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I

PROBLEMA TRATATA
Consumul a cinci substanle, descoperite cu aproape doud
secole in urmd gi care au fost introduse in economia uman6, a
avut o evolulie atAt de excesivd in ultimii ani, incAt societdlile
moderne au fost schimbate intr-un mod care nu poate fi cuan-

tificat.
Cele cinci substanle sunt:

alcoolul,bazatuturor licorilor, a cdrui aparilie
dateazl din ultimii ani de domnie ai lui Ludovic al XIV-lea26 qi
care a fost inventat pentru a-i incdlzi b6trAnefea.
Rachiul25 sau

25

in original , eau-de-uie care se traduce in rom6nd fie prin rachiu, fie prin

!uicd,, cu diferenla cd luica se obline prin fermentarea 9i distilarea prunelor,
pe cAnd rachiul (termen provenit din turcescul rahi) este numele generic

dat bduturilor alcoolice tari oblinute prin distilarea vinului, a sucurilor
fermentate sau a cerealelor; specifieul rachiului este c6 are o tdrie mai mare
ca vinurile. Nicolae Iorga scria in Istoria romd,nilor tn chipuri gi icoane c6'
rachiul a ajuns in spafiul romAnesc in secolul al XVII-lea, ,,dupd ce evreii
polonezi, gonili de necontenitele zguduiri ale regatului care se prdpddeqte,
s-au aqezat in sate, v6nzAnd rachiu." Rachiul a fost folosit in scop terapeutic
pentru a alina o presupus6 sciaticd, boal6 cu care este diagnosticat Ludovic
al XIV-lea in 1715. Astfel, in fala durerilor atroce acuzate de rege la intoarcerea de la castelul de la Marly, medicul sdu, Fagon, ii prescrie aplicafii
locale cu rachiu camforat, alSturi de bdi in lapte de mdgdrifd. Tratamentul
este insd ineficace, cu atAt mai mult cu cAt pretinsa sciaticd se dovedeqte a fi
o gangrend care va duce in cele din urmd la decesul regelui.
26
Rege al Fran{ei gi al Navarei (1638-1715); a condus Franfa timp de 72 de
ani; supranumit Regele Soare (tre Roi Soleil) sau Ludovic cel Mare (Louis
Le Grand).I-a urmat la tron tatdlui sdu in 1643, c6nd era un copil de aproape
5 ani, dar a condus personal guvernul din 1661 pAnd la moartea sa, in L715.
ln timpul domniei sale a fost construit gi amenajat celebrul Palat de laVersailles.
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intrat in alimenlia maselor

destul de recent, atunci cAnd industria francezd. a fost in mdsurd
sd o producd in cantitdli mari gi sd o readuci Ia vechiul sdu

pre!, care cu siguranfd va scSdea in continuare, in ciuda fiscului, care std la pAndi sd-l impoziteze.
Ceaiulz8, cunoscut de vreo cincizeci de ani.
Cafeaua2e. Cu toate cd a fost descoperit acum mult timp
de cdtre arabi, acest excitant nu a fost folosit pe scar6 larg6. in
Europa, decAt de pe la mijlocul secolului al XVIII-lea.
27

Denumirea provine din arabd (suhhar

-

pldcere),

iar prima menliune

despre trestia de zahdr din care se obline acest produs dateazd de pe wemea im-

pdratului persan Darius, care descoperea planta pe cAnd invada India. Dupd
cucerirea Imperiului Persan de cdtre Alexandru Macedon, armatele acestuia

