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n american la Roma în secolul al
XIX-lea poate să însemne – atunci
când acel american este un puritan
şi un artist totodată, precum

Nathaniel Hawthorne – prilejul unor fantazări în
care prejudecăţile cele mai crase şi intuiţiile cele
mai subite se conjugă. Produsul unei asemenea
conjuncţii nu poate fi decât o ficţiune plină de
năluciri, de penumbre misterioase, un romance al
imaginaţiei bântuite de stafii pe care singură şi le
propune, imaginaţie călăuzită spre hăurile ei, cel
puţin în egală măsură prin acele stafii, cât prin
erorile de judecată ale raţiunii ce pretinde să o
regizeze.

Roma clasicelor antichităţi în perspectiva fic-
ţiunii lui Nathaniel Hawthorne (tributar în aceas-
tă privinţă judecăţilor şi prejudecăţilor şcolăreşti)
este mai puţin fantasmagorică pe cât este Roma
Eclesiei pontificale, Urbea orbitei catolice.
Puritanul Noii-Anglii îşi face în legătură cu aceas-
tă Romă imagini mai tenebros-romanţioase decât
provincialul care încearcă să închipuie „misterele
Parisului”. El are despre călugări, de pildă, „con-
cepţii” asemănătoare cu cele pe care Eugène Sue
se prefăcea că le are în legătură cu pegra parizia-
nă. Diamante în mocirlă, crini în funingine, imagi-
naţia puritanului nu poate părăsi dublul declic al
rudimentarelor antiteze.

Dar puritanismul şi fervoarea estetică, aso-
ciate, iscă nu numai hibrizii monstruoşi ai imagi-
narului, ci şi – ca printr-un capriciu al întâlnirilor
fortuite şi chiar scandaloase – rare iluminări.
Astfel, ideea epică – dacă o putem numi astfel – în
jurul căreia e construit acel romance scris de
Nathaniel Hawthorne după o călătorie în Italia,
Faunul de marmură, este deosebit de fecundă, de
generoasă pe planul naraţiunii. Un erou faunesc,
o reminiscenţă sau o reînviere a sălbaticei şi
inocentei naturi antic-mitologice, iată un vis căr-

turăresc ispititor! A-l aduce pe acest faun redivi-
vus în contact cu Răul – sub specia sa etică biblic-
creştină – reprezintă o îmbogăţire neaşteptată a
acelei „idei” epice. Fireşte, s-ar putea schiţa o
întreagă istorie a acestei teme pe care Nathaniel
Hawthorne nu a născocit-o. Scenariul biblic al
căderii în păcat, al nevinovăţiei originare poluate
stă la originea acestui cerc tematic. Adeseori, mai
apoi, nostalgia după o vârstă de aur revolută, aso-
ciată cu conştiinţa ironică a imposibilităţii regre-
siunii ad uterum, îi va face pe artişti să viseze
fauni, nimfe şi sirene rătăcite în evul modern de
fier. Întâlnirea dintre natura originară şi cultura
târzie scapără scântei de duh, fie şi de duh ani-
mal.

Aşadar, Donatello, tânărul conte dintr-o
veche stirpe italiană, este recunoscut de amicii săi
artişti drept un faun, asemenea Faunului de mar-
mură al lui Praxitel. O adevărată psihologie mito-
logică a faunului – jumătate bestie, jumătate
om –, natură în stare pură, chiar dacă întârziată,
ne e dezvoltată. Faunul nu poate suferi profund,
deci nu se poate bucura decât pe jumătate.
Legăturile sale cu viaţa sunt imediate. Sustras
meditaţiei, el nu e o fiinţă raţională, nici una
imorală. O făptură ce se află între om şi animal,
atrasă de ambele stări, înţelegând limbajul fiecă-
reia din cele două stirpe şi interpetând întreaga

existenţă a uneia prin cealal-
tă... Faunul poartă amprenta
tinereţii eterne, deci a neştiin-
ţei. În el, firea şi arta coincid.
Ispititoare fiinţă pentru un
artist! Nu este oare natura
faunescă visul însuşi al exis-
tenţei în natura-artă?

Or, Faunul va cunoaşte
păcatul. El ucide, şi echilibrul
său fragil se răstoarnă.
Animalul se refugiază în
adâncuri şi omul cunoaşte sci-
ziunea interioară, ruptura
conştiinţei ce se urăşte pe
sine, căinţa. Puritanul din
Noua- Anglie nu poate admite
multă vreme existenţa unui
asemenea monstru fericit.
Natura îi este la fel de suspec-
tă ca şi arta. Natura este
coruptă, ea nu se poate salva
prin sine. Însă păcatul – felix
culpa! – este prilejul resurec-
ţiei. Donatello, după crima sa,

se vede ocolit – precum Cain – de întreaga fire.
„întreaga fire mă ocoleşte – repetă el – şi se cutre-
mură la vederea mea! Mă apasă un blestem ce se
strânge în jurul meu ca un cerc de foc. Nici o fiin-
ţă neprihănită nu se mai poate apropia de mine.”
Culpa arhaică apare sub chipul blestemului
romantic, al damnării prin însingurare ontologică.
Faunul cu marmura plesnită puroiază misterios şi
patetic. Dar păcatul îl formează, îl înalţă. Dacă
apele lustrale ale firii consacrate nu-l puteau
spăla de păcatul său, în schimb păcatul însuşi îl

putea duce spre o superioară puritate spirituală
prin remuşcarea şi purgarea subsecventă.

