HAZARD SI NECESITATE - PROLEGOMENE
LA O FILOSOFIE A BASMULUI ROMÂNESC
9

Ion MILITARU

Moto:
„Am auzit glasul tău în rai şi m-am temut,
căci sunt gol, şi m-am ascuns"
(Facerea)
Titlul de faţă aparţine unei lucrări celebre a unui laureat al premiului Nobel, Jeacques Monod.
În ea a fost condensată întreaga ideologie a muncii sale de savant, o explicaţie oarecum populară a
temeiurilor unei teorii ştiinţifice vaste şi deloc simple. Categoriile de „hazard" şi de „necesitate"
erau aplicate de Monod în spaţiul rece al ştiinţei şi, apoi, în opera sa de justificare, în cel al filosofiei
de factură cosmologică.
Pentru obiectivul comunicării de aici, nici unul din cele două planuri nu este vizat. Miza acestei
comunicări este simplă, umil aş spune: hazardul şi necesitatea aplicate în planul modest al basmului,
al basmului românesc, în particular.
O primă obiecţie, deşi condescendentă, vine de la sine, încă de pe acum: două categorii aşa de
sobre, grave, nu par să fie adecvate unei realităţi pline de viaţă, de căldură şi de întâmplări strict
umane, cum este basmul. La urma urmei, oricine se poate prevala de ceva cunoştinţe în materie de
filosofie şi, invocându-l pe Aristotel, poate să pretindă că „hazardul" şi „necesitatea", alături de alte
categorii, veneau, în planul larg al filosofiei1 , să descrie un proces vast: condiţiile de posibilitate ale
fiinţei ca atare. Sunt „hazardul" şi „necesitatea" apte să susţină o abordare specifică, una care îşi
impune ea însăşi regulile în care să fie plăcută şi înţeleasă? Putem place şi înţelege basmul prin
„hazard" şi/sau „necesitate"?
Când este vorba despre basm (şi el deţine, probabil, o poziţie privilegiată în rândul tuturor
celorlalte creaţii populare) ceea ce ocupă interesul şi ţine trează curiozitatea nu sunt cine ştie ce
lucruri stranii sau plăsmuiri ale fanteziei ori manifestări ale spiritului artistic ci, în basm, este vorba,
de regulă, despre om. Ceea ce ocupă, în proporţie copleşitoare, spaţiul ba_smului este omul. Fireşte,
sunt basme în care nu omul este subiectul, sau nu subiectul principal. El poate lipsi cu desăvârşire
din basm, dintr-un basm. Totuşi, în geografia completă a basmului, forma de relief care domină este
omul. Aşa cum geografia reală este dominată de munte, basmul este dominat de om. Muntele este,
aici, omul. În rest, totul, ce mai rămâne adică, este distribuit conform unei geografii specifice.
Acceptând ca o primă verigă în demonstraţia pe care o vom face mai departe omul, ca subiect
prioritar al basmului, a doua verigă, constituită într-o treaptă nouă pentru demonstraţie, vine aproape
de la sine: hazardul şi necesitatea fac o descriere recunoscută a omului. Mai precis omul, în esenţă,
este caracterizat de cele două categorii. Omul este o perpetuă miză pentru una din cele două categorii,
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fiecare disputându-şi-l, omul însuşi considerându-se pe sine victima uneia dintre ele. În faţa
„hazardului" şi a „necesităţilor", opţiunea şi deliberarea devin o problemă.
Ce caută aici basmul? Să spunem, el se află ca teren de verificare, eventual de experimentare a
uneia sau alteia dintre cele două opţiuni. Basmul este, am spus-o mai sus, o antropologie, o
antropologie narată. Prin specificul narării, antropologia, care este basmul, poate fi consultată în
sensul de mai sus. Pe terenul său, într-un fel sau altul, „hazardul" şi/sau necesitatea pot să aibă o
anumită fizionomie şi acum singura noastră presupoziţie este aceasta: fizionomia pe care hazardul
şi „necesitatea" le au, sau le pot avea, în basm.
În modul cel mai rapid, basmul este o sumă de întâmplări omeneşti. Desigur, nu voi încerca să
caut sub aceste întâmplări un substrat de generic şi să traduc o simplă întâmplare drept ceva uman
în genere. Voi lăsa întâmplarea să fie exact ceea ce este: o naraţiune a unei fapte singulare.
