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d-lui  Al. Ciubîcă. 
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Arta  traducerii 
 
 

     Georges Mounin (n. 20 iunie 1910, 
Vieux-Rouen-sur-Bresle — m. 10 ianuarie 1993, 
Béziers) a fost unul din lingviștii reprezintativi ai 
Franței de după Al Doilea Război Mondial. Discipol 
al lui André Martinet, a predat lingvistca și 
semiologia la Universitatea din Aix-en-Provence. 
Lucrările sale constituie contribuții valoroase în 
domenii precum istoria lingvisticii (Istoria 
lingvisticii. De la origini până în secolul al XX-lea, 
1976; Lingvistca în secolul al XX-lea, 1972), 
lingvistică generală (Probleme de bază ale 
lingvisticii, 1968), lingvistica văzută în corelație cu 
alte domenii (Lingvistică și filosofie, 1975; 
Lingvistică și societate, 1976), semiologie 
(Introducere în semiologie, 1970), semantică 
(Probleme fundamentale ale semanticii, 1972; 
Semantica,1997). A lăsat, de asemenea, scrieri 
notabile despre literatura italiană din perioada 
renascentistă. 

Preocupări constante ale lui Georges Mounin 
au fost și problemele traducerii ( curente, 
științifice sau literare). Rezultatul acestor 
demersuri se regăsește în volume precum 
Frumoasele infidele. Eseu asupra traducerii 
(1955), Problemele teoretice ale traducerii 
(1963), Lingvistică și traducere (1976). 
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Această din urmă lucrare, apărută cu titlul 
Linguistique et traduction, la Editura Dessart et 
Mardaga din Bruxelles, 276 p., conține o suită de 
articole cu caracter strict teoretic, unele care 
vizează evoluția concepțiilor despre traducere de-
a lungul timpului, altele care au în vedere tehnica 
traducerii operelor literare și, în sfârșit, o serie de 
cronici despre lucrări de specialitate din acest 
domeniu. Desigur, mijloacele tehnice de care 
dispunea traducătorul acum patru decenii s-au 
perimat; nu s-au învechit, însă, principiile și 
mijloacele pe care le indică autorul pentru a 
ajunge la finalizarea unei traduceri valoroase. 

Oferim acum, în traducere, o clarificare 
necesară pe care Georges Mounin o expune 
privitor la cultura lingvistică a traducătorului și la 
cunoașterea civilizației în mijlocul căreia a fost 
redactat textul pe care intenționează să-l 
tălmăcească. Articolul, având titlul original Le 
traducteur entre les mots et les choses, este 
cuprins la paginile 43-50 ale volumului menționat 
și, prin exemplificările inedite, chiar exotice, ale 
problematicii poate să deștepte interesul 
cititorului și îl poate incita la investigații personale 
pe aceeași temă. 
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T R A D U C Ă T O R U L 

Î N T R E  C U V I N T E  Ș I   

L U C R U R I 

 

Astăzi traducerea ocupă un loc considerabil și 
traducătorul este privit uneori ca un funcționar 
auxiliar, aproape la fel de de necesar ca și 
stenograful. Cel mai adesea ne mărginim la 
studierea limbilor străine în colegii, iar aceasta se 
întâmplă, cel puțin în Europa, încă din secolul al 
XVI-lea, astfel încât învățarea limbilor străine nu 
prea mai este concepută într-o altă manieră. 
Orice altă metodă pare incompletă și menită să 
formeze cel mult amatori sau traducători 
aproximativi: ne mulțumim și cu aceștia, în lipsă 
de ceva mai bun. Idealul rămâne asimilarea 
limbilor străine în școală. Renumitele șederi în 
străinătate, care sunt indicate studenților, sunt 
prezentate ca un adaos facultativ, spre a dobândi 
o mai bună pronunție (există, însă, discurile și 
radioul). 

Această viziune este legată de dezvoltarea 
învățământului prin școalã în Europa modernă; 
totuși, ea a deformat ideea pe care ne-o facem 
asupra operațiunii pe care o reprezintă 
traducerea. Fiindcă ceea ce se predă în școală 
este limba străină, dacă oamenii vor fi întrebați 
care este condiția necesară și suficientă pentru a 
fi un bun traducător, aceștia vor răspunde că 
trebuie cunoscută, pe cât este posibil, exact, 
limba din care se dorește a se tălmăci. Cei într-o 
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măsură mai avizați vor adăuga că trebuie 
cunoscută, chiar și mai bine, limba în care se 
dorește realizarea traducerii. 