Faunul de marmură este un roman delecta-
bil prin atmosfera sa excesivă, prin culorile-i vio-
lente. Roma stafiilor de marmură, a operelor des-
crise naiv cu o patetică fervoare, Roma pasiunilor
înăbuşite, a ruinelor, a catacombelor sufletului, a
cadavrelor de misterioşi călugări-monştri, toată
această elucubraţie ţipătoare a americanului
încântat prin chiar excesele ei. Fireşte, nu trebuie
să li se acorde prea multă gravitate scenelor tene-
broase (precum nu acordăm girul groazei figurilor
oribile din Misterele Parisului). Trebuie să asis-
tăm la gesticulaţia pasională a acestor apucaţi, a
enigmaticei Miriam, a frustului Donatello, a ange-
licei Hilda, ca la agitaţia funambulescă, exagerată
şi puţin cam ţeapănă, pe sfoară, a marionetelor.
Dealtfel, nici Nathaniel Hawthorne nu-şi vedea
eroii alcătuiţi dintr-o plasmă prea real umană. „în
intenţia lui – spune autorul într-un epilog al căr-
ţii sale – povestirea şi personajele trebuiau de-
sigur să aibă o oarecare legătură cu firea ome-
nească şi cu viaţa reală, dar să fie totuşi înălţate
cu atâta măiestrie şi gingăşie din sfera noastră
lumească, încât cititorii să ajungă implicit şi pe
nesimţite la recunoaşterea unor legi şi însuşiri ce
le sunt proprii.” Deci, conservată fiind „o oarecare
legătură” cu concretul firii, fapta artistică preia
rostul elaborării unor legi şi caractere proprii. Nu
se poate o mai clară justificare a sforilor şi a jocu-
lui. Însăşi atmosfera tenebroasă se justifică artis-
tic prin nevoia de a păstra într-o penumbră com-
plice ceea ce nu se cere scos în „lumina neiertătoa-
re a zilei”. Aceasta ar putea să explice întrucâtva
estetic predilecţia pentru subterane, catacombe,
prăpăstii, cripte, clar-obscur, galerii întunecoase,
clauzura mânăstirească şi alte spaţii ermetic
închise. Dar, pe lângă intenţia artistului, mai sunt
şi obsesiile sale. Obsesiile puritanului voit-nevoit
sedus de luminile Sudului, pe care cu proastă con-
ştiinţă le condamnă punându-le sub obroc, le con-
damnă, căci l-au înfiorat de plăcere. Riscul ameri-
canului de veche stirpe şi de formaţie „transcen-
dentalistă”, la Roma, e de a se poticni de prima
piatră antică (ce i se va părea mai reală decât
orice realitate contemporană) sau de primul semn
al transcendenţei. �
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Anual, de ziua mondială a filosofiei, Casa de Cultură din Tecuci organizează
tradiţionalele colocvii filosofice consacrate unui gânditor român, convenit prin con-
sultarea calendarului de aniversări şi comemorări pentru anul în curs. In cadrul
celor patru ediţii desfăşurate până în prezent au fost omagiaţi filosofii Ion Petrovici,
Mircea Eliade (în anul centenarului naşterii sale din 2007), Vasile Pârvan şi Ştefan
Zeletin. Fiecare ediţie s-a finalizat prin adunarea comunicărilor susţinute într-un
volum referenţial care sperăm să constituie un reper  bibliografic de referinţă pen-
tru viitorii cercetători ai fenomenului filosofic românesc.

Este regretabil că media românească, aşa de receptivă la manifestările de
divertisment, precum Festivalul usturoiului sau  Serbarea castanelor, n-au găsit cu
cale să consemneze şi această manifestare serioasă şi ambiţioasă, cu urmări spori-
toare în ceea ce priveşte bibliografia filosofiei româneşti.

Dintre participanţii, care au onorat cu prezenţa lor aceste colocvii filosofice
amintim pe acad. Al. Zub, prof. univ. Ana Bazac, prof. univ. Ştefan Munteanu, G.G.
Constandache, Adrian Michiduţă, Sergiu Tofan, Ion Cordoneanu şi încă mulţi alţi
intelectuali încercaţi de frisoanele cercetării filosofice. Ultima ediţie a colocviilor,

cea din noiembrie 2009 consacrată filosofului Ştefan Zeletin a beneficiat şi de pre-
zenţa poetului C.D.Zeletin [descendent al filosofului omagiat] care a prezentat câte-
va aspecte inedite din biografia gânditorului.

Se-nţelege că, asemenea celorlalte ediţii anterioare, şi comunicările acestei
ultime ediţii vor fi grupate într-un volum omagial, care va fi pus la dispoziţia celor
interesaţi. Sunt convins că viitoarele sinteze de filosofie românească vor folosi în
documentarea lor şi comunicările susţinute în cadrul acestor colocvii paideice de la
Tecuci care tind să devină tradiţie şi să fie creditate cu tot mai multă ardoare. 

Ceea ce se întâmplă la Tecuci  vine în întâmpinarea unui gând mai vechi ros-
tit de C. Rădulescu-Motru cu năduf într-un moment de cumpănă a istoriei. O filoso-
fie originală română, propriu-zis nu avem fiindcă n-am avut o cultură de tradiţie
filosofică (Revizuiri şi adăugiri, vol.1, p.l68) De-ar fi mai multe iniţiative de acest
fel, în ţară, poate s-ar putea spera, vorba lui Motru şi la împliniri originale. Oricum,
iniţiativa Casei de Cultură din Tecuci  trebuie salutată şi apreciată ca atare.
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