Cu cuvântul acesta: „întâmplare", noi, românii, avem un adevărat scandal. Singura salvare
este faptul că nu-l conştientizăm. Pentru noi totul se întâmplă, sau, cu siguranţă, este de resortul
întâmplării. Nimic nu scapă sau nu aparţine unui alt registru, diferit de cel al întâmplării . Întâmplarea
descrie pentru noi realul. Pentru ca ceva să se realizeze, în logica noastră, este nevoie ca el să se
întâmple, măsura şi condiţia realului fiind, astfel, întâmplarea. Realul ca atare are, deci, categorie
privilegiată pentru noi, întâmplarea. Pentru ceea ce se petrece efectiv, pentru ceea ce are loc în timp
şi spaţiu, pentru realizare, noi avem ca terminologie favorită, întâmplarea. Fireşte, aparţin limbii
române şi alte expresii cum cele de mai sus: a se petrece, a avea loc, a se realiza etc. Numai că nu
ele sunt cele pe care le întrebuinţăm în uzul general.
În decodarea acestui fapt, al opţiunii între atâtea modalităţi de exprimare a realului tocmai
pentru întâmplare, notele care ies în faţă sunt departe de a fi măgulitoare. Din punct de vedere
ontologic, întâmplarea produce o fiinţă degradată. Ea este, fireşte, o categorie a realului dar una
care dă naştere unui real puţin consistent ontologic. Întâmplarea traduce faptul esenţial că fiinţa
care o are ca origine nu-şi are sursa în sine sau într-un concurs bine regizat de raţiune şi este pur şi
simplu contingentă. Poate adică să nu fie, prezenţa ei în cadrul lumii nu este necesară şi nici binevenită
(este adevărat, nici rău venită).
Întâmplarea se originează mai mult în nimic şi, odată produs un lucru de factură întâmplătoare,
el are ca bună şi adecvată vecinătate, nimicul. Ea stă sub semnul nimicului, dar este şi o medie între
fiinţă şi nimic, lucrul întâmplat fiind depozitarul unui coeficient bine repartizat de fiinţă şi de nimic,
de existenţă şi de neexistenţă. Întâmplarea are ca obiect un inexistent care, de la nivel potenţial
poate coborî la nivel actual, se poate realiza.
În această intermediere de fiinţă şi nimic care este întâmplarea, a gândit şi a preferat poporul
nostru să gândească fiinţa, existenţa şi viaţa. Un profil spiritual şi filosofie al poporului român se
poate întreprinde sub auspiciul opţiunii terminologice pentru întâmplare. Acolo unde ontologia se
construieşte plecând de la întâmplare, spiritul are un traseu previzibil.
Consecinţa hermeneutică a opţiunii pentru întâmplare este, evident, sub raport valoric, negativă.
Viziunea spirituală asupra lumii, rezultată din întâmplarea dominatoare, se prefigurează cu uşurinţă.
(Desigur, întâmplarea rezultă ea însăşi dintr-o viziune asupra lumii dar produce şi ea la rându-i una) .
Lumea nu mai are consistenţă, legalitatea nu mai provine - în cazul viziunii ce pleacă de la întâmplare
- necesitatea, morala nu mai are forţă, divinul însuşi nu mai este atotputernic. Ca notă psihologică
rezultată de aici este pesimismul, pasivism�! în ordine practică şi toate cele de o similară coloratură.