O astfel de dezvoltare erudită a studiului 
limbilor a dus la pierderea pe drum a unei vechi 
idei despre traducere care, până în Renaștere, era 
energic afirmată: pentru a traduce nu este 
suficientă priceperea cuvintelor, ci trebuie 
cunoscute lucrurile despre care vorbește textul de 
transpus. Aceasta este vechea concepție a lui 
Cicero, prin care el opunea traducerii cuvintelor 
traducerea sensului; este vechiul principiu al lui 
Étienne Dolet, care făcea din cunoașterea 
semnificației și a materiei brute a textului cea 
dintâi condiție a oricărei bune traduceri; sau 
vechea idee a interpreților, care susțin că pentru a 
interpreta intervențiile rusești la un congres de 
chimie organică, spre exemplu, e importantă 
cunoașterea limbii ruse, dar mai importantă este 
înțelegerea chimiei organice. 

Această idee străveche tulbură imaginile 
rutinate pe care ni le facem despre traducere. Ea 
subliniază că "a înțelege" latina semnifică două 
lucruri foarte diferite. De exemplu: a pricepe 
cuvintele latinești, gramatica latină — dar a 
cunoaște, de asemenea, realitățile vieții romane, 
foarte diferite de realitatea actuală, spre care 
aceste cuvinte ne călăuzesc. Pentru a traduce un 
text scris într-o limbă străină este necesar să fie 
îndeplinite două condiții, iar nu una singură. Deci 
două condiții necesare, din care, în sine, niciuna 
nu este suficientă: posedarea limbii și 
cunoașterea civilizației despre care vorbește acea 
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limbă (iar prin aceasta înțelegem: viața, cultura, 
etnografia, în sensul cel mai larg, ale poporului 
pentru care aceea limbă este mijlocul de 
exprimare). Pentru a traduce corect dintr-o limbă 
nu este suficient studiul acelei limbi. Trebuie 
studiată cultura care îi corespunde, iar aceasta nu 
ca o întregire, ci fundamental, nu prin hazardul 
lecturilor, ci într-un mod sistematic. Șederile în 
străinătate, de exemplu, nu sunt doar un mic 
adaos facultativ la pregătirea unui bun traducător, 
ele reprezintă jumătate din cunoașterea sa. 

Afirmația, care va părea paradoxală — 
anume, că familiarizarea cu o limbă, oricât de 
ireproșabilă ar fi ea, nu este suficientă pentru a 
traduce bine — o putem verifica aproape 
experimental și de o manieră nu mai puțin 
paradoxală.  

În 1653, Bryan Walton, teolog de la 
Cambridge, a editat Biblia Sacra Polyglotta : în 
ebraică, caldeeană, greacă, samariteană, siriacă, 
arabă, etiopeană, persană și latină. Primul tom 
conține o Triplă Descriere a templului lui Solomon, 
bazată pe Scriptură, pe prezentarea lui Josephus 
Flavius și pe Talmud. Autorul, teologul din 
Saumur, a confruntat cele trei texte, a analizat 
fiecare indicație referitoare la templu — de formă, 
de loc și de dimensiuni — cu scopul de a 
reconstitui imaginea monumentului. Acest 
profesor de ebraică știa aproape tot atâta ebraică, 
greacă și latină pe cât se cunoaște astăzi; citea, 
deci, destul de corect textele. Totuși, atunci când 
cele patruzeci de pagini ale sale de comentarii au 
fost înaintate ilustratorului volumului (aflat, cu 
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siguranță, sub îndrumarea lui Walton însuși), a 
luat naștere, în urma lecturii doar a cuvintelor 
textului, o imagine surprizătoare: templul lui 
Solomon, desenat cu minuțiozitate după acest 
studiu în trei limbi, seamănă oricărei construcții 
englezești sau franțuzești de pe la 1650. Ceva 
extrem de greu de definit, amintind de acea 
epocă, te duce cu gândul la Catedra Saint-Paul 
din Londra sau la Place des Vosges din Paris. Ce 
s-a întâmplat? Traducătorii au tălmăcit bine, au 
citit bine cuvintele textului. Cauza pentru care ei 
văd un edificiu aproape în stil Ludovic al LIX-lea, 
în vreme ce noi ne închipuim o construcție 
arhitectonică feniciană sau babiloniană e 
rezultatul faptului că noi cunoaștem lucrurile, pe 
când ei nu cunoșteau decât cuvintele. Fără 
îndoială că noi știm să citim puțin mai bine în 
ebraică decât Walton; dar noi avem cunoștință, 
mai ales, de întreaga arheologie și etnografie 
protoistorice ale Asiei-Mici, pe care ei le ignorau. 
Frântură cu frântură, noi am regăsit lucrurile 
înspre care trimiteau cuvintele care, deși erau în 
general bine traduse, nu-i permitea lui Bryan 
Walton să vadă templul din Ierusalim.  

