{TEFAN AUG. DOINA{

Bizan]ul [i vi]a de vie
În diferen]a de stiluri care caracterizeaz\ cele trei confesiuni cre[tine, Lucian
Blaga atribuie spa]iului ortodoxiei organicul, spre deosebire de catolicism care
ar fi definit prin autoritarism, [i de protestantism c\ruia îi este propriu individualismul deliberativ.
Dac\ filosoful Spa]iului mioritic ar fi scormonit ceva mai adânc sub
fenomenul stil – care, oricât de abisal, ]ine totu[i de o simpl\ psihologie a crea]iei
–, el ar fi descoperit, f\r\ îndoial\, stratul metafizic nietzscheian al vechii Elade
– dionisiacul. {i, odat\ cu acesta, [i simbolul cu multiple rezonan]e al plantei
favorite a lui Dionysos, vi]a de vie. În acest caz, oare n-am fi putut s\ vorbim
azi de un Bizan] dionisiac, care s\ dea o mai tenebroas\ adâncime organicului
blagian?
Probabil c\ ultima r\bufnire a acestei be]ii iubite de zeul vinului s-a manifestat, istoric vorbind, odat\ cu aventura lui Xerxes de a cuceri Elada: Eschil, în
Per[ii, ne arat\ c\ vina tragic\ a regelui invadator era tocmai hybris-ul, adic\
lipsa de m\sur\: be]ia naturii devenise, la el, o be]ie a puterii. În orice caz, câteva secole mai târziu, cre[tinismul avea s\ «spiritualizeze» efectele sucului miraculos: preluând (sau anticipând?) prerogativele lui Dionysos, persoana Mântuitorului avea s\ foloseasc\ vinul ca simbol al «celeilalte vie]i». Simbolistica acestei b\uturi apare adeseori în textele biblice [i formeaz\, pân\ azi înc\, momentul suprem al Eucharistiei: Be]i dintru acesta to]i, acesta este sângele
meu…
Lucian Blaga n-avea nevoie s\ caute m\rturia organicului ortodox la Dostoievski, ar\tând c\ viziunea lui Alio[a, la moartea stare]ului Zosima, transfigureaz\ spectacolul funerar în nunt\ [i apoteoz\ a vie]ii: el putea s-o g\seasc\
nu numai în Miori]a noastr\, ci [i în alte versiuni balcanice ale legendei Me[terului Manole, unde – de[i înzidit\ în arhitectura mân\stirii – Anei i se ofer\ înc\
putin]a practic\ de a-[i al\pta copilul. Laptele hr\nitor, sângele mântuitor, vinul
exaltant particip\ la acela[i mister organic al între]inerii vie]ii.
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EDITORIAL
Estompat [i laicizat, acest mister apare frecvent în câteva c\r]i populare
române[ti, traduse din limba greac\ acum dou\ secole. Un text românesc,
ad\ugat traducerii legendei Proclei, so]ia lui Pilat, arat\ strânsa leg\tur\ dintre
sângele lui Isus [i b\utura lui Dionysos. Voind neap\rat s\ asiste la r\stignirea
Mântuitorului, de[i so]ul ei îi interzisese acest lucru, Procla se apropie atât de
mult de cruce încât sângele ]â[nind din coasta lui Isus îi p\teaz\ rochia. Neputând
s\ îndep\rteze urmele ro[ii, femeia lui Pilat se hot\r\[te s\-[i îngroape în gr\din\
haina. {i, f\când lucrul acesta, vede – uluit\ – cum din ]\rân\ ]â[ne[te brusc o
vi]\ de vie înc\rcat\ de struguri.
O alt\ carte extrem de citit\ este Porikologos (sau Istoria poamelor) care
– sub pretextul de a atrage aten]ia asupra consecin]elor periculoase ale vinului
– transpune în figura]ie botanic\ mecanismul complicat al statului, f\când un
elogiu deosebit de pitoresc al strugurilor. Istoria merit\ s\ fie povestit\ pentru
savoarea ei.