Să vedem dacă face faţă basmul românesc la toate acestea. Pentru început, formula de deschidere
a basmului este celebra: „a fost odată ca niciodată". Formula aceasta s-a comentat mult şi se va mai
comenta. Din punctul de vedere în care ne-am plasat noi, ea este o poartă deschisă între contingent
şi necesar, un punct de tranzit între cele două şi, totodată, o manieră prin care un fel de a gândi
unilateral, nedialectic, este îndepărtat. Ce spune această formulă? Faptul că „a fost odată" semnalează
caracterul unic, singular, nonrepetitiv. Acest fapt, al lui „a fost odată", este deja aidoma unui bloc
de granit. El nu mai poate fi dislocat din fiinţa sa. A fost, şi fiinţa sa nu mai poate fi pusă la îndoială,
el a ieşit din sânul îndoielii ontologice şi este ca fiinţa la trecut. Deşi la trecut, formula aceasta pune
·
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ce se va povesti mai departe sub regimul fiinţei. Întregirea formulei, acel „ca niciodată", arată exact
faptul că fiinţa care a fost (adică întreg conţinutul care este pe cale să fie povestit) este nonrepetitivă,
unică şi indiscutabilă. „Ca niciodată" traduce şi o schimbare de regim. Dacă acel „a fost odată" privea
lumea fiinţei, lumea în care, în adevăr, ceva se putea petrece, atunci acel ceva, fiinţa, nu se mai poate
petrece dincoace, în lumea noastră, ea nu suportă un regim de viaţă şi existenţă ca al nostru. Pentru
noi, ea este „ca niciodată". Deci, dacă a fost ceva, atunci el a fost acolo şi atunci, aici şi acum nu,
pentru că lumea lui aici şi acum nu mai face loc fiinţei. Lumea noastră este o lume a nefiinţei . Lumea
basmului, a lui ce „a fost odată" este, invers, o lume a fiinţei. Lumea noastră este doar o lume a
povestirii, în care se povesteşte - iată singura compensaţie pe care basmul ne-o acordă faţă de absenţa
fiinţei. (În acest sens poate fi consultată lucrarea lui Paul Ricoeur: „Temps et recit") „A fost odată ca
niciodată" face să comunice două lumi (şi în asta constă dialectica de care aminteam): aceea a lui a
fost, adică a fiinţei efective - fie şi la trecut - şi a fiinţei care nu poate fi. Numai că această fiinţă care
nu poate fi este şi ea integrată, i se face loc şi este recunoscută ca atare. Ea există deci şi se corelează
cu cealaltă, opusă sie, dar care o recunoaşte şi admite, trasându-i însă şi liniile de demarcaţie.
„Ce a fost? A fost o dată un moş şi o babă. Ei erau săraci de n-aveau după ce bea apă. Când
mălai aveau, n-aveau sare, când aveau sare şi mălai, n-aveau legumă. Trăiau şi ei de azi până
mâine" (Ţugulea, fiul unchiaşului şi al mătuşei). Sau: „Cică era odată o babă şi un moşneag:
moşneagul de-o sută de ani, şi baba de nouăzeci; şi amundoi bătrânii aceştia erau albi ca iama şi
posomorâţi ca vremea cea rea din princină că nu aveau copii." (Creangă, Povestea porcului).
Condiţia pe care basmul o pune este precaritatea, lipsa, dezechilibrul. Personajul se percepe pe
sine (sau se află) ca nefiind aşa cum trebuie să fie. Fiinţa adevărată a personajului, fiinţa sa pur şi
simplu, est� de ordinul unui deziderat . Ceea ce se prezintă la început este doar fiinţa sa improprie,
fiinţa sa încărcată de neadevăr (nu de minciună), fiinţa sa inadecvată şi inautentică. În raport cu
fiinţa adevărată, cea prezentă este un gol, o lipsă, un nimic chiar. Această redare a fiinţei ca gol,
lipsă sau chiar nimic, corespunde cu descrierea fiinţei în cele mai riguroase tratate de ontologie. La
Noica de exemplu, prima treaptă a fiinţei în lucruri este golul. (Tratatul de ontologie). La Hegel,
fiinţa este egală şi tot una cu nimicul (Ştiinţa logicii) etc.
Felul în care basmul prezintă această stare iniţială este de ordinul întâmplării. Nu este nimic
necesar în faptul că baba şi moşneagul să fi avut copii, după cum nu este necesar nici ca ei să nu aibă.
Totul este contingent aici. Asta este faţeta narativă a basmului. Ea îi este necesară însă pentru derularea
imediată s-ar zice. Dacă trecem de acest artificiu şi interpretăm în sensul unui dat care face din această
manieră firea lumii de aici, atunci ceea ce se întâmplă, circumstanţele de început, devin necesare. Este
nevoie de un gol, de o lipsă, de un anume dezechilibru pentru ca ceva să se petreacă. Din punct de
vedere ontologic, ceea ce se petrece acum, starea aceasta de lipsă şi dezechilibru, corespunde celei
dintâi zile a Creaţiei: „pământul era netocmit şi gol". Ca şi acolo unde „Duhul lui Dumnezeu se purta
pe deasupra apelor", aici există disponibilitatea unei potenţialităţi nedeterminate.
