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1. PREAMBUL

?ieptul inainte - abdomenul supt. ,,Un Popor care va

face din acest precept un principiu de ordine general va fi

in mare pericol" - iatL ce imi spunea un japonez in 1938'

Aceasta se intimpla cu prilejul primei mele cllitorii in ]a-

ponia. La acea vreme nu am inleles aceasti frazi. Dar asti'zi

gtiu ci este adeveratl gi gtiu qi de ce este adevirati.

,,Pieptul inainte - abdomenul supt" este expresia cea

mai concisi a unei atitudini fundamentale proaste a omului

sau, mai exact, a unei atitudini fizice proaste care lredeaza

qi intiregte o atitudine interioari proasti. Cum, vefi spune'

omul trebuie si stea incovoiat, strimb sau pribuqit in el in-

sugi? Cu siguranJi, nu! El trebuie, dimpotrivi, si stea drept!

Dar acest precept conduce la o atitudine care este contrari

ordinii naturale. Deplasarea centrului de greutate ,,in sus"

gi faptul de a fi separat de acest centru deranjeazi echilibrul

natural dintre tensiune gi relaxare si fac ca omul s[ oscileze

intre o stare de incordare foarle puternici 9i o stare de disalu-

1ie. Dar in ce fel acest lucru Poate si constituie un ,,pericol

pentru un popor"? Prin aceasti falsi atitudine care exprimi

gi consolideazl o ordonare aparente a forlelor interioare 9i

care impiedici adevirata ordonare, clci acolo unde totul este

descentrat spre sus, adevirahrl centru lipseqte' Dar centrul
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natural al omului nt este inima? $i omul nu este fiin1a care se

ridici deasupra pimintului spre cer qi care, prin naturi, is,i

foloseqte ,,capul" 9i voinla pentru a-gi controla viaJa gi inima
pentru a o imbriliga Ei a o primi aga cum este? Desigur, dar
el nu dobAndeqte stipinirea cea buni gi rezistenfa cea bunl
decit daci forlele care iqi au sediul in partea superioari a

corpului lui, daci centrul lor, eul, nu aclioneazi separat $i
independent, ci sunt in mod constant menlinute $i dirijate
plecdnd de la un centru mai ,,profu nd'. Omd, ca oricefinSd
de, n:u-gi poartd ridicinile in sine. El este, in fapt, hrdnit,
purtat gi menlinut de citre Marea Naturi care ii impune
legile ei, firl ca el si fie micar conqtient de aceasta gi {5rl
participarea lui. Omul este in contradiclie cu ordinea vielii,
care este suportul lui fundamental, atunci cAnd in finuta lui,
deplasfurdu-qi centrul de greutate intr-un mod nonfiziologic,
neag6. centrul care exprimi inilial aceasti ordine.

Forlele care au drept sediu capul, pieptul gi inima gi

pe care le-am putea desemna prin pricepere, voinli gi sen-

timent, forle care fac din om o fiinti conqtienti, se miqci
mereu in detrimentul lui, daci el, prins in cursa propriilor
concepte, orbit de ceea ce indeplinegte, incurcat in dificul-
tilile existenlei, uiti ci persoana lui este ancorati in urzeala

Marii Vie1i. Aga cum coroana unui copac nu se dezvolti de-

plin decdt daci acesta este puternic inridicinat, nici spiritul
nu se dezvolti pAni la adevirata sa naturi decit daci nu-s,i

reneagi ridicinile, adici dacd pdstreazd in mod constant
in el sentimentul unititii originare a vielii, a acestei uniteli
din care viala umani, ca orice alt lucru, s-a niscut. Dar cAnd

omul pierde contactul cu viala originare printr-o tensiune

exagerati spre sus gi deranjeazi echilibrul forlelor ei, Eul,

pitruns de importanja lui, ii acoperi calea spre dezvoltarea

fiinlei lui profunde in timp ce adevirata lui destinalie era

aceea de a pregiti qi de a proteja aceastd cale.
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Eul, centrul congtiinlei noastre naturale, nu poate servi

