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Stilul [tiin]ific al lui Duerr (care nu este, desigur, o
„metod\”) const\ în scrierea unor texte scurte, accesibile,
la care adaug\ – mai tîrziu, a[a cum reiese din leg\tura mai
curînd vag\ dintre p\r]i – o imens\ cantitate de note [i o
bibliografie impresionant\. Ni Dieu – ni mčtre, al c\rei
subtitlu, „Anarchische Bemerkungen zur Bewusstseins- und
Erkenntnistheorie” („Note anarhice privind teoria con[tiin]ei
[i a cunoa[terii”), ar putea – gre[it – s\ înt\reasc\ fie ipoteza
rela]iei sale cu anarhismul politic, fie ideea unei dependen]e
fa]\ de articolele timpurii ale lui Feyerabend, con]ine 69
pagini de text fa]\ de 110 pagini de note [i 45 (!) pagini de
bibliografie; Traumzeit are 162 pagini de text fa]\ de 183
pagini de note [i 58 pagini de bibliografie; ultima sa carte,
Sedna, are 261 pagini de text fa]\ de 165 pagini de note [i 68
pagini de bibliografie, fiind, în ansamblu, cea mai lizibil\ –
de[i poate cea mai derutant\ – lucrare a lui Duerr. Trebuie
interpretat\ formula lui Duerr ca o parodie a conceptului
german Gründlichkeit („temeinicie”)? Nu e total neplauzibil,
dac\ ne gîndim c\ primele dou\ c\r]i erau diserta]ii
prezentate în universit\]i germane. Se pune întrebarea din ce
cauz\ Duerr a p\strat în oarecare m\sur\ aceea[i schem\
contraproductiv\ în Sedna, unde nu era obligat s\-[i demon-
streze [tiin]a în fa]a nici unui tribunal [tiin]ific din lume.

Teoria culturii prezentat\ în Traumzeit ar putea fi în esen]\
interpretat\ ca o alternativ\ la ideile lui Norbert Elias privind
„procesul civiliz\rii”. Elias este un evolu]ionist, de[i de un
tip mai curînd pesimist. În opinia sa, dezvoltarea societ\]ii
occidentale a fost marcat\ de „în\sprirea [i diferen]ierea
sporit\ a controalelor”, ceea ce a dus treptat la un „nivel mai
ridicat de diferen]iere [i integrare social\”7. Reversul acestui
proces linear a fost cre[terea stresului individual.

H.P. Duerr crede, dimpotriv\, c\ procesul fundamental
din sociogeneza Occidentului a fost o deplasare în rela]ia
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tradi]ional\ dintre „interior” [i „exterior” sau „s\lb\ticie”8.
Mult timp, în istoria civiliza]iei occidentale „interiorul” [i
„exteriorul” erau dialectic legate, încît nu putea exista un
„interior” (societate) f\r\ un „exterior” (s\lb\ticie). Societatea
p\rea, dup\ Duerr, s\ depind\ de s\lb\ticie tot astfel cum
valoarea sistemelor depinde de un metasistem în care valorile
sînt definite. S\lb\ticia a îndeplinit pentru societate func]ia
unui asemenea metasistem, de tip atît negativ, cît [i pozitiv.
De fapt, tr\s\tura antisocial\ a s\lb\ticiei a înzestrat-o cu
farmecul unei libert\]i care ar putea fi ori criminal\, ori
sacr\, dar în ambele cazuri suprauman\.

Cum erau stabilite contactele între „interior” [i „exterior”,
între civiliza]ie [i s\lb\ticie? În principiu, în trei feluri, con-
sider\ Duerr: prin folosirea substan]elor halucinogene extrase
din plante; prin procesul de ini]iere, care consta într-o fami-
liarizare intim\ cu s\lb\ticia, urmat\ de o moarte simbolic\,
pornind de la premisa c\ numai intimitatea profund\ cu
„exteriorul” ca o nega]ie a „interiorului” îi permitea cuiva
s\ devin\ un adev\rat „ini]iat”; în al treilea rînd, contactul cu
s\lb\ticia era de asemenea stabilit prin tot felul de ceremonii
[i rituri menite s\ aboleasc\ normele [i rela]iile sociale (die
Zeit zwischen den Zeiten) („timpul dintre timpuri”).

Pentru a prezenta rela]ia dintre s\lb\ticie [i civiliza]ie,
Duerr utilizeaz\ constant metafora „peretelui de sticl\”9 ,
care a fost aleas\ [i ca titlu pentru volumul despre Duerr
editat de R. Gehlen [i B. Wolf: Der gläserne Zaun10. În
opinia lui Duerr, este ca [i cum un perete invizibil ar separa
societatea de s\lb\ticie. Unii oameni, cum ar fi vr\jitoarea
(Hexe, care ar proveni din hagazussa, „cea care st\ pe gard”),
erau specializa]i în c\l\toriile între „interior” [i „exterior”.