Să vedem însă concret fizionomia golului, a lipsei iniţiale din basm. Începutul se află, prin
urmare, sub semnul lipsei de determinaţii. Din punct de vedere filosofie, absenţa determinaţiilor
pentru început este o necesitate. Ceea ce se află la început, chiar dincolo de obiectul filosofiei,
suferă de lipsa determinaţiilor. Religiile au pus toate la început lipsa determinaţiilor. Filosofie însă,
aşa ceva corespunde esenţei. În traseul descrierii ontologice pe care Hegel o face, esenţa aşa este
descrisă: în absenţa determinaţiilor. Esenţa este prima categorie filosofică ce suferă de pe urma
lipsei determinaţiilor. Dialectica face ca această lipsă să corespundă, concomitent, unui avânt
ontologic. Fără determinaţii, esenţa este împinsă spre ele. Lumea apare, în descrierea ontologică,
prin impulsul pe care esenţa îl primeşte din partea lipsei de determinaţii. Ea este tocmai esenţa care
îşi primeşte determinaţii, esenţa care, determinată, devine - scurtând, evident, procesul - lume. În
spectru, lumea este esenţă + determinaţii. Sau, existenţa este esenţă + determinaţii. Starea originară
a esenţei lipsite de determinaţii poate fi caracterizată drept „sărăcie ontică".
Dacă transpunem categoria ontologică a esenţei în domeniul antropologiei, poate fi găsit acolo
un echivalent suficient de elocvent şi de semnificativ, sărăcia propriu-zisă, sărăcia economică, sărăcia
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ca absenţă a bunurilor sau sărăcia ca absenţă a împlinirii, sărăcia ca absenţă a virtuţilor, sărăcia ca
absenţă a idealului din real ş.a.m.d.
Sărăcia, ca stare economică, prelevează în cele mai multe basme româneşti. Prin intermediul
ei se realizează, repet, o descriere a fiinţei. Absenţa care ocupă începutul din basm este o absenţă de
fiinţă. Întreaga derulare a basmului nu este altceva decât un progres pe calea spre fiinţă. Or, fiinţa
nici nu este altceva decât traseul dintre a fi şi a nu fi. Debutul ei se face prin a nu fi, fiinţa pleacă din
nefiinţă şi este ciudat că o confirmare a logicii ontologice a venit tocmai din partea unui tip de
creaţie care, deliberat, nu s-a supus nici unui tip de logică.
Expresiile sărăciei, în basm, cunosc cea mai variată fizionomie. În totalitate ele servesc unei
fizionomii a fiinţei în cel dintâi moment al naşterii sale. „Ei erau săraci de n-aveau după ce bea
apa". Apa, aici, vine să întreţină viaţa, este o condiţie a ei, apa este „apă vie" în cel mai propriu sens
al cuvântului. Numai că apa care nu avea după ce să fie băută anunţă un ceva prealabil, o anumită
anterioritate, ea este un efect, ceva indispensabil nu însă şi prioritar. Prezenţa apei, băutul ei, este
semn pentru altceva, pe scurt, în ordinea existenţei, apa este ceva secundar şi condiţionat. Deşi
ofertă naturală oricând şi oricui disponibilă, excelând prin gratuitatea sa, apa devine greu accesibilă
datorită condiţiei prealabile pe care personajul nu o îndeplinea.
Alteori, personajul este „sărac lipit pământului", Conform sensului fizic, o asemenea existenţă
are un coeficient ontologic foarte redus. „Lipit pământului" înseamnă o absenţă a înălţimii, a
verticalităţii, or, ceea ce nu are înălţime este insesizabil ca existenţă, aceasta confundându-se, în
percepţia comună, cu înălţimea. Ceea ce e „lipit pământului" nu se vede şi vederea este, Ia rându-i,
un organ care confirmă sau infirmă existenţa. Ochiul percepe ceea ce are înălţime, ceea ce posedă
verticalitate şi se ridică de Ia pământ spre înalt. Aici, cerul este spaţiul care fundează verticalitatea ·
şi care confirmă, pentru ochi, înălţimea. Ochiul este o instanţă care consacră existenţiăl şi certific{
Pentru ochi, pământul se constituie într-un sol al existenţei dar, practic, el este negat şi nu este
recunoscut în rândul celor garantate de ochi. Privirea este orientată spre înainte spre cer şi spre
înălţime. „Josul", pământul adică, este recunoscut o condiţie de existenţă şi mai puţin existenţă ca
atare. Pământul este un temei al fiinţei , o categorie existenţială, ceva transcendental, adică un ceva
care Ie face cu putinţă el pe altele şi nu invers. Existenţa începe de la pământ în sus şi abia ridicarea
lor de la pământ înseamnă a fi. Când lucrul este tot una cu pământul, când adică se împărtăşeşte din
condiţia de orizontalitate a acestuia el nu există, sau, în orice caz, gradul lui de existenţă este
minim. Condiţia de târâtoare a unor fiinţe este extrem de puţin onorabilă.