realizirii destina{iei noastre adevirate decAt daci, in loc de

a poza ca stipdn, rimAne slujitorul Marii Vieli. Acolo unde

prevaleazh deviza,,pieptul scos - abdomenul supt", Eul este

cel care domnegte gi tocmai aceasta infumurare a sa repre-

zinti ,,un pericol pentru un popor'l in fond' pericolul pe

care orientalii il cunosc din timpurile cele mai vechi il cu-

noa$tem gi noi. Dar nefiind niciodate atat de indepdrtat de

centrul originar ca noi, orientalul ii percepe mai ugor vocea

qi avertismentele. El le aude de fiecare dati cAnd sentimentul,

raliunea sau voinla pun in pericol legltura care il reuneste cu

sursele vielii. Aceaste voce ii amintegte sl nu piardi niciodati

din vedere originea sa; el cunoagte secretul care ii permite

si regiseasci acest centru oriSinar $i gtie - chiar 9i atunci

cind corytiinla lui ralionall se dezvoltl - s[ asculte vocea

care il inviti si nu piardi contactul cu centrul originar, ci'

dimpotrivi, si o pistreze in mod constant in ,,arier-gin-
dired' sa. Numai aqa poate omul sd glseasci in mod liber

ceea ce este el prin natura lui qi in mod inconqtient: un fiu

al unitilii divine care inglobeazl orice lucru, unitate in care

el triiegte inilial gi pe care o caute incongtient cu nostalgie

toate viata lui, pentru ci aceasta ii este ascunsi de acum de

c[tre congtiin]a lui obiectivanti'?s. C oncepttliaponez de Hara

nu desemneazi nimic altceva decAt incarnarea 9i prezenta

conEtientl a acestui centru de viali in om.

Hara este tn da;r originar fdcut omului, $i atunci cind
conqtiinla lui il face si piardi noJiunea a ceea ce reprezinti
Hara, el are datoria sd o recucereasci. A regd,si unitatea pe

care o voaleazl contrariile prin care Eul 1ui con$tient vede

via{a este in fapt sursa (dinamici) a vie}ii lui interioare.

Ca fiinle con$tientl, omul se simte prizonier al antago-

nismului cer-pimfu:rt, spirit-naturi. Aceasta inseamni doui

?5 Obiectivant = care face din ceea ce percepe un obiect, il fixeazi intr-un
concept. (M tr.)
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lucruri; pe de o parte, opozijia dintre natura incongtienti
gi spiritul care este motorul dezvolterii con$tiinlei gi, pe de

altd parte, opozilia dintre realitatea spalio-temporali a omu-
lui pe acest pimint qi Realul, adici Fiinla care este dincolo
de spaliu gi timp. intreaga viali a omului poarte amprenta
tensiunii dureroase care se na$te din aceste contrarii gi de

aceea el este mereu in ciutarea unei forme de viali in care

tensiunea si dispari.
Ce poate sd faci omul care se afli mereu impirlit intre

acegti doi poli opugi? El poate fie si opteze pentru unul din
cei poli qi si-l renege pe celllalt, fie si caute calea care si
resoarbi contrariile. Or, el nu poate face o alegere unilaterali
decdt daci, in acest fel, nu pune in pericol totalitatea per-
soanei. Omul in totalitatea lui cuprinde cei doi poli: el nu-qi
poate gisi as,adar salvarea decdt intr-o cale care ii unegte. A
manifesta unitatea tuturor contrariilor este insdgi destinalia
omului. Dar drumul care duce la unitate este lung! Calea

de integrare a contrariilor care locuiesc constiinla umani -
nature inconstientd-spirit congtient, realitate spalio-tempo-
ral6-Fiinla extra-temporali - este gi aceea care il conduce pe

omla maturitate. Prin maturitate infelegem starea prin care
ornul poarti fructele unitilii regisite. Realizarea acestei uni-
ti{i presupune ca omul sd recunoasci factorul de sciziune gi

si se elibereze de el prin congtientizarea centrului lui originar

;i prin reinse4ia lui in acest centru, prin d,ob?ndirea Harei.
Aceste cdteva rAndu ri aratd dqa cL Hara atinge o proble-

nri esenliali a existenlei umane. 9i, desi.Ilzra este un concept
de origine japonezi, el nu are o mai pulne semnificalie cu
caracter general. Orice in{elepciune orientall nu este in sine

o realitate exclusiv orientald; ea are, dimpotrivi, o valoare
umani universali de care omul oriental s-a preocupat mai
rnult decit am ftcut-o noi; de aceea aceasti floare a inie-
lepciunii orientale care este Hara nt il privegte mai pulin
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pe occidental decAt pe oriental, fie ci este vorba de planul

teoretic sau de practici. Aga cum nicio inlelepciune orientali
nu este rezultatul unei cunoagteri teoretice, ci este fructul
unei iungi experienle temeinice gi confirmate de o practicd

regulati, nici noi nu putem cuPrinde toate semnificalia Harei

decat cu condilia de a trii practic experienlele care au condus

la elaborarea acestui concept gi de a practica exerciliile prin
care Hara se realizeazd in noi.