contribuie la r6spdndirea acestei plante. incepAnd cu secolul al Xl-lea, eruciafii, dar qi arabii, prin maurii din Spani4 aduc zahdrul in Europa apuseand.
Tratatele de medicind medievale amintesc despre rolul zahdrului in creqterea rezistenlei organismului. ln RomAnia, primele incercdri de cultivare a
sfeclei de zahdr, o alti plantd din care se ob{ine zahirul, s-au f6cut in 1863,
iar in Franfa primele fabrici de zah6r au fost infiinlate in timpul domniei
Iui Napoleon Bonaparte.
28
Planta de ceai igi are originile in sud-estul Asiei, in regiunea formati din
nord-estul Indiei, nordul Burmei gi provincia Yunnan (China); o legendd
chinezri spune cd impdratul Shennong a bdut pentru prima datd ceai in
2737 i.Hr., fiind surprins de proprietdlile revigorante ale bduturii; dovezile
materiale ale intrebuinldrii plantei dateazd din 206-220, din timpul dinastiei
Han. in 648-749, ceaiul este introdus in Japonia, iar in Europa prima ladi
cu ceai a fost adusd de negrrstorii olandezi in 1660 la Amsterdam, ins5. apar
menfiuni cd misionarii portughezi ar fi adus ceaiul in Europa tot in aceeagi
perioadS. Ulterior, ceaiul se rdspdndeqte gi in celelalte lriri europene, ajungAnd in Franfa in 1636, unde se servegte seara dupd ultima mas6, insolit de
produse de patiserie. in RomAnia, ceaiul incepe si fre folosit in secolul al
XVII-lea, fiindu-i recunoscute funcliile curative qi revitalizante.
2e
BeuturS. de culoare neagrd ce confine cofeind gi care se ob,tine din boabe

de cafea prdjite gi mdcinate; denumirea ar proveni din Regatul Kaffa
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Tutunulso, a cdrui utilizare prin ardere nu s-a generalizat
decdt dupd restabilirea pdcii in Fran{a.
Sd analizdm pentru inceput problema tratatd, din cea mai
inalti perspectivd.
O parte oarecare din forla umand este folositd pentru satisfacerea unei nevoi; astfel, rezultd acea senzalie care variazd
in funclie de temperament gi de climat, pe care o numimpldcere.
Organele sunt minigtrii pldcerilor. Aproape toate au o funclie
dubl6: ele capteaz6 substanlele, ni le incorporeazd, apoi Ie restituie, in totalitate sau in parte, sub o formd. oarecare, rezer.
vorului comun: pdmAntul. tn aceste puline cuvinte se rezumd
chimia viefii umane.

Savanlii nu vor accepta deloc aceast6 formul6. Nu veli
g5.si niciun sim!, gi prin sim! trebuie inleles intreg aparatul
(Etiopia), din turceseul hahue qi din arabd - gahwa. Cafeaua a fost introdusi
din Etiopia in lumea arabd prin Yemen qi Egipt, iar in secolul al XVI-lea
ajunge in Orientul Mijlociu, de acolo rdspAndindu-se in India, Indonezia. in
Europa, prima ,tard care a consumat cafea a fost Italia, prima cafenea fiind
deschisd la Vene,tia, in 1645. in RomAnia, prima cafenea se deschide la
Bucureqti, in 1667, iar in Franfa, la Paris, in 1672. lncd din Antichitate,
cafeaua era consideratd un exeitant al organismului, lindnd cont ci triburile
est-africane mdcinau boabele de cafea gi, prin amestecarea cu gr6sime animal6,

'obfineau o pastd pe care rdzboinicii o mAncau pentru a avea mai multd
energie in lupt6.
30 Denumirea de tutun (tabac) provine de la insula Tobago din Marea
Caraibelor; Cristofor Columb (1492) este primul care menlioneazd cd la debarcarea sa in America, populalia indigend fuma ,,ceva" din frunzele plantei
de tutun, numit de ei tabac. ln 1519, navigatorii spanioli ai lui Columb ii

oferd ambasadorului Frantei in Portugalia, Jean Nicot, un minunchi de
frunze de tutun. Astfel, tutunul ajunge la Paris, apoi in Anglia gi in restul
lumii. tn !6rile Rom6ne, tdtarii sunt cei care au adus aceast6 plant6, fumatul fiind considerat la inceputuri o formd de vindecare, dar gi de alungare a
spiritelor rele.
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senzorial, care sA nu se supund acestei scheme de funclionare,
oricare ar fr zona In care se gdseqte. Orice exces se bazeazE pe
o plicere pe care omul vrea sd o repete dincolo de legile de
bazd, ale naturii. Cu cAt este utilizatd mai pufin, forla umand
tinde cdtre exces; gAndul o duce acolo, de neoprit.