Când lucrul, fiinţa, încetează să mai fie, el se întoarce Ia condiţia pământului, intră în
orizontalitatea acestuia. Pământul, ca origine a existenţei, când aceasta încetează să mai fie şi este
izgonită din rândul celor ce există, pământul o reprimeşte Ia sine, îi face Ioc în interiorul său, îi dă
adăpost şi, finalmente, o face una cu sine. Viaţa înseamnă înălţare, iar coborârea înseamnă moarte.
Ambele a u sens numai în raport cu pământul . Coborârea Ia pământ a celor care, cu o clipă înainte,
fuseseră sus este moartea lor. Pământul este, concomitent, moarte. De aceea el este locul în care
sunt îngropaţi morţii, adică cei care au pierdut putinţa de a se mai înălţa. „A fi sărac lipit pământului"
înseamnă o descriere a fiinţei în cea mai apropiată vecinătate a morţii, adică a nimicului. Fiinţa
pleacă din zona nimicului, o transgresează şi o depăşeşte în direcţia adevărului.
Ar fi o eroare de a crede că punctul de origine în căutarea fiinţei este doar o contingentă expresie,
fie ea şi multiplicată. Adevărul nu poate fi întemeiat pe terminologie, fără o susţinere reală din partea
existenţei. Oricât am multiplica expresiile care să arate condiţia minimală a fiinţei la începutul basmului
nu este suficient. Nu este însă nevoie de căutări speciale. Descrierea situaţiei, descrierea materială a
situaţiei, este de aşa natură încât să transpară prezenţa fiinţei în cea mai precară situaţie a sa.
Dacă este vorba despre o împărăţie (expresie a unei lumi împlinite) ea suferă de o carenţă
concretă: stă sub ameninţarea unui rău, a unui zmeu, a unui război iminent etc. Personajul care
apare în acest caz, unul dintre fraţi, de obicei, este cel mai mic (suferă deci de carenţă pe linia
puţinătăţii vârstei), alteori, pe lângă vârstă, mai are şi un beteşug (este olog, cum în „Ţugulea, fiul
unchiaşului şi al mătuşii").
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Tocmai această carenţă este cea care anunţă imperativul fiinţei. Cel mic trebuie să crească,
ameninţarea ce apasă asupra împărăţiei trebuie să fie înlăturată, ş.a.m.d. Debutul fiinţei stă într-un
precar care are potenţialitatea negării de sine şi a afirmării fiinţei integrale.
„Fiinţa este ceva ce se petrece, este o dramă" afirma, într-o prefaţă celebră, Ortega y Gasset
(Jose Ortega y Gasset, Tema vremii noastre, tradusă din spaniolă de Sorin Mărculescu, Humanitas,
1 997, p . 6 1 ). La originile dramei stă însă un rău. În basm, răul acesta care face introducerea la dramă
are o fizionomie inimaginabil de bogată. În închipuirea răului, imaginaţia populară a dovedit o
experienţă extremă (şi nu este lipsit de interes de ce?). În drama cultă, în specia literară a dramei,
există un curs hotărât de voinţa celor implicaţi. Şi pentru că este dramă, ea are un curs plin de
dinamism, finalul rămânând să fie decis între tragic şi fericit. Acolo se pune accent bine punctat pe
voinţa şi hotărârea de a reface echilibrul stricat. Ca fiind altceva, basmul procedează puţin altfel.
Nu există nici o prezentare a voinţei de a înlătura răul, aceasta subînţelegându-se. În orice caz şi
aici, calea spre acel mod de a fi, care numai el este socotit acceptabil, adică fiinţa pur şi simplu,
trece prin voinţă. Ca şi în orice altă antropologie (fie şi una realizată cu mijloace tehnice reflexive)
în basm există voinţă, voinţă ca măsură a fiinţei, voinţă ca origine a fiinţei. Fără ea fiinţa care este
socotită adecvată nu poate lua naştere.
De obicei, basmul, după enunţarea crizei, face loc unei călătorii. Şi aici apare unul dintre cele
mai misterioase raporturi dintre hazard şi necesitate. Dacă până acum cele două nu erau încă tranşate
şi nu se opta pentru una dintre ele, de acum apele par să se limpezească. Există un basm pur şi
simplu paradigmatic pentru acest raport, „Zâna apelor".
Când personajul de acolo, Alexandru, este pus să-l aducă pe Dumnezeu la masa boierului său,
el procedează într-un fel extrem de curios. Conştient pe de-a-ntregul de grozăvia cererii, el porneşte
în căutarea lui Dumnezeu. Curiozitatea constă în faptul că nu-şi pune nici o clipă problema orientării.