Ideea de a folosi ilustratorii unui text pentru 
a verifica partea de cunoștințe lingvistice și cea de 
cunoștințe etnografice sau culturale trebuincioase 
traducerii este justificată, deoarece, fiind vorba 
despre o descriere, desenul este o adevărată 
retălmăcire a cuvintelor textului. Dacă 
desenatorul nu cunoaște nemijlocit obiectul 
descris, el nu traduce decât ceea ce îi oferă 
cunoașterea lingvistică; diferența o reprezintă 
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tocmai măsura contribuției cunoașterii culturale a 
faptelor înseși. 

De pildă, știm de la paleontologie că în 
Patagonia au existat edentate de mari dimensiuni 
precum megateriul, care — ridicat pe labele 
posterioare — era mai înalt decât un elefant. 
Multă vreme s-a crezut că aceste specii gigantice 
de leneș erau fosile. Dar, pe de o parte, 
descoperiri succesive de rămășițe recente, de piei 
și de excremente noi, iar — pe de altă parte, 
legende ale araucanilor sau ale patagonezilor, 
menționând existența apropiată în timp a unui 
animal râmător inofensiv, dar invulnerabil — o 
oribilă lighioană păroasă cu înfățișare 
înfricoșătoare — au dus la raționamentul că o 
specie de megateriu, departe de a fi dispărut încă 
din terțiar, poate că a supraviețuit până aproape 
de zilele noastre. S-au căutat, astfel, mențiuni ale 
existentenței sale în relatările primilor exploratori 
ai secolului al XVI-lea. A fost descoperită cartea 
părintelui Thévet, Les Singularités de la France 
antarctique [Ciudățeniile Franței antarctice], din 
1558. Această lucrare descrie, într-o manieră 
remarcabilă, sub numele de succarath, un animal 
a cărui identificare e permisă — în mod sigur — 
de un amănunt. Este un leneș gigantic fosil, 
milodontul, rudă apropiată a megateriului, animal 
înzestrat cu o coadă lungă. Și, într-adevăr, 
această viețuitoare — spune părintele Thévet —, 
dacă era urmărită, își așeza puii pe spate, 
acoperindu-i cu coada lungă și groasă. 

Deoarece aprecia că făptura e "alcătuită într-
un mod foarte bizar", exploratorul s-a hotărât să-i 
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dea, în scrierea sa, și o reprezentare grafică; iar, 
de aici încolo, istorisirea îl interesează pe 
traducător.  

Bernard Heuvelmans, căruia îi datorăm toate 
aceste detalii1), scrie: "Imaginea naivă care 
însoțește acest text înfățișează un soi de leu, 
foarte supt, înarmat cu o coadă de furnicar-mare, 
ca un panaș și cu un cap caricatural, care nu este 
lipsit de asemănare cu cel al unui om bărbos. Pe 
spatele lui se înghesuie cel puțin patru sau cinci 
pui. Este mai mult decât probabil că acest desen a 
fost executat nu de către un martor direct, ci 
după descrierea verbală a unei a treia persoane, 
așa cum se proceda în mod curent în acea epocă. 
Acest fapt explică frecventele denaturări suferite, 
în ilustrații, de animalele ce par descrise totuși 
corect în text...". Suntem în fața unei experiențe 
grăitoare relativ la efectul traducerii cuvintelor 
neînsoțite de traducerea lucrurilor.  

Desenatorul a transpus literal ceea ce 
semnificau pentru el — care nu văzuse animalul — 
cuvintele părintelui Thévet, și numai cuvintele. 
Diferența între gravura sa și reconstituirea 
megateriului (făcută de un desenator al secolului 
al XX-lea, ajutat de toate cunoștințele noastre 
contemporane în materie de zoologie și de 
paleontologie) exprimă diferența dintre 
cunoașterea lingvistică (a cuvintelor, excluzând 
obiectele) și cunoașterea culturală (a cuvintelor și 
a lucrurilor la care ele se referă). 