Omul care posedi Hara a regisit calea centrului seu

originar s,i este capabil si probeze acest fapt. Aceasta cores-

punde unei stiri specifice care privegte persoana intreagi,
stare in care opozilia corp-suflet nu mai existi. $i tocmai
pentru ci omul este o unitate in sine in care corpul qi sufletul

se imbini - pentru a-1 cita pe Ludwig Klages -, corpul este

forma exterioari a sufletului gi sufletul spiritul corpului, din
aceasti cauzi deci structrra interni se manifesti inevitabil
prin corp gi prin atitudinea lui. Nu existl ordine spirituali qi

tensiune psihic[ care si nu se reflecte in corp. Astfel ci putem

spune ci centrului de greutate psihici ii corespunde centrul

de greutate al corpului. De aceea este imposibil si ne gesim

centrul interior.flri a ne fi regdsit centrul corpului. Dar unde

anume se situeaze acesta mai exact? in regiunea ombilicali
sau, mai precis, ugor sub ombilic. Nu ne vom mai mira deci

s5, aflLm c5, Hara, conceptul centrului vital al omului, inseam-

ni literalmente abdomen. Iati o descoperire surPrinzdtoare

pentru europeni: la omul care gi-a gesit centrul, centrul de

greutate al corpului se situeazi in ,,abdomenl Cum se poa-

te ca abdomenul consolidat si devini simbolul centrului
originar regdsit? Este ceea ce ne propunem si ilustrim prin
exemple luate din viala cotidiane a japonezilor.

40l

2, HARA IN VIATA
COTIDIANA N INPOru EZI LOR

Conferenliarul care vorbe$te pentru prima dati in fala
unui auditoriujaponez face o experienli pe cit de neagtepta-
ti, pe atAt de neplicuti. El are impresia ci publicul lui adoar-
me incet-incet. Am treit eu insumi aceasta. A fost angoasant:
cu cAt imi solicitam mai mult auditoriul gi mi striduiam cu
disperare si salvez situatia, cu atat ochii de dinaintea mea se

inchideau. CurAnd, jumdtate din sali pirea adnnciti intr-un
somn preafericit. Dar, deodati, atunci cAnd am rostit cuvin-
tul ,lTennd' (impirat) - ftri aJ sublinia in mod special - sala
intreagi s-a trezit ca lovitd de un fulger gi am vizut ochi mari
deschigi care in niciun caz nu plreau adormili. Ascultetorii
nu dormeau, in mod sigur Erau doar reculesi in ei ingigi: ei
se ,,concentrau" in felul lor pentru a fi mai receptivi. Eu nu
remarcasem, in plus, cl degi aveau ochii pe jumitate inchigi,
toli aveau spatele drept gi nu se sprijineau de spitar.

Orice striin, ia inceputul cilitoriei sale in faponia, este
inevitabil frapat si vadd oameni absorbili in ei inqigi gi dAnd
impresia ci sunt adormili. in tramvaie sau in trenuri, in-
tAlnim mai ales oameni a$ezati, nemi$cali, cu ochii inchiqi
sau pe jumltate inchiqi, cu bustul drept, nerezemAndu-se de
spitar. Poate fi vorba atdt de birbali, cit gi de femei sau chiar
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de tineri sau tinere, studenli etc. Atunci cind deschid ochii,

privirea nu le este adormite, ci pare a veni din sirifundul
fiinJei lor; ea exprimi un calm perfect gi o ,,prezenlil Lumea