Pe parcursul procesului civiliz\rii, importan]a s\lb\ticiei
ca metasistem care formuleaz\ valorile societ\]ii nu mai
este recunoscut\. S\lb\ticia este împins\ treptat înapoi în
incon[tientul uman [i se identific\, prin urmare, cu
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incon[tientul. „Exteriorul” este subiectivizat, interiorizat,
devine „interiorul interiorului”.

Ce se întîmpl\, în aceste condi]ii, cu acei oameni care
tr\iesc pe peretele transparent, care înainte puteau stabili o
leg\tur\ constant\ între civiliza]ie [i s\lb\ticie? Duerr consi-
der\ c\, în general, începînd de la sfîr[itul secolului al XV-lea,
vr\jitoarele sau pseudovr\jitoarele erau arse pe rug. Duerr
pare s\ cread\ c\, de fapt, „vr\jitoarele” nu au existat – ele
erau o inven]ie a Inchizi]iei. Vîn\toarea de vr\jitoare a
reprezentat, dup\ p\rerea sa, un fel de persecu]ie general\ a
genului feminin, pentru care el g\se[te dou\ motive principale:
mai întîi, fiindc\ femeile erau acelea care, în mod tradi-
]ional, puteau s\ri mai u[or peste peretele transparent dintre
s\lb\ticie [i civiliza]ie; [i, în al doilea rînd, fiindc\ repri-
marea femeilor de la începutul timpurilor moderne reprezint\
o consecin]\ direct\ a eliber\rii femeilor în secolele al XIV-lea
[i al XV-lea. Astfel, procesul civiliz\rii const\, în viziunea
lui Duerr, în reprimarea femeilor ca o consecin]\ a unei
emancip\ri anterioare. Ca rezultat al acestei represiuni,
„s\lb\ticia” a fost împins\ în subcon[tient11.

A[a cum am ar\tat mai înainte, afirma]iile lui Duerr au o
nuan]\ polemic\ în raport cu teoria lui Norbert Elias. Dac\
Elias ar avea dreptate, am putea deduce c\ „în\sprirea [i
diferen]ierea sporit\ a controalelor” este un proces cumu-
lativ lent, treptat, linear [i neîntrerupt. Dimpotriv\, Duerr
noteaz\ – [i, în aceast\ privin]\, are perfect\ dreptate – c\
în Evul Mediu controalele s-au atenuat, în loc s\ se în\s-
preasc\, în vreme ce permisivitatea a evoluat c\tre un apogeu
care a fost atins în secolul al XV-lea, toate acestea, crede
el, ca rezultat al procesului de emancipare a femeilor. Dup\
Duerr, femeile au devenit treptat mai con[tiente de ele însele,
atît pe plan sexual, cît [i pe plan economic. Aceast\ dezvol-
tare a con[tiin]ei de sine [i a încrederii în sine a fost urmat\
de o puternic\ represiune care a culminat cu vîn\toarea de
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vr\jitoare din secolele al XVI-lea [i al XVII-lea. Obiectivul
represiunii ar fi fost acela de a le supune din nou pe femei
puterii masculine12. În contradic]ie cu ideea lui Elias referi-
toare la o dezvoltare continu\, „procesul [real al] civiliz\rii”
a constat într-o încetare abrupt\ a acelor condi]ii care, în
secolul al XIV-lea, generaser\ permisivitate [i chiar promis-
cuitate13. Pedepsirea senzualit\]ii feminine con[tiente de sine
a dus la transformarea femeilor în general în vr\jitoare.
Acest proces de creare a vr\jitoarei a fost înso]it de formarea
unui aparat prin care aceasta era suprimat\.

Teza lui Duerr este argumentat\ de o cantitate uria[\ de
materiale antropologice care se refer\ la cele trei puncte
principale ale demonstra]iei sale, [i anume folosirea halucino-
genelor, ini]ierea [i „timpul dintre timpuri”, ca trei moduri
de a stabili un contact între civiliza]ie [i s\lb\ticie. Inutil de
ad\ugat c\ folosirea acestor materiale este, în bun\ m\sur\,
arbitrar\. Mai mult, majoritatea sînt reduse la cîteva tr\s\turi
generale pentru a se potrivi cu restul demonstra]iei.

S-au scurs cî]iva ani înainte ca Duerr s\ aib\ sub tipar o
alt\ carte original\. Între timp, ca Verlagsberater („consilier
editorial”) al editurilor Syndikat [i Suhrkamp din Frankfurt,
el a editat dou\ volume despre Paul Feyerabend, dou\ volume
despre The Scientist and the Irrational [i trei volume impre-
sionante despre Mircea Eliade14.