Modalitatea aceasta de a privi traducerea ca 
pe o operațiune dublă (în care dobândirea 
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semnificației unor cuvinte prin intermediul altor 
cuvinte nu mai este suficientă) vorbește de 
îndreptățirea altei demonstrații paradoxale. Dacă 
cineva, așa, din senin, ne va spune că dragonii de 
cărămidă smălțuită (numiți sirrușim) de pe 
portalul lui Isthar de la Babilon sunt, cu mare 
probabilitate, specii de dinozauri, iar nu monștri 
imaginari, "îmbinări compozite de membre 
împrumutate de la patru sau cinci creaturi 
diferite", vom crede că ne aflăm în fața cine știe 
cărei născociri jurnalistice. 

Nici vorbă de așa ceva. Faimosul "patruped 
solzos, cu labele din față de leu, cu labele din 
spate de vultur, având în plus un cap de șarpe 
aflat la extremitatea unui gât lung, […] o limbă 
bifurcată și, deasupra capului […] un corn lung, 
diverse ornamente cărnoase și chiar o coamă 
scurtă de cal", trebuie să fie reprezentarea unui 
animal care a existat. Dacă porticul lui Isthar ar fi 
fost dezgropat în 1802 și nu în 1902 — afirmă 
zoologul Willie Ley — dragonul babilonian ar fi fost 
clasat drept un animal mitologic; dar, pe 
parcursul secolului al XIX-lea, a fost descoperită 
imensa familie fosilă a dinozaurilor, din care un 
grup aparte, ornitopodele, au membrele 
posterioare de pasăre, asemeni dragonului lui 
Isthar. 

Încă din 1918, arheologul Koldewey admitea 
că, dacă s-ar găsi în natură o ființă asemănătoare 
acestui dragon, locul ei ar fi în clasa dinozaurilor 
și că iguanodonul din cretaceul belgian ar fi ruda 
sa cea mai apropiată.2) Koldewey nu a mers mai 
departe. Dar Willie Ley a găsit explicația cea mai 
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plauzibilă de până acum în ceea ce privește 
prezența acestei specii de iguanodon, de 
ceratozaur, pe zidurile Babilonului: ar fi vorba de 
un monstru putând atinge vreo zece metri în 
înălțime, a cărui existență este atestată, încă și 
astăzi, pretutindeni în perimetrul fluviului Congo. 
Heuvelmans a oferi și aici, într-un mod amănunțit, 
succesiunea aproape experimentală a 
operațiunilor de traducere prin intermediul cărora 
o reptilă rară di Africa a devenit sirruș-ul 
babilonian: artiștii care au ridicat portalul lui 
Isthar au reconstituit dragonul grație relatării 
călătorilor care îl văzuseră (expedițiile babiloniene 
în inima Africii sunt atestate). 

Modelul este conferit de o descriere 
lingvistică și tot aceasta servește ca bază a 
stilizării din care ia naștere monstrul:  

"Dacă vă îndoiți de justețea acestei apropieri 
— spune Huevelmans — vă propunem următorul 
experiment. Cereți cuiva care n-a văzut niciodată 
o reconstituire a unui dinozaur, unui copil, de 
exemplu, să vă deseneze un animal care să 
corespundă imaginii schițate mai sus "dragonului" 
congolez. Sunt multe șanse ca această persoană 
să reprezinte o creatură care să fie asemănătoare 
până la identitate cu sirruș-ul de pe portalul lui 
Isthar. Într-adevăr, ea va contura mai întâi un 
patruped având silueta unui animal familiar 
oarecare (cal, câine, bou sau pisică) și îl va 
înzestra, după indicațiile dumneavoastrã, cu o 
coadă lungă, precum și cu un cap și un gât de 
șarpe. În cazul în care ați menționat și niște labe 
prevăzute cu gheare, fără îndoială că va desena 
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niște extremități de leu sau de pisică. După aceea 
îi va fixa pe cap ornamentele pe care i le veți 
indica: micul corn și creasta cu tentacule. În 
sfârșit, după ce veți fi precizat că este vorba de o 
reptilă, va acoperi întregul corp cu solzi. 
Exceptând membrele posterioare, acel desen va 
reda un sirruș foarte mulțumitor. " 

 Analiza lui Bernard Huevelmans ne face să 
înțelegem prin ce șir de "traduceri" — lingvistice și 
apoi grafice — o specie de ceratozaur a devenit 
dragonul babilonian. Acest șir justifică, în cazul în 
care îl urmărim în sens invers, posibilitatea de a 
considera reprezentarea babiloniană ca pe o 
supoziție la existența ceratozaurului babilonian. 