$i agitalia ei par sd nu aibl niciun impact asupra lor. Privirea

lor dezviluie cum sunt ei in acel moment - pe deplin reculeqi

in ei ingigi gi puternici, treji, linigtili, stipani pe sine, firi a

fi totugi rigizi.
Dupi modul in care un japonez se aqazi putem ghici in

ce misuri s-a ,,occidentalizat'1 A incruciga picioarele, deci a

cambra rinichii gi a retrage abdomenul, este o atitudine ab-

solut striini tradiJiei japoneze, la fel qi faptul de a te rezema

de spitar, poztlie ce nu mai permite si ne servim de forJa

motrice gi formatoare conlinute in bazinul nostru. lapone-

zul, indiferent cd,rei clase sociale i-ar apariine, iqi menline

bustul drept gi pdstreazi ,,o atitudine dreaptf' atunci cind
este agezat. Ci acest obicei este in regresie astizi, din cauza

contactelor cu occidentalii qi a ugurinlei de adaptare a ja-

ponezilor, este un fapt sigur, dar aici nu mai este vorba de o

veritabili atitudine japonezd tradiflonald. Numai aceasta din

urmi ne intereseaze in demersul nostru. De aceea trebuie

si inielegem prin ,,japonez" cel care inci treiegte in tradilie.

Din aceste cAteva exemple putem deja sl degajim doui
caracteristici: modul in care japonezii stau agezali reprezinti

nu numai o atitudine exterioari, ci exprimi 9i o atitudine

interioari. Combinarea ,,atitudinii drepte'qi a celei de a,,sta

ca in sine insugi' este semnificativi. Omul in intregime este,

prin intermediul corpului siu, adunat in el insugi.

Veli fi fiapali de asemenea de atitudinea pe care o adopti
japonezul atunci cind este fotografiat. Europenii se miri ade-

sea de faptul ci oameni publici importanli, bunioard ofi1eri

superiori sau minigtri, adopti o atitudine diferitl de cea a

europenilor pugi in circumstanle asemenetoare. in timp ce
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acegtia din urmi iqi dau in mod vidit un aer de indiferenli,
de nongalanli sau, dimpotrivd, afiqeaze multe prestanli, spri-
jinindu-se pe un singur picior, cu umerii ridicali gi piepiul
bine pus in valoare, japonezii se prezinta in general intr-un
mod foarte diferit. Ei igi dau in mod congtient cAt mai pu-

flne importanli posibili, arltindu-se simpli qi direc]i, cu o

|inutl dreapti, cu bustul gi bra]ele relaxate qi picioarele uqor
depirtate. Niciodati un japonez nu se sprijini pe un singur
picior, celilalt fiind ugor inainte. O persoani a cirei atitudine
denoti ci nu are ,,centru" este in ochii lor pulin demnl de

incredere, pentru ci ii lipsegte axa interioari.
O alti amintire imi vine in minte. Era cu ocazia unei

mari receplii: la sfArgitul mesei, invitalii - europeni qi japo-
nezi - fumau, in picioare, cu o ceagci de cafea in min[. Un
prieten japonez vine spre mine si, cunoscAndu-mi interesul
pe care-l purtam acestor lucruri, imi spune: ,,Vedeli, fiecare

dintre europenii aici de fafi stau in aqa fel incit trebuie au-

tomat si cad5 inainte de indati ce cineva ii impinge, chiar qi

ugor, din spate. Dimpotrivd, japonezii nu-9i pierd echilibrul,
chiar daci primesc un pumn in spate'l Dar de unde le vine
aceasti stabilitate? Centrul lor de greutate nu mai este de-

plasat spre sus, ci este ferm menlinut in regiunea ombilicali,
adici in centrul vital al omului. Abdomenul nu este retras, ci
se dezvoltl liber gi in acelagi timp este intlrit printr-o usoard

tensiune. Umerii nu sunt incordati, ci relaxati; cu toate aces-

tea, truncbiul are a a;ezare fermd. Pozilia dreaptd nu provine
deci de la o ,,tendinft spre sus'l ci indici existenla unei axe

care st[, la fel ca trunchiul unui copac, pe o bazl solidi qi se

menline firi efort pe verticali. Pulin conteazi daci omul este

gras sau slab. Atitudine dreapti, stabili gi reculeasi, acestea

sunt cele trei caracteristici care exprimi prezenla Harei in
ochii japonezilor.
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Hara cabaz| a atitudinii juste se intdlnegte atit la fe-

mei, cit gi la birbali. Dar strdinul care observi femeile de pe

stradi este frapat de un alt element: ele sunt atit de reculese,

incit par total inchise in sine. Atitudinea lor este absolut

diferiti de cea care o carcctetizeaza pe femeia occidentali,
solicitati de tot ceea ce vede in jurul ei. ,,A evita cat mai
mult posibil s5 se faci remarcate, a se miqca aga incit si
ocupe cat mai pulin spaliu posibil, a-gi face uitati prezenla'l

