
D'ADRIA A ZÉNON 

Yourcenar diu que .en un cert sentit, tota narració d'una 
vida és exemplar; s'escriu per atacar o per defensar un sistema 
del món, per definir un metode que ens és propi. 1 no és menys 
cert que és per la idealització o per la rebentada a qualsevol 
preu, pel detall feixugament exagerat o prudentment ames que 
es desqualifica gairebé tot bibgraf: l'home construit suhsis- 
teix i'home compres. No perdre mai de vista la grkfica &una 
vida humana que no es compon, diguin el que diguin, dUna 
horitzontal i de dues perpendiculars, sinó més aviat de tres 
linies sinuoses que s'allarguen fins a l'infinit, constantment 
acostades i constantment divergents: el que un home ha cregut 
ser, el que ha volgut ser i el que fou~ . '  

Ss  en aquesta orientació que cal observar Adria, home real. 
histbric i Zénon, home fictici, pero home del Renaixement. 

1 .  Adria 

En el Quaderiz de notes de les Membries d'Adria, Margue- 
rite Yourcenar recull una frase de Flaubert prou significa- 
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tiva: (<Les dieux n'étant plus, et le Christ n'étant pas encore, 
il y a eu, de Cicéron a Marc Aurele, un moment unique ou 
l'homme seul a é t é ~ , ~  i assegura que una bona part de la seva 
vida havia de transcórrer intentant de definir i després de 
plasmar, aquest home solitari i a la vegada relacionat amb tot. 

Calia, doncs, recrear la vida d'un home que fos cconeguda, 
finida, fixada (tant com puguin ser-ho les vides) per la His- 
toria, de manera que abasti d'un sol cop la corba sencera, més 
encara, escollir el moment en que l'home que visqué aquesta 
existencia la sospesa, l'examina, i és per uns instants capac de 
judicar-la. Per-ho de tal forma que es trobi davant de la seva 
propia vida en la mateixa posició que nosaltres>,.' 

En definitiva era la vida d'un home, Adria, enfrontat als 
condicionaments del seu temps i amb voluntat de dominar-los. 
A més, Adria pertany a l'epoca dels cdarrers homes lliures~ 
en que les concepcions globalitzadores del món encara no ha- 
vien aconseguit afermar-se i, per tant, tutelar l'acció de l'home. 

No és solament la reflexió sobre el periode viscut allo que 
ha dirigit M. Yourcenar vers Adria, sinó també la seva acció 
política. «Si aquest home no hagués mantingut la pau del món 
i no hagués renovat I'economia de l'imperi, les seves alegries 
i les seves desgracies personals m'haurien interessat menys..' 

Aquesta matisació és de gran valor, i ens informa no so- 
lament sobre el bagatge cultural i filosofic d'Adrih, sinó tam- 
bé sobre una de les direccions per on l'escriptora vol dirigir 
el seu personatge, prrque no ens enganyem, malgrat l'existen- 
cia real d'Adria, aquest és el producte que l'escriptora ha vol- 
gut modelar i afaiconar, tal com ho fan els escultors, segons 
uns canons estetics, etics i filosofics determinats. 

Adria que coneix l'obra platonica (M. Yourcenar l'inclou 
en les obres dc la seva &blioteca) sap molt bé que una justa 
interpretació d'aquesta no pot oblidar que tota la teoria hi 
és elaborada per ésser duta a la practica. Per a Plató, tothom 
qui coneix el bé ha de fer-lo realitat segons les seves possibi- 
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litats. L'elaboració d'una teoria de les idees sorgeix de la ne- 
cessitat d'establir un coneixement objectiu del que és bo i 
just per tal de poder realitzar-lo politicament, i d'aquí podem 
inferir que l'oposició de Plató a la sofistica no es reduia sola- 
ment a 1''mbit conceptual. 

Així doncs, cal cercar el rerafons d'AdriA, com assenyala 
l'escriptora, en els turons d'Atenes, que tambe omplen la seva 
biblioteca, reconstruida meticulosament per ella. Home d'es- 
perit obert i per tant de lectures diverses, Adria és un heLle- 
nista que no desconeix que la seva epoca es caracteritza per 
la manca de grans sistemes, la poca confianca de solucions 
filosbfiques que justifiquin, donin sentit i equilibrin la vida 
de l'home i no duhta en alguns casos (Servianus) a penetrar ti- 
midament en els camins del sofisme per emprar el concepte 
d'utilitat i traduir-la en eficacia política, alhora que també 
abraca una concepció sobria i hedonista de l'existencia. 