Semnele lingvistice nu se substituie 
totalmente obiectelor pe care le denumesc, ele 
doar trimit la aceste obiecte. Trebuie ca cel care 
vorbește și cel care ascultă — sau autorul și 
lectorul — să poată face împreună acest traseu de 
la obiect la semn, de la semn la obiect, pentru ca 
ei să poată să se înțeleagă. Întreaga muncă a 
traducătorului are un punct maxim de dificultate, 
iar acesta constă chiar în încercarea de a forma 
cititorilor săi o idee despre lucrurile inaccesibile 
despre care vorbește un text dintr-o limbă 
străină, care se referă la o cultură adesea străină, 
fie în parte, fie în totalitate. A sugera populațiilor 
de la ecuator iarna și zăpada, a explica parabola 
Bunului Semănător unor populații din deșerturile 
Noului Mexic, care plantează și supraveghează 
semințele una câte una, iată niște operațiuni tot 
atât de savante, tot atât de dificile precum 
regăsirea megateriului care, fără îndoială, că se 
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ascunde în spatele succarath-ului părintelui 
Thévet sau a ceratozaurului care foarte probabil 
că stă în umbra sirruș-ului de pe portalul lui 
Isthar. 

Traducătorul nu trebuie să se mulțumească a 
fi un bun lingvist, el trebuie să fie și un excelent 
etnograf: acest fapt întărește cerința ca el să 
cunoască deplin nu numai limba din care traduce, 
ci să știe de asemenea totul despre poporul care 
se servește de această limbă. Atunci el devine un 
mare scamator, un magician, preotul unei a opta 
arte.3) 

N O T E 

1. Heuvelmans, B., Sur la piste des bêtes ignorées [Pe 
urma animalelor necunoscute], vol. al II-lea, Paris, Ed. 
Plon, 1955.  

2. A se vedea Huevelmans, op.cit., p. 278-291.  

3. Acest articol a fost publicat în "Le courrier de 
l'UNESCO" [Curierul UNESCO], aprilie 1962, p. 24-28.  
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IMPLORAREA UNUI COPIL CARE CREȘTE  
 

Lucrarea Communiquer pour vivre [Să 
comunici spre a trăi] a fost publicată la Editura 
Albin Michael, în colecția "Spiritualităti", la Paris, 
în anul 1996 și se constituie într-o culegere de 
texte de sociologie, de psihologie, de pedagogie și 
- nu în ultimul rând - de literatură, axate în 
totalitate pe chestiunea stabilirii de corespondențe 
interumane. De altfel, Jacques Salomé, inițiatorul 
și redactorul acesteia, precizează în prefață: 
"Temele alese aflate în jurul a patru puncte 
cardinale ale comunicării umane: relația cu sine, 
relația cu ceilalți, relația cu viața și relația cu 
Divinitatea ating esențialul existenței. Atunci când 
armonizarea, în interiorul nostru, a uneia din 
aceste relații importante se află în dificultate, e 
rănită sau e absentă, înseși echilibrul, vitalitatea 
și ancorarea noastre în prezent sunt amenințate. 
"(p. 9-10) În paginile cărții semnează profesori 
universitari, scriitori, muzicieni, psihoterapeuți, 
avocați, medici, preoți, astfel încât rezultă o 
admirabilă diversitate a punctelor de vedere 
asupra temei abordate.  

Din cuprinsul acesteia vă propunem lectura, în 
traducere, a unei scrisori imaginare care se referă 
la conflictul între generații și la felul cum e 
percepută în zilele noastre grija exagerată a 
părinților față de adolescenți. Textul aparține 
terapeutului prin artă Agnès Dodon, inițiatoare a 
unor sesiuni de comunicări privitoare la relațiile 
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interumane și se intitulează în original Supplique 
d'un enfant grandissant. (p. 134-135) 

"Mamă, tu, cea care mi-ai dat viață, nu mi-o 
lua înapoi... Pentru a putea să cresc, am nevoie 
de un loc, nu al tău, ci de unul numai al meu, pe 
care să-l aleg eu. Atunci când îți spun: <<Plec, 
fug, evadez >> nu e vorba de mine însămi, cea 
care vorbesc, ci de o relație. Îmi este dificil sa mă 
îndepărtez; am nevoie ca tu să mă încurajezi. 
Când fac vreo escapadă, aceasta se întâmplă mai 
ales spre a vedea dacă pot să mă dispensez de 
tine. Iar dacă tu chemi jandarmii, nici măcar nu 
am vreme să-mi fie frică și - la întoarcere - mă 
simt responsabilă de angoasa ta.  