aceasti stare de spirit face ca japonezele si-Ei adune bralele

pe lingi corp qi si nu se plimbe niciodati cu bralele baian-

sindu-se, si-qi lini capul puin inclinat, retrigdnd pulin gi

umerii, ldsdndu-i si cadi, mergAnd cu genunchii stri,nqi, cu

pagi mici qi intorcAnd picioarele spre interior. in misura in
care o femeie japonezi a fost crescuti in tradilia specifici,
maniera de a merge a femeii europene sau americane ii va

pirea grotesci. Tocmai ceea ce noui ne pare a fi expresia

libertifii, pentru femeia japonezi este nu numai insolenti
gi prea pulin feminine, pretenlios masculini, dar gi aroganti
gi extrem de naivi. Pentru ea, este o atitudine care trideazi
o concepfe fondati pe o necunoagtere a legilor viefii. Omul
occidental se increde mult prea mult in ceea ce se crede a fi
prin propria lui putere. Nu numai ci nu se teme si-qi faci
remarcatA prezenta, dar el chiar acorde importanle persoanei

sale. Aceaste atitudine este expresia unei carenle: noi, cei din
Occident, nu cunoa$tem inleleapta relinere pe care se cuvine

si o avem in public gi in privinfa puterilor care guverneazi
totul gi ne asalteazi pe neagteptate. Omul nu este capabil

sd respingi sau s[ accepte aceste ,,puteri" decdt daci, prin
,,buna agezare", rimdne centrat in sine insuqi, putind astfel

sl contrabalanseze tendinla centrifugi a spiritului siu sau, gi

mai bine, si-l domine. Atunci cAnd circumstanlele il obhgn
pe japonez si se arate in public, in cazul, bunioar5, al unui
om care are o funclie importanti $i a cirui sarcini este de a
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se ,,pune in fali'l el se striduieqte, odati datoria indepliniti,
si devini cAt mai umil posibil. Atunci cAnd un director de
gcoali merge spre estrada de unde urmeazi si rosteasci un
discurs sau atunci cind se retrage, este uimitor si vezi cit
cauti ,,si se facl mic" gi se repliazi in sine. Aceasti atitudine
arati ci el este congtient de datoria lui de a se retrage s,i a

reintra in sine in misura in care funclia l-a obligat si apari in
public. Vom inlelege atunci incurcitura japonezului, ruginea
chiar pe care o resimte pentru europeanul care, de exemplu,
cu prilejul unui discurs, se pune oarecum in valoare. Nu ne
imaginim cate simpatii au pierdut, printr-un asemenea com-
portament, atat de des intAlnit la reprezentanlii Occidentului,
acegtia din urmi. intr-adevir, numai intr-un comportament
care nu pune accentul pe eu se manlfestiprezenlarnei Hara
temeinic ancoratl.

CAli strlini au fost uimili de ,,agezarea in liniqte" din
Japonia. Aceasti imobilitate absoluti care trideazi in aceiagi

timp vibralia armonioasi a unei migciri interioare este, in
fapt, deosebit de frapanti la femeia japonezi. Cilitorul occi-
dental invitat intr-un restaurant japo nez are acolo ocazia de a

observa pentru prima dati comportamentul femeilor: pe de
o parte, cel al ospitirilelor qi, pe de alti parte, cel al gheigelor,

angajate pentru a innobila stri,lucirea seratei. Caracteristica
lor remarcabili este aceea de a rimAne agezate in ticere: cu
genunchii stringi, greutatea corpului sprijinindu-se pe cil-
ciie, reculese, dar qi libere gi destinse. DacA, printr-o mi$care

rapidl gi supli, is,i pirisesc aceasti pozifie, bunioari pentru
a seri sake, o fac pentru a o relua indati frrb a-qi pierde vreo
clipi ,,finutd' qi pentru a agtepta, drepte gi atente, si vadi daci
este altceva de {Icut. Ele sunt in acelaqi timp foarte prezen-

te, dar atdt de gterse, incAt li se uite prezenla. StipA.na casei

dovedefte de asemenea aceeagi umilitate in timp ce b5'rbalii
discuti intre ei. Aceeagi atitudine asezati se regisegte qi la

lou


