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Abstract. The present study tangentially examines ideas and concepts of
geopoetical philosophy, and in this sense appeals to an investigation
strategy which allows a repositioning within the limiting impact zone of
a work which it invests with a status of strong idea nucleus on a
problematic-interrogative axis. The book Water, Fire and Play. Metaphor,
a New Philosophy of the Real, written by Mircea Malita (and recently
published by the Institute for Political Sciences and International Relations
of the Romanian Academy, Bucharest, 2014) is directly referenced in the
present paper. Thus, the study attemps to succinctly notify and theorize
upon obvious ideatic crossroads, which can settle the contents and
establish unavoidable coordinates, tracing a new mental map, one within
which the clock’s hands do not indicate the alternative of post-modernity
but promote nov modernity itself.
This double analytical perspective upon which the present study is both
conceived and elaborated, proves once again that a new valuation of
metaphorology (of a Blumenbergian origin) implies a philosophical endeavor
of metaphor inventory and appraisal, which will (re)interpret the sense of
poetics as an insert of the real; and also notes that the politics of metaphor
(along the lines of pragmatism) reclaims a new use for philosophical traditions
(the mind as mirror) in order to transcend the theatrical model [a dramatic
metaphor, with an (ab)use inside the area of political sciences/philosophy]
and semantically accepts the adjacency between geo and poetics, while
the same time recording any expected results inside its geopoetical mixture.
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Introducere: metafora ca (pre)text

Studiul de faþã relanseazã subiectul filosofiei geopoetice ºi recurge la o strata-
gemã care ne permite situarea în proximitatea zonei de impact a unei lucrãri pe
care am învestit-o cu statutul de nucleu ideatic forte, de pivot tematic-intero-
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gativ: ne referim la cartea Apa, Focul ºi Jocul. Metafora, o nouã Filosofie a Rea-
lului, publicatã recent de Mircea Maliþa (la Editura Institutului de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale a Academiei Române, Bucureºti, 2014).

De asemenea, ne propunem consemnarea ºi teoretizarea succintã (operând
clarificãrile necesare) a unor confluenþe ideatice evidente care, respectând coor-
donatele impuse, pot fi plasate pe o hartã mentalã nouã, în conformitate cu sin-
tagma utilizatã de Mircea Maliþa, în care acele ceasornicului nu indicã alternativa
postmodernitãþii, ci definesc însãºi nov modernitatea.

În viziunea analiticã propusã de Linda Hutcheon1, modernul este corelat cu
postmodernismul, cu care întreþine o relaþie dependent-diferitã, dar nu trebuie
eludat sau ignorat nici ataºamentul acestuia faþã de experimentalism sau faþã de
ficþiunea computerizatã, integratã de Mircea Maliþa în spaþiul de influenþã con-
trolat ºi organizat de metafora calculatorului.

Sub semnul imperativelor directoare, care consolideazã raportul poezie-ºti-
inþã, se contureazã o linie de start trasatã de aserþiunea referitoare la coabitarea
paºnicã a poeziei cu ºtiinþa (prin recunoaºterea similitudinilor, dar ºi a notelor
contradictorii ale celor douã domenii – unul al adevãrului ºi al obiectivitãþii, ce-
lãlalt al trãirii afective ºi al subiectivismului, dar ambele cochetând cu emoþia ºi
frumosul, cu imaginaþia ºi speculaþia), transpusã pe ecranul panoramic al reali-
tãþii actuale în care poemele ºi lirismul stau la un loc cu automobilele ºi compu-
terele2. În aprecierea echilibratã lansatã de Sloterdijk ori Derrida, rezultantã a
unui experiment filosofic axat pe de-construcþia conceptului existenþei – se emi-
te ideea cã în real existã afirmaþii care (co)existã.

Dacã rolul metaforei (condiþionat de o schimbare a paradigmei gândirii des-
pre artã, determinatã de noul statut al acesteia, ca ºi de un alt/nou discurs poetic)
este acela de a accesibiliza (de a atribui transparenþã, s.n.) utilizarea limbajului
raþional, atunci strategiile de sporire a semnificaþiilor realitãþii nu pot fi receptate
decât în/prin intersectarea unei porþiuni din realitate cu limbajul [realitãþii], loc
de întâlnire al ºtiinþei ºi al literaturii, spaþiu limitrof recesiv în care ºtiinþa (coor-
donatã de raþiune) nu renunþã sã cultive literatura, ca vocaþie.