Uneori mă sufoc în relația pe care mi-o propui. 
Doresc să văd lumea, să știu de ce sunt capabilă, 
să provoc uneori riscul pentru a simți că sunt într-
adevăr vie. Dacă te impacientezi de fiecare dată, 
precum atunci când eram mică, eu înțeleg mai cu 
seamă că mă consideri drept incapabilă de a mă 
descurca fără tine. Unde aș putea câștiga 
experiență, dacă - acasă - ești prezentă în tot 
locul? Cum aș putea deveni responsabilă, dacă nu 
îmi lași mijloacele? Dacă faci totul în locul meu, 
este - bineînțeles - confortabil, dar acest confort 
mă împiedică să mă desprind. Mi se inoculează 
ideea că dorințele mele sunt atotputernice și ca tu 
te afli aici spre a mi le satisface.  

Nu cunosc nimic din mine care să nu vină de la 
tine. Nu știu nimic despre tine, decât dorințele 
tale în legătură cu mine.  
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Fă proiecte fără mine, pentru ca eu să pot face 
altele, numai pentru mine.  

Am făcut mult spre a-ți face plăcere și nu am 
primit în schimb decât îngrijorarea ta.  

Nu mai vreau să mă simt responsabilă de 
fericirea sau de nefericirea ta.  

Să nu mai faci confuzie între soțul tău și tatăl 
meu. Lasă-mă să hotărăsc eu însămi ce să 
împărtășesc cu el. Intervențiile tale ne 
înstrăinează, în loc să ne apropie.  

Am nevoie de prezența ta, de încrederea ta și 
de interesul tău, însă doresc să acționez și pentru 
scopurile mele.  

Vreau să trăiesc puțin și pentru mine însămi și 
să îmi descopăr propriile dorințe, să îmi asum 
riscurile și să mă împlinesc spre a mă simți vie și 
spre a intra în viață cu o inimă încrezătoare. " 
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FILOSOFIA , ÎNTRE  SERIOZITATE 

Ș I 

A N E C D O T I C 

Guillaume Pigeard de Gurbert a îmbrățișat 
domeniul filosofiei, atât în calitate de profesor, cât 
și prin scrierile sale. A profesat la Liceul Gay-
Lassac din Limoges (Franța), la Liceul Belleville 
din Fort de France (insula Martinica), iar 
actualmente este profesor titular la Institutul 
Regional de Arte Vizuale (Martinica).  

Cărțile sale au un caracter neconvențional, 
polemic și repun în discuție perspectivele 
tradiționale, considerate osificate și inadecvate, 
ale multor contemporani, în istoria filosofiei. 
Dintre acestea, amintim: 7 Leçons philosophes [7 
lecții de filosofie] - 2008; Contre la philosophie 
[Împotriva filosofiei] - 2010; Kant et le temps 
[Kant și timpul] - 2015; La philosophie en 
quelques mots [Filosofia în câteva cuvinte] - 
2017. 

Cea mai cunoscută lucrare, însă, rămâne Si 
la philosophie m'était contée. De Platon à Gilles 
Deleuze [Dacă filosofia îmi era povestită. De la 
Platon la Gilles Deleuze], Editura «Librio», 2001. 
Autorul, în Avertisment,, observă că, pentru 
simțul comun, filosofii sunt niște ființe rupte de 
realitate, cufundate în speculațiile lor, iar 
antologiile "serioase" întrețin această viziune. 
Dimpotrivă, cartea aceasta propune "[...] o 
culegere de texte care, îmbinând anecdota și 
filosofia, răstoarnă acest clișeu"". Textele conțin 
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un exemplu, o istorisire, o glumă chiar, care "[...] 
vor să demonstreze că filosofii n-au avut vreodată 
o altă intenție decât aceea de a cugeta asupra 
realității zilnice în care trăiau ." (p. 7) 