La frase «Je cornrnence a apercevoir le profit de rna rnortns 
dóna, com hom diu molt bé, un sentit a tot el viscut, estimat, 
sofert, desitjat, imaginat ... amb un nom que per a I'empera- 
dor ho resumeix tot: Antínous. 

Arribat el moment de la mort, el ve11 Adria no pot dir 
altra cosa que: 

&'avenir du monde ne m'inquiete plus, je ne m'efforce plus 
de calculer. avec angoisse, la durée plus ou moins longue de Ja 
paix romaine; j,e laisse faire aux dieux. Ce n'est pas que j'aie 
acquis plus de confiance en leur justice, qui n'est pas la notre, ou 
plus ,de foi en la sagesse de l'homme; le contraire est vrai. La vie 
est atroce; nous avons cela. Mais précisément parce que j'attends 
peu de chose de la condition humaine, les périodes de bonheur, 
les progres partiels. les efforts de recommencement et de conti- 
nuité me semblent autant de prodiges qui compensent presque 
l'immense masse des maux, des échecs, de l'incurie et de I'erreur. 
Les catastrophes et les ruines viendront; le désordre aussi. La 
paix s'installera de nouveau entre deux périodes de guerre: les 
mots de liberté, d'humanité, de justice retrouveront ~i et  1 i  le 
sens que nous avons tenté de leur donnern? 

Perb aixb no és del tot cert, Adria abans de desapareixer 
ha escollit un successor, Marc-Aureli, que continuara, o més 
ben dit, portara a terme el seu projecte: 
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d e  me preoccupai de l'éducation de ce bambin trop sage; 
j'aidai ton p&re a te choisir les meilleurs maitres ... Je t'ai vu iire 
arec passion les écrits des philosophes, te v&tir de laine rude, 
coucher sur la dure, astreindre ton corps un peu frele 2 toutes 
les mortificatios des Stoiques. 11 y a de I'exds dans tout cela, 
mais I'excis est une venu a dix-sept ans... Je sens ce que la 
Eermeté si bien apprise cache de douceur, de faiblesse peut4tre; 
je devine en toi la présence d'un génie qui n'est pas forckment 
celui de l'homme d'gtat ... Tu fiaires en moi une sagesse con- 
traire & celle que t'enseignent tes mdtres, et dans mon abandon 
aux sens une méthode de vie opposée ,la sévénté de da tieme, 
et qui pourtant iui est parallble. N'importe: il n'est pas indis- 
pensable que tu comprennes. 11 y a plus d'une sagesse, et toutes 
sont nécessaires au monde; il n'est pas mauvais qu'elles alter- 
nenta? 

2. Zénon 

Els seixanta anys de la vida de Zénon, permeten a M. 
Yourcenar abarcar un període histbric singular que constituya 
una cruilla complexa on tata una rica varietat de manifesta- 
cions del pensament humi es trobava en un mateix espai i 
temps, per a prosseguir, unes, llurs trajectbries, i altres per 
a desapareixer momentiniament o definitivament, d'allb que 
en diem la historia de la humanitat. g s  una epoca, on un 
món, el Medieval, deixa pas a un altre, el Renaixement, no 
sense col.lisions. 

L'Edat Mitjana consolidi i perfecciona l'escolistica que 
constituia en conjunt un cos doctrinal en que eren justificats 
tots els elements d'una cosmovisió que acceptava la revelació 
i la tradició cristianes, encara que no presentés una uniformi- 
tat absoluta. El seu esperit estava tenyit de religiositat i per 
tant tenia com a tema fonamental la relació de la filosofia 
amb la teologia i la teologia tenia, en general, la primacia, pe- 
rb amb un viu interes per la filosofia com a fonament i jus- 
tificant. 

En conseqüencia, l'escolhstica era la filosofia de la socie- 
tat cristiana, i concretament de la societat cristiana medieval, 
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a les necessitats de la qual respon, encara que no desaparegué 
en acabar aquesta societat. 