Angrenate unui astfel de mecanism isostenic, sensurile metaforei (prezentate
particularizant de Mircea Maliþa) sunt dictate de ipostazele metaforei înseºi, de
perpetua ei devenire ºi decriptare: metafora bunã sugereazã un pattern, constitu-
ind un model al minþii; metafora îºi îndeplineºte menirea dupã dezvãluirea ana-
logiei ºi a modelului sugerat; ameninþatã de riscuri, uneori utilã, alteori ilicitã
sau perversã, extinsã nejustificat sau abuziv, cu limite prestabilite, substitutivã
sau comparatistã, modalitate de interacþiune având ca rezultat îmbogãþirea de
sens, metafora-model funcþioneazã dupã regula lui „ca ºi cum“ sau „este ca“;
consistenþa sensului literal lanseazã semnalul pentru cãutarea sensului metaforic,
iar literarul întreþine metafora, situaþie similarã cu a termenului care îºi schimbã
definiþia ºi îºi lãrgeºte sensul; metafora (potrivit modelului – poezia recurge la
metaforã, ºtiinþa la model; momentul de glorie al metaforei este transformarea
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ei în model sau, în notã eco-ianã, acesta [momentul de glorie] este redat de exis-
tenþa celor douã forme de concretizare a metaforei – lingvisticã ºi ºtiinþificã) uti-
lizeazã simularea, atribuind porþiunii de realitate metamorfozate conceptual, prin
construcþia modelelor cu mijloacele specifice altor domenii, o ineditã abordare.

Acest comentariu (nedistanþat de sumarul poeticii postmodernismului, via Li-
viu Petrescu sau Linda Hutcheon) confirmã dubla ipotezã a studiului de faþã, care
consistã într-o nouã estimare a metaforologiei (de sorginte blumenberg-ianã) ºi
în trasarea unei direcþii filosofice de inventariere a metaforei, care sã (re)inter-
preteze sensul poeticii, ca insert al realului – trop augmentat ºi prelungit înspre
tensiunea beneficã culturã – civilizaþie; metafora, în accepþia de cadru ambiental,
reuneºte perspectiva ºtiinþific husserl-ianã cu demersul filosofic heidegger-ian
(metafora atelier).

Aºadar, se precizeazã cã politica metaforei (pe filiera pragmatismului) recla-
mã utilizarea tradiþiei filosofice (mintea ca oglindã) pentru a conferi transcen-
denþã modelului teatrului (metaforã dramaticã cu uz ºi abuz în ºtiinþele/filosofia
politicã), ºi acceptã apropierea lexical-formalã a prefixului lui geo de poeticã, cu
rezultat scontat în mixtura geopoeticã.

De fapt, suntem conduºi în labirintul mecanismului unui ceas care indicã, sin-
cronic, parcursul dublu dintre cei doi poli peisaj mental – ambient verbal, culmi-
nând cu geopoetica.

Trei metafore, o singurã substanþã geopoeticã

Dacã Umberto Eco intuia compatibilitatea lui Homer cu exigenþele catego-
rial-programatice ale postmodernului ºi prevestea includerea acestuia în pleiada
postmodernã (acordându-i un loc privilegiat), în acord cu Mircea Maliþa, se poa-
te afirma cã nov modernitatea îi revendicã, deopotrivã, pe Heraclit, Prometeu
sau Alcinous.

Convenind cã substanþa care animã, egal, palierele celor trei metafore – apa,
focul ºi jocul – fundamenteazã Gramatica motivelor de provenienþã artistote-
lianã a lui Kenneth Burke, atunci se reconfirmãmodalitatea de aplicare a dublei me-
tafore („metafora metaforei“), învestitã cu rolul de element/factor de control de ordi-
nul doi, prin care metafora dramaticã adoptã ºi elaboreazã modelul de „roluri-reguli“.

Desigur, cele cinci categorii transcendentale (categorii kantiene care devin
forme ale discursului despre experienþã, cu mizã declaratã în limbaj) – act, sce-
nã, agent, mijloace, scop – realizeazã o serie de corespondenþe: intriga cores-
punde actului, caracterul este echivalentul agentului, schimbarea este suprapusã
scopului, iar mijloacele mimesis-ului reprezintã instrumente ale imitaþiei3.

Scena este, din punctul de vedere al lui Burke, categoria principalã a materia-
liºtilor, agentul constituie eºafodajul idealiºtilor, mijloacele aparþin categoriei
pragmatiºtilor, iar scopul este dependent de mistici ºi de actul realismului (nomi-
naliºtii ºi raþionaliºtii nefiind integraþi schemei propuse, iar fenomenologii ºi
existenþialiºtii sunt omiºi).
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Deºi amendatã de Mircea Maliþa pentru schematismul riguros aplicat ºi pen-
tru corespondenþele menþinute cu orice preþ, formula burke-ianã reprezintã, to-
tuºi, strategia optimã de a realiza unitatea trifazicã recunoscutã în/prin relaþia
miºcare–schimbare–transformare, ºi de a-i sublinia repercusiunile.