Selecția textelor a fost cronologică și a urmat 
preferințele autorului antologiei, însă "Pe 
parcursul fiecărei anecdote se lămurește înțelesul 
profund însuși al unei filosofii." (p. 8) Acestora li 
se adaugă succinte explicații ale scriitorului. 
Pentru perioada veche, ne-am oprit la pitoreasca 
figură a filosofului cinic Diogene. Termenul "cinic", 
ca atare, e derivat de la "câine", în greacă, și 
numește metaforic o direcție filosofică care 
abordează dur, fără menajamente, deconcertant, 
fără iluzii, realitatea. După cum se știe, la fel ca 
Socrate, Diogene nu a lăsat nimic scris despre 
concepția sa privitoare la lume și viață. Dacă pe 
cel dintâi îl cunoaștem prin intermediul 
dialogurilor lui Platon, despre Diogene există o 
mulțime de anecdote instructive, sintetizate de 
Diogene Laertios în Despre viețile și doctrinele 
filosofilor. Tocmai pentru că lucrarea este 
transpusă în limba română și este accesibilă 
cititorului de la noi, vom traduce doar câteva 
exemple selectate dintre extrem de numeroasele 
anecdote prezente în istoria acestuia (toate, niște 
flash-uri percutante), ca o invitație la lectură. 
Vom face însă loc în mod integral comentariului 
lui Guillaume Pigeard de Guerbert, din care se 
desprinde diferența ireconciliabilă între 
perspectivele individual-concretă a lui Diogene și 
cea unitar-abstractă asupra realității din jur, a lui 
Platon.  
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"El spunea că este unul din câinii cei mai 
lăudați, totuși 

niciunul din cei care îl elogiau nu îndrăznea 
să-l ia cu sine la vânătoare. 

 

Lumea îi spunea: «Ești bătrân, odihnește-
te!»; însă el răspundea : «Dacă aș parcurge cursa 
de fond la stadion, ar trebui să încetinesc aproape 
de final sau mai degrabă ar trebui să gonesc spre 
capăt din răsputeri?» 

Un oarecare dorea să studieze filosofia cu el. 
Diogene îl invită să-l urmeze pe străzi târând 
după sine o scrumbie. Omului îi fu rușine, aruncă 
cât colo scrumbia și plecă. La aceasta, Diogene, 
reîntâlnindu-l puțin mai târziu, îi spuse râzând: 
«Prietenia noastră a rupt-o o scrumbie.»  

Văzând într-o zi un copilaș care bea cu mâna 
căuș, luă strachina pe care o avea în desagă și o 
aruncă, spunând: «Am fost întrecut , acest copil 
trăiește mai simplu decât mine.» El aruncă, de 
asemenea, farfuria, întrucât văzuse, la fel, un 
băiețaș care o sfărmase pe a sa pentru a face o 
gaură în pâine cu cioburile, spre a pune acolo 
boabele de linte.  

Își freca picioarele cu parfum, spunând că 
parfumul pe care îl torni pe cap urcă la cer; dacă 
dorești să-ți ajungă la nări, trebuie așadar să-l 
torni la picioare.  

Un om care făcea o lectură întinsă, ajuns la 
capătul sulului, arata celor din jur că nu mai era 
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nimic scris pe pagină. «Curaj, îi spuse Diogene, 
eu vad pământul.».  

Definind Platon omul drept un animal cu două 
picioare și fără aripi, iar auditoriul aprobându-l, 
Diogene aduse la școala acestuia un cocoș jumulit 
și spuse: «Iată omul, după Platon.»  

Spițerul Lysias îl întrebă dacă crede în 
existența zeilor. «Cum să nu cred, îi spuse, dacă 
te văd pe tine, cel mai mare dușman al zeilor?»  

Celor pe care visele îi înspăimântau, le 
spunea: «Nu vă faceți griji de ceea ce vedeți în 
stare de veghe; de ce vă neliniștiți de lucruri 
închipuite care vi se arată în somn?»  

 

Niște tineri care îl înconjuraseră spuneau: 
«Să fim atenți, să nu ne muște!» - «Nu vă temeți 
de nimic, băieți, le spuse, un câine nu mănâncă 
niciodată sfeclă.»  

Intrând într-o baie murdară, întrebă: «Cei 
care s-au îmbăiat aici, unde se spală?»  

Era întrebat de asemenea de ce se dădea de 
pomană cerșetorilor, dar nu și filosofilor. El 
răspundea: «Pentru că omul este de părere că el 
însuși ar putea ajunge schiop sau orb, însă știe 
prea bine că nu va deveni nicicând filosof.»  
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D I O G E N E  
C â i n e l e 

Înainte de a însemna o doctrină, numele lui 
Diogene reprezintă o mulțime de anecdote. 
Diogene trage înjurături sau lovituri de ciomag, 
latră, scuipă, se masturbează în piața publică. În 
el, filosofia și anecdota sunt unul și același lucru. 
Cuvântul devine gest. Iată-l pe Diogene: o 
anecdotă ambulantă. Și o imagine grotescă: o 
desagă, o mantie și - bineînțeles - un ciomag. 
Adică, de trei ori nimic. Portretul său e surprins în 
parte de cuvintele : 

«Fără oraș, fără casă, fără patrie,  

Ticălos, vagabond, trăitor de pe o zi pe alta.»  