Cada vegada més, aquest cos doctrinal era qüestionat, 
Copernic creava un sistema heliocentric del món i d'aquesta 
manera rebutjava el que havia estat vigent fins aleshores, el 
geocentric d'Hiparc i Ptolemeu amb el consegüent terratremol 
en els escolastics. Era la fi del periode en que I'home es creia 
centre del cosmos fet a la propia mida. El seu sistema impli- 
cava una física nova, distinta de I'aristotelica. 

També hi trobem la presencia de Gerolano Cardan que 
com a filosof estigué molt influenciat per Nicolau de Cusa, 
aixi com pel neoplatonisme i el neopitagorisme. Aquest afir- 
mava I'existencia d'una anima del món i que aquest estava 
regit per un mecanisme panmatematic. Sostenia que el conei- 
xement veritable depen de la unió amb Déu, a la qual hom 
arriba a través del domini de la Natura. 

Galileo no hi manca, constructor d'un telescopi, aprofi- 
tant l'invent d'un holandks, que es basava en la refracció de 
la llum que engrandia i atansava els obiectes, i que ens re- 
corda un passatge de L'Oeuvre au Noir, dona suport i intenta 
fornir proves al sistema de Copernic, i precisava, alhora, per 
desarmar els inquisidors que 1'Escriptura revela el desti reli- 
giós dels homes i no conté cap teoria física, i que la física i 
I'astronomia són materies teologicament neutres. Fou inútil, 
l'abjuració del sistema copernica fou inevitable. 

En aquest seguit de personatges Paracels (Theophrastus 
Bombatus von Hohenheim), metge i alquimista suis, ocupa un 
lloc destacat. Aquest exerci la medicina d'una manera gairebé 
ambulant, amb escassos periodes d'estabilitat. Contrari als 
classics (Hipocrates, Galen, Avicena) refusa la tradició llibres- 
ca i intenta explicar tot fenomen a partir de l'experiencia. 
L'home és per a el1 com un microcosmos integrador de tots els 
processos, ritmes i forces de la natura (tot oposant-se amb 
aquesta visió de la natura humana al saber «de formes» anatb- 
mic de l'epoca) que cal coneixer per a comprendre aquel1 mi- 
crocosmos. La filosofia, I'astronomia, la virtut i l'alquimia cons- 
tituyen, segons Paracels. els fonaments de la practica medica. 
L'Alquímia es caracteritza per una complexa construcció es- 



peculativa que intenta donar una visió sintetica del món i de 
l'home. Pot relacionar-se arnb la magia egipcia, ja que cal cer- 
car els seus inicis a I'Egipte, arnb I'astrologia babilonica per 
la relació existent, segons ella, entre els astres i els metalls 
nobles, arnb la filosofia grega classica, el neoplatonisme, el 
gnosticisme, la teologia cristiana i la teosofia. 

La concepció aristotelica, que només feia divergir en la 
forma les combinacions entre els quatre elements fonamentals 
d'Empedocles, on restava sempre identica la materia, que era 
única i indistinta en tots, que admetia successives formes, im- 
plicava per als alquimistes la possibilitat de transformar les 
substancies i d'aquí venia el convenciment d'arribar a convertir 
els metalls innobles en or i argent mitjancant l'aplicació de la 
substancia imaginaria anomenada pedra filosofal, guarir totes 
les malalties arnb la panacea universal i prolongar Irexistencia 
humana arnb el remei per excel.lencia, l'elixir de la vida. Per als 
alquimistes existia un paral,lelisme entre el procés de perfec- 
cionament dels metalls i el de I'home, i una relació entre els 
dos processos, d'aquí la recerca d'un camí d'ascensió espiritual 
per part dels adeptes per tal d'aconseguir també la perfecció 
dels metalls. 

Existeix una relació entre el pensament i els esdeveni- 
ments que omplen la vida de Zénon arnb tots aquests perso- 
natges als quals cal afegir, Leonardo da Vinci, Dolet, Semet, 
Vésale, Ambroise Paré, Cesalpin, Campanella, Giordano Bruno. 
La mateixa escriptora ens ho confirma: 

&ans qu'il s'agit de composer mécaniquement un person. 
nage synthétique, ce qu'aucun romancier consciencieux n'accepte 
de faire, d'assez nomhreux points de suture rattachent I'imagi- 
naire philosophe A ces authentiques personnalités échtilonnées 
le long de ce mSme siecle, et aussi A quelques autres ayant vécu 
dans les memes lieux, couru des aventures analogues, ou cherché 
?+ atteindre les memes huts. 