Dacã metaforele îºi asumã acest statut, real-ul este gestionat de suprapunerea
tehnologicului cu naturalul (tehnologia a creat o mulþime de produse ale culturii
care s-au substituit naturii, pervertind profilul uman care este, vizibil ºi irever-
sibil, adaptat la culturã, dar tot mai alienat de naturã), stabilind cã râul ºi focul
imprimã direcþii, poartã evenimente, progreseazã graþie unei structuri funcþio-
nale mai bine stãpânite ºi controlate (în cazul focului).

Evoluþionismul, istorismul ºi dialectica constituie proiecþiile metaforei râului
în planul gândirii ºtiinþifice ºi filosofice din secolul al XIX-lea, când Heraclit
este desemnat – pentru a doua oarã – patron al culturii europene moderne; me-
tafora focului pune civilizaþia în miºcare ºi inaugureazã tehnicile, pe când, trifa-
zicã, metafora jocului este legitimatã ºi capacitatã, ca reprezentare, sã gireze me-
canismele gândirii, culturii ºi vieþii economice4.

Fireºte, aceeaºi substanþã (a se citi literaturã, stilisticã, filosofie) coaguleazã
notele de întemeire ale geopoeticii, care atribuie sens arhetipal realului, ºi ex-
plicã, prin „prefixul = preambul“ al conceptului, glisarea dinspre genius loci (ca
modalitate de relaþionare a individualului ºi a comunitãþii, ca intensi-
tate/densitate localã, ºi a teritoriului, ca referinþã cosmopoeticã a universului),
înspre corelaþia Heraclit – Aristotel (proiecþie a noþiunii de apropiere ºi a locului
definit ca entitate înzestratã cu o putere stranie), pânã la modalitatea politicã
(utilizatã de Augustus) de periferizare/provincializare a regiunilor din afara cen-
trului. Toate aceste semne-simbol sunt considerate de Kenneth White5 elemente
definitorii pentru contextul critic al începutului modernitãþii (metodã cartezianã
de divizare – res cogitans/res extensa).

Problema este analizatã ºi clarificatã de Mircea Maliþa, care constatã cã mo-
dernitatea este departe de a reprezenta, exclusiv, un proiect raþional, aºa cum îl
concepuse René Descartes, iar distincþia subiect – obiect6 nu poate fi (ºi nu tre-
buie) apreciatã ca irelevantã.

Cu statut de teorie deschisã (funcþionalã ºi cooperantã), geopoetica asimi-
leazã energia nomadã ºi o încorporeazã, exemplificând un mod de traversare ºi
de corelare a culturilor. Astfel, îºi etaleazã înclinaþia fireascã de (ne)claustrare
într-o singurã identitate, declarându-se adepta unui sistem mobil, ghidat de noi
perspective existenþiale.

În viziunea analiticã propusã de Kenneth White, cultura, iniþial fundamen-
tatã pe mit, religie sau metafizicã, rãmâne ancoratã în nihilism. Resemnatã dupã
eºecul tentativei de a se plia pe model ºi dispusã de a antrena absurdul, ca mo-
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dalitate demonstrativã,metafora nimicului, graþie accentului doctrinar, este recu-
peratã de mit, cãci o atare metaforã (temperatã sau reorientatã) este inseparabilã
de proiectele raþiunii7.

Dacã s-a convenit cã limbajele culturii devin contextuale, geopoetica ope-
reazã tocmai un transfer de sens, deci acapareazã ºi polarizeazã semantismul ex-
primat de politica dublei metafore: delimitându-se de sensul tradiþional al poeti-
cului ºi raportându-se la trãsãturile aristotelice ale inteligenþei poetice (noûs
poietikos), registrul dinamic al cunoaºterii sau lumea imaginatã la hotarele di-
fuze ale gândului ºi poeziei se reflectã în poetica filosoficã, în poetica ºtiinþei ºi
poetica politicii.

Aºadar, se lanseazã statutul geopoeticianului (categorie distinctã de aceea a
geopoetului, constrâns de a apela doar la expresii lirico-geografice) care, prin
cunoaºtere enormã (enciclopedicã) ºi prin capacitatea excepþionalã de a sfida
normele existente, proiecteazã un nou spaþiu al culturii: lumea reprezentatã ºi
guvernatã de eros, logos ºi cosmos8.