I.
Pentru omul social, a trdi inseamnd
a se consuma mai repede sau mai incet

Rezulti de aici urmdtorul fapt: cu c6t societSlile sunt mai
civilizate gi mai paqnice, cu atAt ele urmeazi mai mult calea
excesului. Starea de pace este o stare funesti pentru unii
indivizi. Poate ci acest lucru I-a fdcut pe Napoleonsl sd spun6:
,,R6zboiul este o stare naturald".32
Pentru a consuma, resorbi, descompune, asimila, crea sau
recrea orice substan!6, operaliuni care constituie mecanismul
Napoleon Bonaparte (1769-L821), lider politic gi militar francez, ale cirui
ac{iuni au influenlat puternic politica europeand de Ia inceputul secolului al
XIX-lea; a devenit cunoscut in timpul Primei Republici Franceze gi a condus
campanii reugite impotriva Primei gi celei de-a Doua Coalifii. tn 1799, a
organizat o loviturd de stat qi s-a proclamat Prim Consul; a fost primul imptuat al francezilor din 18 mai 1804 p6nd la 6 aprilie 1814 qi din 20 martie
1815 pAnd la 22 iunie 1815. De numele sdu se leag6 perioada in care Franla
atinge cea mai mare intindere teritorialS, ca gi reformarea statului gi a
eocietdlii franeeze. Moare la 5 mai 1821 pe insula Sfdnta Elena, unde fusese
exilat de britanici, existdnd o intemeiatd bdnuialS cd decesul a fost provocat
de o otrdvire lentd cu arsenic. Cenuqa lui Napoleon nu este repatriatd decAt
ln 1840, cdnd Regatul Unit consimte sd o redea francezilor, care ii rezervd
un loc glorios in Domul Invalizilor, la Paris.
83 Axiome aparlinAnd lui Napoleon Bonaparte gi citati adesea pentru a
cublinia calitdtile sale de strateg militar.
81
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oricirei pl6ceri, fird excepfie, omul igi transmite puterea sau
o parte din aceasta cdtre organul care reprezinti plEcerea respectiv6.

Natura cere ca toate organele sE participe la procesul vielii
in proporlii egale; in timp ce societatea le dezvoltd oamenilor
un fel de sete pentru o anumitE plScere, a cdrei satisfacere
transmite edtre unul sau altul dintre organe mai multd forld
decdt ii este necesard, gi deseori toatd forfa, afluen,tii care o
menfin secdtuiesc organele care se afl6 in sevraj de cantitdli
echivalente cu cele preluate de organele avide. De aici apar
bolile gi, in cele din urm5, scurtarea viefii. Aceastd teorie este
infricogdtor de adevdratS, aga cum sunt toate acelea bazate pe
fapte gi nu promulgate a priorigl. Chemafi viata citre creier
prin muned intelectualS constanti, astfel puterea se va multiplica, va dezvolta membranele subliri ale creierului gi ii va
lmbog5,ti consistenfa; ins6, va secS.tui in aga mdsurd corpul
incAt omul de geniu se va confrunta cu boala pe care medicina
o numeqte cu delicatele frigiditate. Sau, din contr6, petrecefi-vi
viala la picioarele canapelelor pe care sunt agezate femei fermec6toare, fili indrigostifi cu pasiune gi vefi deveni nigte
franciscani fdrd sutan6. Inteligenla nu poate funcliona in
inaltele sfere ale procreirii. Adevdrata forld se gdseqte intre
aceste doud excese. CAnd viafa intelectuald gi cea amoroasd
sunt la fel de intense, omul de geniu moare asemenea lui
Rafaelsa gi Lordului Byron35. De la prea mult5 muncd, mori
33

Expresie de origine latin6, care inseamni ,,din ceea ce se
folositl in epistemologie.

3a

a{16 inainte,,,

Rafael Sanzio, cunoscut qi ca Rafael sau Raffaello (1489-1b20) a fost un
pictor gi arhitect de seam6 aI Renaqterii italiene, unul dintre cei mai mari artiqti