Sur le plan des idées, ce Zénon marqué encore par la sco- 
lastique, et réagissant contre elle, A mi-chemin entre le dynamis- 
me suhversif des alchimistes et la philosophie mécanistique qui 
allait avoir pour elle d'immédiat avenir, entre l'hermétisme qui 
place un Dieu latent A l'intérieur des choses et un athéisme qui 
ose A peine dire son nom, entre lrem,pirisme matérialiste du prac- 
ticien et I'imagination quasi visionnaire de I'élkve des cahhalis' 



tes, prend également appui sur d'authentiques philosophes ou 
hommes de sciences de  son siklen? 

Cal assenyalar en aquest sentit que Yourcenar per donar 
més autenticitat als seus personatges empra refiexions extre- 
tes d'obres d'Erasme, de Leonard, de Paracels. 

Quant a la fórmula L'Oeuvre au Noir que Yourcenar uti- 
litza, aquesta designa en els tractats d'Alquímia la fase de 
separació i de dissolució de la substancia, que era la part més 
difícil de la Gran Obra. 

3. Trajectoria de Zénon 

Pel que fa a la trajectoria del protagonista, Zénon, una 
conversa al principi de la novella ja ens dóna una orientació 
precisa: 

d ' a i  vingt ans, calcula Zénon. A tout mettre au mieux, j'ai 
devant moi cinquante ans d'étude avant que. ce crane se change 
en tete de mort. Prenez vos fumees et  vos héros dans Plutarque, 
frkre Henri. 11 s'agit pour moi d'@tre plus qu'un homme.? 

aJe pars, Wiwine, répéta Zénon. Se vais vnir si I'ignorance, 
la peur, I'ineptie et la superstition verbale régnent ailleurs qu'ic~,,.'~ 

1 lliure de tot lligam afirma: 
.Un autre m'attend ailleurs. Je vais a lui. 
Qui? demanda Henri-Maximilien stupéfait, le pri'eur de Léon, 

cet édenté? 
Zénon se retourna. 
-Hic Zeno, dit-il, Moi-mt!me».'l 

L'educació de Zénon fou confiada a Bartholommé Cam- 
panus, personatge que apareix en els primers anys de la vida 
del protagonista i també en els seus darrers mesos. 

Alumne dotat, Zénon, va adonar-se molt aviat que els lli- 
bres divaguen i menteixen com els homes, i comenca a ela- 
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borar la seva propia teoria que conté nombroses influencies 
entre les quals cal assenyalar el budisme. 

eEt si le cure, votre oncle, qui me soupsonne d'athéisme 
- d i u  a Wiwine- s'inquiete encore de mes opinions, vous lui 
direz que je profese ma foi en un dieu qui n'est pas né d'une 
vierge, ne ressuscitera pas au troisikrne jour, mais dont le royau- 
me est de ce monde. M'entendez-vousuJ2 

Home d'aquest món esta orgullós de pertanyer a una raca 
que domestica el foc, que transforma la substancia de les coses 
i s'endinsa en els desconeguts camins dels astres on intenta 
projectar la seva racionalitat. Pero és un cami no mancat d'er- 
rors, i on el dubte és constant: 

<<Les explications analogiques qui m'avaient jadis paru élu. 
cider les secrets de l'univers me semblaient pulluler A Ieur tour 
de nouvelles possibilités d'erreur.." 

Pero malgrat aquesta possibilitat, malgrat conkixer una 
certa inclinació per a interpretar equivocadament les llicons 
que el món li dóna, Zénon no desconfia de la capacitat de 
I'home per admetre els seus errors. 