Sedna oder Die Liebe zum Leben a ap\rut în 198415. Ea
încearc\ s\ r\spund\ la una din întreb\rile puse deja în
Traumzeit, [i anume cînd [i de ce s-au dezvoltat acele religii
în care dispre]ul fa]\ de via]\ a înlocuit pofta de via]\. A[a
cum se vede, premisa se afl\ deja aici: Duerr crede c\ omul
preistoric [i vîn\torii primitivi împ\rt\[esc o real\ poft\ de
via]\ a[a cum este ea, f\r\ a o percepe ca pe o pur\ suferin]\.
Din p\cate, Duerr a ascuns toate acele materiale care puteau
fi u[or folosite împotriva tezei sale, re]inînd doar dovezile
privind raportul sexual ritual din societ\]ile vîn\torilor
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primitivi, care din nou nu poate fi interpretat f\r\ echivoc ca
poft\ de via]\. În ciuda caren]ei fundamentale a întregii
demonstra]ii, Sedna este o carte magnific\16. În prima parte,
Duerr arat\ c\, pentru omul preistoric [i vîn\torii primitivi,
reînnoirea vînatului era un eveniment religios major, realizat
în mod ritual prin actul sexual, executat fie colectiv, fie
individual. Partenerii masculini trebuiau s\ întruchipeze
spiritele animale [i erau reprezenta]i ca tauri; partenerele
feminine erau considerate ca reprezentînd-o pe Marea Zei]\
a naturii. În ansamblu, informa]ia pe care se bazeaz\ Sedna
este mai exact\ decît cea din Traumzeit, iar reconstruc]ia
religiei omului preistoric, de[i foarte îndr\znea]\, nu este
neconving\toare.

Teza central\ a c\r]ii r\mîne totu[i discutabil\. Duerr
crede c\ cresc\torii de vite [i ]\ranii au înlocuit pofta de
via]\ a str\mo[ilor lor, vîn\torii, printr-un sentiment al
tranzitoriului, care s-a transformat într-un refuz metafizic
al vie]ii. Acest sentiment a fost codificat în dou\ din religiile
fundamentale ale lumii, budismul [i cre[tinismul, [i a devenit
capital în „depersonalizarea” mai multor curente [i indivizi
mistici apar]inînd acestor religii, precum [i în dispre]ul
nihilist fa]\ de via]\ care, în zilele noastre, ar fi propriu
întregii mentalit\]i occidentale. Printre misticii „deperso-
naliza]i”, Duerr a situat [i figuri controversate precum
Carlos Castaneda (al c\rui Don Juan ar fi o variant\ a
tehnocratului impersonal) [i Bhagwan Shree Rajnesh*. În

* Bhagwan Shree Rajnesh (sau Rajneesh), unul din numele de guru
ale lui Rajneesh Chandra Mohan Jain (1931-1990), cunoscut şi
drept Osho, un indian cu studii de filozofie care s-a considerat o
reîncarnare a lui Buddha începînd de la dou\zeci [i unu de ani [i a
fondat o vast\ mi[care „spiritual\”, extrem de controversat\, care
num\ra la apogeul s\u 200 000 de aderen]i tr\ind în 600 de
centre, în toat\ lumea (n.tr.).
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Sedna, Duerr inten]ioneaz\ s\ laude optimismul vîn\torilor
primitivi în contrast cu pesimismul agricultorilor. Sînt departe
de a fi acea persoan\ sensibil\ – de[i trebuie s\ admit c\ o
asemenea persoan\ ar putea exista – care, citind cartea, ar
auzi tot timpul urletul „tinerilor lupi”. Dar, ca s\ fiu cinstit,
cineva n-ar avea nevoie decît de un geniu literar ca al lui
Hans Peter Duerr pentru a face o carte tot atît de lung\ (sau
mai lung\, dac\ ar fi nevoie) ca Sedna, spre a demonstra, cu
egal\ legitimitate, teza contrarie. Preferin]a evident\ a auto-
rului pentru vîn\tori, o preferin]\ pe care, probabil, doar
cî]iva cititori o împ\rt\[esc, expune aceast\ fascinant\ carte
la diferite obiec]ii, [i nu putem spera decît c\ ea nu îl va
transforma pe Duerr însu[i dintr-un iubitor al vîn\torilor
într-un autor vînat. (De fapt, chiar iubitorii vîn\torilor ar fi
probabil foarte dezam\gi]i de sfîr[itul c\r]ii, în care filozofia
personal\ a lui Duerr pare s\ fie cea a unei des\vîr[ite
inac]iuni.)

Mai r\mîne de pus o ultim\ întrebare, de[i numai timpul
ar putea oferi un r\spuns: este Hans Peter Duerr un repre-
zentant al noii „paradigme epistemologice” în antropologie,
sau e mai curînd un autor popular [i genial al c\rui loc e
în trecut, al\turi de un curent ca gruparea german\
religionsgeschichtliche Schule sau ceva asem\n\tor?
Elementele antievolu]ioniste din Traumzeit ar pleda pentru
prima interpretare; evidentul [i poate imprudentul parti
pris din Sedna – pentru cea de a doua.

Cu toate acestea, în situa]ia prezent\, cînd paradigmele
antropologiei sînt, în cea mai mare parte, prea rigide [i
inadecvate, lucrarea lui Duerr este f\r\ îndoial\ reconfor-
tant\. Autorul nu ac]ioneaz\ conform regulilor comunit\]ii
noastre [tiin]ifice care, dup\ Thomas Kuhn, sînt izolarea,
ezoterismul [i ortodoxia17  îngust\. {i chiar atunci cînd sînt
foarte discutabile, c\r]ile lui nu sînt mai subiective decît