Geopoliticã – geopoeticã

Anticipând puntea de trecere dinspre geopoliticã înspre geopoeticã, Brian
Holmes9 aplica, simultan, dubla chestionare nesintetizantã, operatã de neolibera-
lism, referitoare la procesul/actul de formare ºi de destrãmare a lumii, oportuni-
tate de reaºezare într-un echilibru neutru ºi fragil a discrepanþelor survenite între
Centrul Europei ºi Europa Nouã.

Din proiectul de consolidare a blocurilor regionale, considerat o formulã de
compromis axatã pe globalizare ºi stabilitate teritorialã, „ºocul civilizaþiilor“ îm-
prumutã conturul metamorfoza(n)t pentru schimbarea de fazã a profilului cultu-
ral-politic neoconservator, cu intenþia conservãrii active a principiilor neoliberale.

Impactul globalizãrii ºocheazã, în opinia lui Mircea Maliþa, deoarece repre-
zintã ecuaþia surplusului schimbãrii, varianta comunicãrii instantanee ºi a infor-
maþiei nelimitate, precum ºi structura/schema instituþiilor politice ºi de securitate
sau a problematicii comune10. Enumerând un mind-set al tendinþelor globale, se
semnaleazã pericolul resimþit dinspre tabãra primitiviºtilor, a tradiþionaliºtilor ºi
postmoderniºtilor, ori se remarcã reacþiile virulente ale anarhismului, nihilis-
mului ºi/sau ale filosofiei new-Nietzsche redivivus.

În aceeaºi partiturã, Brian Holmes sugera, ca soluþie alternativã, interferenþa
trioperaþionalã reprezentatã de ºtiinþele sociale (emancipate din neutralitatea
proprie) – geografia economicã (ca reacþie la precaritate) – cercetarea (din do-
meniul tehnologiei/sociologiei) organizaþiilor ºi a psihologiei sociale, corelaþie
menitã sã formuleze constatãri referitoare la sistemul de funcþionare a puterii în
societate sau la structura hegemoniilor actuale.
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Pe aceastã cale se deduce necesitatea depãºirii de cãtre alianþa trifuncþionalã
a simplului ghid de disciplinã, prin aplicarea metodei de „dizolvare în experi-
ment“, demers aproape cartografic care, apelând la autoelaborarea socialã, este
constrâns sã pãstreze proporþiile narativ – metanarativ ºi real-estetic11.

În accepþia lui Holmes, „fluxurile geopolitice traverseazã corpurile vii ºi de-
vin parte integrantã din conºtiinþa hapticã, intrând în ceea ce unii dintre noi au
numit spaþiul public simþit“, sau „geopolitica este resimþitã tot mai mult în carne
ºi imaginar, e trasatã pe pielea colectivã. Geopoetica devine o activitate vitalã, o
promisiune de eliberare“.

Relaþionat cu termenul de justiþie socialã, conceptul lui Rancière12 de poeticã
politicã (intervenþie performativã asupra realului), considerã cã geopoetica de-
þine o formulã care uneºte armonios literarul ºi poststructuralismul cu practica
socio-politicã, confirmând cã aceasta [geopoetica] devanseazã geopoliticul, prin
ofertarea explicitã a orientãrilor ºi tendinþelor culturale actuale, prin susþinerea,
chiar impulsionarea intervenþiilor creative ºi a reimaginãrilor: poetica politicã re-
formuleazã ºi reconstituie statutul ordinii gramaticale a discursurilor normative.

Fireºte, rezonând la ecuaþiaGramaticii motivelor, Mircea Maliþa remarcã rolul
important asumat de cãtre ºtiinþele politice care-ºi revendicã metoda burke-ianã
ºi care întrevãd, în „paradigma teoriei simbolice“ (dublatã de metoda simulãrii),
o modalitate de analizã a limbajului din textele politice, apelând la principii ºi
operatori formali.

Fidelã aceluiaºi manual politic de utilizare, din perspectiva propusã de Kerry
Burton13, geopoetica expune ºi delegitimeazã propria acþiune/practicã transfor-
mativã, valorificând potenþialul transmis de metafora ludicã, care oferã posi-
bilitatea de transpunere a autoritãþii ºi a esteticii, în sfera principiilor remanente
ale geopoliticii.