Dumnezeu nu dă nici o clipă prilej de temeri de identificare. El este, după propria sa identificare,
făcută cândva unui alt căutător de-al său, „Cel ce este" (în „Ieşirea", cap. 3 : „Zis-a iarăşi Moise
către Dumnezeu : „Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel şi le voi zice: Dumnezeul părinţilor voştri
m-a trimis la voi . . . Dar de-mi vor zice: Cum Îl cheamă, ce să le spun?" - atunci Dumnezeu a
răspuns lui Moise: „Eu sunt cel ce sunt". Apoi i-a zis: „Aşa să spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a
trimis la voi ! ") Problematică este localizarea lui Dumnezeu, a lui „Cel ce este", a fiinţei pur şi
simplu. Or, localizarea nu se pune ca problemă. Personajul se îndreaptă într-o direcţie anume, ca şi
cum ar şti locul locuit de fiinţă, locul în care se află Dumnezeu. Desigur, pentru orice alt tip de
căutare, este mai mult decât probabil că orientarea ar fi prevalat la începutul călătoriei. De astă dată
însă, când miza este fiinţa pur şi simplu, adică ceea ce este Dumnezeu, orice interogaţie cu privire
la loc ar fi fost inoportună. Ceea ce este, fiinţa, nu se pune în raport de dependenţă şi de inferioritate
cu locul. Nu locul este cel care circumscrie fiinţa, pe ceea ce este, ci invers, ceea ce este face locul
posibil. Nu fiinţa se află într-un loc, ci locul se află în fiinţă. Categorie transcendentală nu este aici .
decât fiinţa. Dumnezeu nu se află undeva, de aceea Alexandru nu-şi pune problema orientării sale.
El pleacă la drum şi, desigur, găseşte pe Dumnezeu.
Ce este aici, hazard sau necesitate? În tot cazul, este o bună intuire şi percepere a fiinţei.
„Zâna apelor" este, însă, o poveste extremă. Ea nu oferă un prototip şi celorlalte căutări de fiinţă
din alte basme. În alte basme, călătoria stă sub semnul orientării şi ea se desfăşoară cu mult mai
dinamic decât călătoria lui Alexandru. În tot cazul, indiferent de calitatea dinamică sau relaxată
a călătoriei, ea se desfăşoară sub imperativul atingerii unei alte cote a existenţei decât cea a
existenţei de la care se pleacă.
Ceea ce se prezintă la începutul basmului ca fiinţă, o fiinţă amputată, dezechilibrată, nu coincide
cu fiinţa întreagă şi sănătoasă la care se aspiră şi spre care se merge. Personajul este aici în postura
medicului. El amputează realitatea care atentează la integritatea fiinţei şi, în final, în locul fiinţei
bolnave, el prezintă fiinţa sănătoasă. Traiectul acesta dintr-o parte într-alta, de la o fiinţă bolnavă Ia
una întreagă, nu se face f'ară alterări şi schimbări esenţiale. Călătoria despre care vorbeam, şi care se
face dintr-o parte într-alta, de la una la alta, de la o margine la alta, înregistrează schimbările amintite.
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Ce se întâmplă cu personajul de-a lungul călătoriei este, de fapt, mutaţia esenţială pe care o
înregistrează geneza şi maturitatea fiinţei. Determinaţiile drumului parcurs sunt determinaţii ale
fiinţei. Şi ele sunt diferite tocmai pentru că fiinţa de pe urmă, fiinţa deziderat, este altceva decât
fiinţa de început, fiinţa realitate. Pe acest traseu, omul află" . . . toate lucrurile schimbate: pământul,
florile, copacii, lighioni altfel făptuite erau p-acolo. Deocamdată îi cam fu frică dară, îmbărbătându-se,
apucă pe un drum şi merse până dete de nişte palaturi cu totul şi cu totul de aramă" (Petre Ispirescu,
Prâslea cel voinic şi merele de aur). Pentru că fiinţa la care aspiră, fiinţa pe care o recunoaşte în
exclusivitate (lumea din care descinde eroul fiind doar o existenţă şi nu fiinţă - şi este tocmai din
cauza nenumăratelor ei precarităţi) este diferită de existenţa lumii sale, ea este şi altfel configurată.
Elementele diferenţiatoare ale lumii fiinţei sunt nenumărate. Aici este vorba doar despre câteva:
palat de aramă, lucruri schimbate etc. Se poate însă spune că întreagă condiţie a fiinţei constă în
alteritate. Fiinţa pe care o caută personajul şi la care aspiră există pe bază de diferenţă. Dacă ea ar fi
după chipul lumii de aici, nimeni nu ar mai căuta-o. Ea însă diferă, este altceva. Şi este altfel atât în
formă, cât şi în conţinut.
