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şi-n interesul Şcoalei.
Id est, cu propriile-i cuvinte (din Praefatio): 

„... atraşi aici [pe băncile şcolii, n.m.] şi conduşi cu atenţie 
în această direcţie, copiii sunt pregătiţi prin joc şi joacă [s.m.] 
pentru cunoaşterea celor mai importante lucruri din lume.”

„Prin joc şi joacă”, aşadar, – per lusum & jocum!
Nu-i de mirare că o serie de imagini ale acestei 

enciclopedii universale ilustrate au drept subiecte 
felurite jocuri: Ludus scenicus, Prestigiae, Palestra, Ludus 
pilae, Ludus aleae şi, în fine, Ludi pueriles, – acestea 
ultime făcând pereche, peste veac, cu Jocurile de copii 
ale lui Bruegel cel Bătrân şi/sau cu rabelaisienele Jeux 
de Gargantua.

De remarcat că articolele despre jocuri sunt aşezate, 
de către Comenius, între Înmormântarea şi Regatul şi 
ţinutul, adică Sepultura şi, respectiv, Regnum et regio.

Cei ce urăsc râsul, „aghelaştii”, pot vedea într-asta 
o, vai, impietate sau, baremi, o ireverenţă. Doar că, 
aici, nu-i vorba de niciun sacrilegiu, ci de un prea-firesc 
bun-simţ (care înşiruie        şi-atât,  fără aluzii).

Bun-simţul şi firescu-i sunt, de altfel, congenitale 
lui Comenius, care nu-i numai umanist, dar şi uman 
(ba, pe ici, pe colo, chiar bonom), – şcolarul cel descris 
de către Jacques Melancolicul, în As You Like It, „with his 
satchel,/ And shining morning face creeping, like snail/ 
Unwillingly to school...”, stârnindu-i compasiunea, pe 
cât bănui, şi determinându-l să conceapă, din empatie, 
o mai blândă, mai omenoasă şcoală, cu delectabile (şi, 
deci, mai instructive) bucoavne-n „chipuri şi icoane” 
(vorba lui Nicolae Iorga), care „să se dea  copiilor la 
mână, ca să-i încânte, după bunul-plac...”, adică, în 
original: „Detur pueris in manus, ad oblectandum se, 
pro lubitu...”

Exagerând, nu, însă, foarte mult, ai uneori, 

impresia că Jan Amos Comenius va fi compus acest 
opuscul delectabil (ca, bunăoară, un Charles Cros, Le 
Hareng saur, „une histoire, – simple, simple, simple”) 
„pour mettre en fureur les gens – graves, graves, graves,/ 
et amuser les enfants – petits, petites, petites”!   

Nu intru în detalii, căci această recenzie nu-i un 
studiu propriu-zis, ci un salut pe care-l adresez, după 
un an şi şase luni, traducătoarei.

Marcela Ciortea merită elogii pentru pasiune, 
erudiţie, acribie şi alte calităţi ce fac, cred eu, din 
propria-i tălmăcire un model de traducere fidelă şi 
cursivă, inteligentă şi seducătoare.

Căci seducător e însuşi textul, ce, după Praefatio, 
debuteză cu o irezistibil de caldă îmbiere, anume „Veni, 
Puer!”, „Hai, copile!”

O, în fine, scurtă divagaţie: ca orice dicţionar (sau 
lexicon), şi acesta, Orbis sensualium pictus, se întemeiază 
pe aşa-numitul principiu al identităţii (A◦A).    

Fie că noţiunile, într-însul, sunt definite în cuvinte 
sau, când e cu putinţă, desenate, definiţiile respective 
frizează tautologia. 

Or, dacă tautologia (pentru, să zicem, Eugen 
Ionescu, care, dintr-un manual de englezeşte, află că 
„mărul e rotund” [„the aple is round”, – exemplul e, 
aici, imaginar!]) e stupidă ca un loc comun, aceasta-i, 
pentru alţii (care nu dispreţuiesc truismul          [ > engl. 
true], adică evidenţa), proba însăşi a stabilităţii (relative, 
– nu mai puţin, însă, dezirabile) a lumii noastre. 

Şi este, pare-se, o permanentă şi binefăcătoare 
revelaţie că, pipăit cu palma sau văzut, „malum est 
rotundum” (cf. op. cit., p 39). 

Numai că, desigur, Orbis sensualium pictus nu e... 
Cantatrix calva, – nici Comenius, Eugen Ionescu!    

Sursă foto: https://www.biography.com/people/eug%C3%A8ne-ionesco-9349734