În ceea ce priveºte relaþia pe care o stabileºte geopoetica cu metafora drama-
ticã, este indicat sã precizãm cã aceasta pune în scenã practicile ritualice ale unei
politici interesate de intervenþia orientatã în/de gramaticile status quo-ului, cu
reverberaþii certe în transformarea socialã.

În loc de concluzii: metafora filosofico-politicã

Reunind, sub semnulmetaforei în gândirea filosoficã, trei inserturi cu referire
directã la Thomas Hobbes, Konrad Lorenz ºi Edward Wilson, cartea lui Mircea
Maliþa nu face rabat de la schema de laborator a metaforei de sorginte eco-ianã14,
menþionând cã aceasta [metafora] nu instituie un raport de similitudine între re-
ferenþi, ci de identitate semicã între conþinutul expresiilor.
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Procedeu insistent mediat, asemãnarea nu poate fi realizatã decât printr-o in-
teracþiune metaforicã15, nedisociatã de intenþia interpretului (aici, dezvãluirea
procedeului sofistic de adoptare a unei poziþii, iniþial, antropomorfice ºi des-
crierea comportamentului animal în termeni umani, prin transferul concluziilor).

Mecanismul lansat de Hobbes rãmâne unul raþional, în care etapei naturale
(descrise cu metafore care sugereazã starea naturii) îi corespunde o lume ordo-
natã, distanþatã de convulsiile biologice ºi delimitatã de pornirile instinctuale.

Tipul de lecturã indicat de M. Maliþa este acela al metaforei biologice, consi-
derate o formã producãtoare de efect contrastant faþã de raþionalitatea organizãrii
sociale, asigurând transgresarea conceptului de suveranitate din sfera teologi-
cului, într-un context nou, laic ºi raþional. Declarându-se tributar tradiþiei realiste
(care îl recunoaºte pe Hobbes legitim întemeietor), contestatã de Grotius ºi Kant,
modelul contemporan utilizeazã modelul conjugat, iar ºcoala politicã româneascã
se revendicã din forþa dreptului, definitã grotius-ian16.

Eludând afinitãþile ideatice care denotã apropierea Hobbes-Lorenz, cel din
urmã converteºte metafora omul-animal agresiv într-un model aplicabil com-
portamentului uman, iniþiativã care se concretizeazã în elaborarea de legi obþi-
nute la finalul experimentelor efectuate pe animale însã, ulterior, transferate
omului ºi folosite în beneficiul acestuia.

Continuarea traseului analitic al agresiunii ºi al altruismului presupune com-
pletarea ºi extinderea perspectivei lorenz-iene ºi permite formularea opiniei con-
form cãreia demersul întreprins de Edward Wilson pare predispus unei echili-
brãri care sã consolideze doctrina sociobiologiei, aflatã în imposibilitatea de a o-
feri un instrument valid de cercetare a problemelor concrete sau de aplicare a
dispoziþiilor generale stipulate pentru cazurile specifice17.

Tripla consemnare este plasatã sub semnul tribulaþiilor unei metafore care
parcurge traiectoria cu sens unic: simplu enunþ antic – model augmentat prin ex-
plicare – mit riscant al inevitabilitãþii conflictului, al fatalismului biologic sau al
inegalitãþii dintre oameni.

O atare aplicare a metaforei (ºi) la registrul filosofico-politic confirmã, în
notã teoreticã derrida-rianã18, deopotrivã, uzura decadentã de sens, dar ºi culoa-
rul ascendent al întemeierii conceptuale. Filosofia politicã nu renunþã la expri-
marea poeticã, revenind la clasic(izat), pentru o re-lecturã a metaforei. În accep-
þia lui Ricoeur19 (adept al lui Heidegger), sensul ascendent al metaforei este po-
sibil doar prin poetic, pentru cã acesta reprezintã o modalitate de recuperare a
vocaþiei originare, care se reflectã cu fidelitate într-o vivificare adecvatã.

Sublinierea finalã care se impune constã în ideea-verdict cã filosofia nu re-
nunþã sã conserve distanþa ºi sã-ºi exprime reticenþa vizavi de derularea unui
proces de metaforizare forþatã, fãrã a repudia, însã, semnificaþiile tari ale geo-
poeticii, decantate ºi decriptate de un geopoetician ideal, un veritabil interpret
eco-ian, situat de partea celui care aude [metafora] pentru prima datã.
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15 Ibidem, pp. 260-263.
16 Mircea Maliþa, op. cit., pp. 91-97.
17 Ibidem, p. 107.
18 Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Editions de Minuit, 1972.
19 Paul Ricoeur, Metafora vie, Editura Univers, Bucureºti, 1984.
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