Fiinţa nu este însă radical altceva decât existenţa din care pleacă eroul. Ea aduce alteritate, însă
nu o împinge pe aceasta până la extrem, până la a fi altceva decât lumea eroului şi decât eroul însuşi .
Alteritatea fiinţei este moderată. De o asemenea moderaţie ţine până şi replica de început pe care
locatara palatului de aramă o dă lui Prâslea: „Mulţumesc lui Dumnezeu că ajunsei să mai văz om de
pe tărâmul nostru". Alteori, personajul îşi găseşte, transmutate în noul tărâm, determinaţii ale zilelor
sale umane. Este întâlnită acum Sfânta Vineri, sau Sfânta Miercuri. De unde în lumea existenţei sale
părăsite avea de-a face doar cu numele zilelor şi cu imperativul supunerii la exigenţele specifice ale
fiecăreia, de astă dată el întâlneşte arhetipul însuşi, Sf'anta, cum se spune, în persoană. Este o nouă
dovadă că se află pe un tărâm al originarului, al esenţelor şi al fiinţei. Nu este vorba, cu cele două
exemple, de un oarecare antropomorfism ci de condiţia originară a omului. Întâlnirea privilegiată care
se petrece pune în evidenţă raportul pe care insul îl are cu propriul său arhetip şi totul .
La suprafaţa lucrurilor, adică la nivelul narativ, nu este decât hazard, întâmplare, fiecare întâlnire
pe care personajul o are de-a lungul călătoriei sale. Nu este nici un indiciu că întâlnirea cu Sfânta
Vineri sau cea cu Sfânta Miercuri era necesară sau că ea ţinea de un destin al personajului. Nici
măcar motivul care declanşează acţiunea în basm nu este de ordinul necesităţii . Totul ţine, la nivelul
faptelor, al lucrului care apare la suprafaţă (adică, în limbajul filosofiei, la nivelul fenomenului înţelegând fenomenul conform etimologiei sale: fainomen = ceea ce apare), de întâmplare. N u este
descrisă nicăieri o necesitate, flerul povestitorului nu suferă de nici o ispită care să inducă alt gând
decât cel al întâmplării. Este ca şi când categoria aspră a necesităţii ar fi inadecvată deconectării şi
sensului profund care conduce naraţiunea.
Că lucrurile nu sunt comandate în exclusivitate de întâmplare, ne este sugerat, dacă nu chiar
dovedit, de un episod înscris în acelaşi traseu al întâmplărilor călătoriei. Prima întrebare la care
personajul este supus din partea Sfintelor Miercuri şi Vineri este una surprinzătoare pentru lectura
de suprafaţă. „Ce gând te-a aduce pe-aici străine?" se întreabă. Nu un lucru sau altul, ci gândul este
cel suspectat de a trimite într-o călătorie atât de puţin obişnuită. Or, gândul este tocmai ceea ce se
află în spatele aparenţelor, ceea ce comandă, este raţiunea care nu mai e întâmplătoare. Dacă până
acum motivaţiile erau de ordinul întâmplării, acum, prin intervenţia gândului şi coerenţa lor într-o
ţesătură de ordinul raţiunii, ele devin necesare. Gândul este ceea ce scoate faptele din lanţul
întâmplărilor şi le restituie unei ordini a necesităţii . Acolo unde gândul îşi face apariţia ceea ce se
întâmplă nu mai are un singur registru, ceea ce se află în spatele său vine să dubleze, în fond să nege
că întâmplarea ar fi tutelară faptelor. Întâmplarea nu are raţiune, ea este singură, se desfăşoară la
nivelul unui singur palier, şi de aceea sărăcia extremă a faptelor care sunt doar întâmplătoare. Dacă
s-ar fi procedat altfel în interogaţia de aici şi nu ar fi existat „gândul" ca raţiune a călătoriei, dacă în
locul „gândului" era dorinţa sau orice altceva, ar fi lipsit, probabil, substratul care să facă întâmplarea
mai mult decât este ea aici. Prin urmare gândul este răspunzător de ceea ce se petrece, de ceea ce a
intrat în lanţul petrecerilor, adică de fiinţă. Toate lucrurile care se acumulează de acum încolo, după
116
https://biblioteca-digitala.ro

cum toate lucrurile care s-au petrecut până în acest moment, sunt de resortul gândului. Numai
justificate de el, ele sunt de admis, conving şi sunt acceptafe. Fără gând, toată călătoria eroului şi-ar
pierde sensul, ar deveni o absurditate.