Pe vremea când împ\r\]ea «preasl\vita gutuie [i obl\duia cinstitul chiedru»,
strugurele [i-a descoperit brusc o voca]ie de intrigant: i-a pârât la domnie pe
to]i boierii din divan – «credinciosul piper [i chimerul cel mare [i cu cimbru,
sp\tariul cel mare, [i cu [tirul, arma[ul cel mare, înc\ [i cu nuc[oara mirositoare [i g\lbiniciosul [ofran [i alte multe» – c\ uneltesc împotriva st\pânirii. Cei
viza]i au ripostat prompt: «Între acestea, auzind bunul ceap\ c\ a pârât strugurele
la împ\rat pe boierii divanului, îndat\ s-a îmbr\cat în dou\sprezece haine
mohorâte [i cu barba târându-se pe p\mânt, veni [i zise: – S\ n’aib parte de
frate-meu usturoiu, de socru-meu hrean, de cuscr\-mea prazul, de soru-mea
ridiche [i de nepo]ii mei morcovi, p\trunjel [i postârnac, [i de nepoatele mele
capere, c\ minciuni a gr\it strugurele».
Ie[ind la iveal\ intrig\raia, strugurele a fost blestemat de împ\rat în felul
urm\tor: «S\ fii strugure blestemat, de lemn strâmb spânzurat, de cu]it cârn t\iat,
de voinici tineri c\lcat; sângele t\u s\-l bea b\rba]ii, mintea lor s\ li se înv\luiasc\,
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fe]ile s\ li se rumeneasc\, ochii s\ li se împ\injeneasc\, din picioare s\ [ub\iasc\,
p\re]ii s\-i bat\ [i într-o parte [i într-alta, în tin\ s\ se t\v\leasc\, b\rbile s\-[i
muruiasc\, câinii s\ le ling\…» etc. etc.
Parc\ am citi un text din Dimitrie Cantemir! Numai c\ la savantul moldav
împ\r\]iile p\mânte[ti îmbrac\ o figura]ie animalier\, în timp ce aici dreg\toriile sunt reduse la nivelul unei gr\dini de zarzavat… A se observa c\ descrierea
«distrugerii» fizice a strugurelui, tehnica de producere a licorii mântuitoare, devine
de fapt un elogiu al virtu]ilor bachice: «via]a spiritual\» a vinului se ob]ine prin
strivirea sub t\lpi a boabelor de strugure. E, într-un fel, aceea[i «transfigurare»
a mor]ii fizice în nunt\ spiritual\.
Un Bizan] dionisiac? Ipoteza va trebui s\ ]in\ seam\ de tot întreg valul de
spiritualitate cu care cre[tinismul a «sp\lat» elementaritatea be]iei vitale a Antichit\]ii. Asia Mic\ a învins, f\r\ îndoial\, spa]iul sever [i euclidian al M\rii Ionice, rev\rsând peste z\rile eline, în valuri succesive ale Istoriei, mai întâi be]ia
sângeroas\ a cuceririlor otomane, apoi – prelungit\ pân\ în zilele noastre – furia
oarb\, fratricid\, a popoarelor – a noilor popoare balcanice, întunecând cu fel
de fel de alte be]ii patria melodicului Orfeu. Simbolul vi]ei de vie domin\ toate
credin]ele populare ale vechii Thracii. La noi, la români, o asemenea credin]\
spune clar: «Poama (strugurele) s-a f\cut din sângele Domnului Hristos, când
l-au r\stignit pe cruce; din sângele care a curs, a crescut via…»
Poate c\ organicul de care vorbea filosoful român nu marcheaz\ numai spiritul ortodoxiei, ci p\mântul însu[i pe care-l delimiteaz\ Balcanii. Altfel, de ce ar
fi visat arhitectul roman Vitruvius «s\ sculpteze» Muntele Athos, transformând
un accident al naturii moarte într-un monument al naturii vii?
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ROMÂNIA
O }AR~ ÎN BALCANI?