~ . . . i l  a en lui de quoi connaitre et parfois rectifier ses pro- 
pres erreurs ... Je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas; 
j'envie ceux qui sauront davantage, rnais je sais qu'ils auront tout. 
cornme moi A mésurer, peser, déduire et se mkfier des déduc- ' , 
tions produites, faire dans le faux la part du vrai et tenir cornpte 
dans le vrai de i'étemelle admixtion du fauxn.i" 

Zénon decideix, després d'un intent fallit de fugir cap a 
Anglaterra, de tornar a Bruges, cense renunciar pero a pros- 
seguir l'atzarosa existencia que havia dut fins aleshores. Pero 
Bruges ja no el deixara sortir mai més del seu recinte emmu- 
rallat. Conscient que ja no controla el seu desti, contempla 
passiu l'inici del seu ocas, el qual s'accentuarh cada cop més. 
Descobert el macabre acabament de I'afer deIs Anges, Zénon 
és empresonat. No són les acusacions de disbauxa alto que 
interessa als seus acusadors, sinó aquelles que fan referencia 
a la seva obra i a la seva manera de pensar. Endevinant el 
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seu immediat destí Zénon es dedica a mantenir escaramusses, 
no exemptes d'interks per a ell, amb els teolegs i que no po. 
dien enganyar ningú, ja que sabia molt bé que: 

zqu'il n'existe aucun accommodement durable entre ceux 
qui cherchent, pesent, dissequent, et s'honorent &&re capab.les 
de penser demain autrement qu'aujourd'hui e t  ceux qui croient 
ou affirment croire et obligent sous peine de mort leurs sem- 
blables en faire autant..li 

Refusant una abjuració pública a l'estil de Galileo, Zénon 
opta per la mort, possibilitat que ja assumí també quan va 
decidir tornar a Bruges. Inamovible en la seva decisió vol 
tranquiuitzar el ve11 BarthoIommé Campanus que havia estat 
mestre seu i que es considerava, per aquest motiu, responsable, 
en part, de la seva perdició dient-li: 

eNe vous affligez pas, optime pater, ... la révolte qui vous 
inquiete était en moi, ou peut-etre dans le si&cle..'6 

Zénon irrecuperable afirma: 
*Entre nous e t  vous, entre les idées de Hiéronymus van Pirl- 

maert, celles de I'éveque et les votres, d'une part, et les miennes 
de I'autre, il y a qa et la similitude, souvent compromis, et ja- 
mais constant rapport. 11 en est d'elles comme des courbes tra- 
cées a partir d'un plan commun qui est lhumain intellect diver- 
geant aussitot pour se rapprocher ensuite, puis s'éloignant de 
nouveau des unes des autress." 

Només resta la mort, i aquesta tal com havia previst trans- 
correr& in summa serenitate. 1 allb que va dir es complí: 

d e  mourrai un peu moins sot que je ne suis né.." 

Amb Adrii i Zénon, Yourcenar ens ha volgut presentar 
dos personatges extraordinaris que malgrat un context histb- 
ric i cultural diferent tenen elements coincidents i divergents. 
Tots dos encarnen les contradiccions prbpies de I'individu que 
cerca respostes sobre la condició humana i la seva funció. Llur 
pensament és una combinació insblita de components hetero- 
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genis: del platonisme fins a l'hedonisme pero afegint-hi un sen- 
tit de l'equilibri propi d'un home gairebé savi en el cas de 
l'emperador; i pel que fa a Zénon la seva major heterogenei'tat 
6s conseqüt?ncia d'un procés dialectic i historic més complex, 
de Plató fins a Galileo. sense oblidar Buda. També es diferen- 
cien perque Adria des de la seva posició privilegiada domina 
el món mbbil que sembla immobil. Zénon encarna I'home avid 
de coneixement que ho vol saber tot per aconseguir ser el1 ma- 
teix, 6s a dir, ser lliure en una societat on no hi ha lloc per 
aquest tipus d'home. 

El nexe d'unió entre ambdós personatges no es limita so- 
lament en la voluntat d'ajudar els homes, a dos nivells dis- 
tints, sinó que cal cercar-lo fonamentalment en la propia Your- 
cenar, ja que la seva reflexió comporta concebre que la vida 
i el misteri són una mateixa cosa. L'escriptora incorpora I'ir- 
racional i intenta constantment la síntesi perqut? considera, 
com diu Mauricio Wazquez, que I'acte més gran de bondat 
esta regit pels mateixos mecanismes que motiven el crim. 
D'aquesta manera funda una moral doble, és a dir, una ktica 
creada en la Natura. Natura que ho inclou tot, tant Déu com 
les pedres, el desenfrenament i I'ascetisme, I'ateu i el místic. 
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