Întâmplarea - aici întâlnirea - este comandată de gând, este adică necesară. Este ca şi cum
gândul - necesitatea, se exprimă prin întâmplare.
Relaţia aceasta dintre gând şi faptă cunoaşte o adevărată dialectică. Dacă se trece de la una la
alta, una este comandată de alta, fără putinţa de a indica un capăt al drumului, este pentru că fundalul
este lume, adică locul în care varietatea şi diferenţa sunt unicele acceptate. Este motivul pentru care
eroul răspunde, atunci când este întrebat despre gândul care-l aduce, că se află în căutarea cutărui
sau cutărui lucru omenesc. Numai că Sfănta nu-l întrebase despre lucru, ci despre gând. El nu se putea
însă situa la nivelul acesta al arhetipului, chiar dacă are întâlnire cu el, nu-i rezistă acestuia, şi de aceea
el invocă nu· gândul ca gând, ci doar un firav lucru din lume. Sfănta parcă înţelege neputinţa de
ascensiune a personajului la sine, la arhetip, şi ia răspunsul ca atare, fără nici o obiecţie. Omul întâlneşte
arhetipul însă nu poate răspunde întrebării acesteia şi nu poate nici rămâne la nivelul pe care arhetipul
i-l propune prin interogaţia sa. Se coboară la lumesc şi arhetipul acceptă. El î1 răspunde personajului
în limba acestuia, îi dă adică informaţia cerută, îl pune pe ruta de mişcare a lumii fenomenale.
Aceeaşi reducere a faptei la gând, adică a întâmplării la raţiune, se mai petrece atunci când,
de-a lungul itinerariului său, personajul, într-un veritabil monolog, îşi spune „în gândul său",
dialoghează cu sine, de parcă undeva, în interiorul său cel mai profund, el şi-ar găsi alteritatea,
condiţia reală a dialogului şi a vorbirii . Şi aici, gândul este o instanţă a judecăţii faptei, a hotărârii
şi deliberării ei. Înainte ca lucrul să intre în regimul mundan al întâmplării, el se prezintă ca gând .
Este probabil că expresia de faţă, „a vorbi în gând", este cea mai relevantă pentru condiţia filosofică
a basmului . Şi asta pentru că, prin ea, se distinge între ceea ce se petrece oarecum la suprafaţa
lumii, la nivelul faptelor şi al acţiunii propriu-zise, şi ceea ce se petrece la nivelul de dincoace de
fapte, la nivelul gândului .
Finalul oricărui basm este un răspuns la problema iniţială, de regulă un răspuns fericit. Basmul
pune din acest punct de vedere problema fiinţei pentru om într-o perspectivă optimistă. Şi asta
pentru că, în general, lumea culturală din care pleacă această creaţie este una a încrederii şi,
concomitent, a simplităţii în materie de ontologie şi antropologie. Nuanţele care, de regulă, complică
şi, adesea, distrug destinul uman, s-au epuizat, în basm, de-a lungul traseului care a dus la o încheiere
fericită. „Apoi trăiesc ani mulţi şi fericiţi" traduc tocmai situaţia finalului fericit. Aici, anii mulţi,
nu ei înşişi aduc fericirea şi nu prin numărul lor mare ei sunt şi fericiţi. Fericirea este dată de ceea ce
a stat în prealabilul numărului mare de ani, paradoxal, în acea perioadă care s-a consumat într-un
interval de timp scurt.
Problema antropologică se încheie în basm, odată cu restabilirea echilibrului iniţial rupt. Situaţia
este dintre cele mai stranii, căci interesul pentru om este purtat nu de condiţia sa împlinită ci exact
de deviere de la fericire şi echilibru. Basmul nu este interesat de o conditie sănătoasă a umanului ci
evident, de condiţia sa deteriorată.
.

'

„HAZARD ANO NECESSITY - PROLEGOMENA TO A PHILOSOPHY OF

THE ROMANIAN FAIRY TALE"

In the essay „ Hazard and Necessity - prolegomena to a Philosophy ofthe Roma
nian fairytale ", the author tries to make a ontologica/ interpretation of some
snapshots /rom the narrative fade of the Romanian fairy taIes. By using a few
established ontologica/ cathegories, the fairy tale has been liable to a specific
Hermeneutics with results belonging to the inter-disciplinary area.
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