Cei care îl consideră un «câine» nici nu-și 
închipuie cât de bine îl definesc: Diogene este 
predispus la o metamorfoză progresivă în câine, 
care nu are nimic metaforic. Și aceasta, pentru că 
filosofia nu se mai poate refugia în contemplarea 
«lucrurilor celeste». Singura și imperioasa lui 
preocupare este experimentarea cotidiană a 
fericirii, care este o chestiune de actualitate, adică 
nu de teorie, ci mai degrabă de acțiune. În 
consecință, dimensiunea teoretică însăși a 
filosofiei cinice ține, încă o dată și mereu, de 
practică. Adepților unei existențe fără 
transformare, care neagă realitatea mișcării, 
Diogene nu le opune un argument, ci o acțiune: el 
se ridică și merge. Mișcarea nu se demonstrează, 
ea se constată. Acestui demers practic care îi 
definește filosofia Diogene îi asociază înțelesul 



 
 

25

unității constitutive a fiecărui lucru. Realul nu este 
altceva decât un registru de obiecte unice pe care 
noi, din obișnuință, le reunim în acele sertare ale 
limbii noastre, care sunt substantivele comune. 
Spunem masa, bastonul, câinele, în timp ce, în 
realitate, nu există clase, ci nu numai 
individualități: această masă, acest baston, acest 
câine. Aici se află semnificația loviturii de baston 
filosofic pe care Diogene o aplică doctrinei 
platonicienne a Ideilor, conform căreia fiecare 
lucru își extrage esența din Ideea la care 
participă. Dacă noi numim, deopotrivă, «masă» și 
această masă și pe cealaltă, gândește Platon, 
acest fapt se întâmplă întrucât trebuie să existe 
ceva comun și uneia, și celeilalte, iar acest 
«ceva», această entitate universală care 
subordonează multitudinea obiectelor particulare 
la o clasă unică este Ideea. Însă ce sunt, cu 
adevărat, aceste Idei? Niște nume cărora nu le 
corespunde niciunul din obiectele lumii: «văd clar 
ceașca și masa» , îi spune Diogene lui Platon, 
«dar nu văd nicidecum ideea de masă și nici 
ideea de ceașcă.» Diogene, încetează de a mai 
face pe prostul, îi dă replica Platon: «pentru a 
vedea masa și ceașca tu ai ochii, dar pentru a 
vedea ideile cu care se află în relație ar fi nevoie 
de mai mult spirit decât ai tu!». Verdictul lui 
Platon cu privire la Diogene este fără drept de 
apel: «acesta este un Socrate care a înnebunit.». 
Suntem, totuși, nevoiți să recunoaștem că, dacă 
într-adevăr astfel stau lucrurile, istoria filosofiei 
constituie - într-o bună măsură - o casă de 
nebuni: căci vor fi numeroși filosofi care vor 
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vedea în individualitate pecetea însăși a realității 
lucrurilor. Dincolo de invectiva platonesciană, 
trebuie să identificăm un dezacord filosofic 
propriu-zis. Într-adevăr, Socrate reprezintă, în 
opera lui Platon, emblema Cetățeanului care 
asigură unitatea Cetății, pe care concetățenii săi o 
pun în pericol. Diogene reprezintă, din contră, 
rezistența încăpățânată a individului la unitatea 
politică. Cel mai mărunt dintre gesturile sale este 
o lovitură de stat care desface liantul politic. El 
este acel individ fără țară, acel nomad asupra 
căruia puterea nu are nicio înrâurire. O dată în 
plus, acest lucru ni-l spune o anecdotă faimoasă: 
Alexandru cel Mare se încrucișează pe drum cu 
Diogene și-l întreabă ce dorește. Diogene nu 
dorea nimic și se mulțumi să-i azvârle în față 
acestui om puternic cuvintele: «Ieși din soarele 
meu!»  
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ESEUL ȘI ȘTIINȚELE UMANISTE 
 

 

O lucrare cu o enormă audiență în 
învățământul liceal și universitar francez a fost 
antologia de istorie a literaturii franceze, 
concepută și realizată, începând cu 1958, mereu 
îmbunătățită și actualizată. Ea a ajuns un 
bestseller sui-generis, deja în 1980 fiind editate, 
în Franța și în țările francofone, peste 20 de 
milioane de exemplare. Edițiile finale cuprind șase 
volume masive, format mare, fiecare apropiindu-
se de o mie de pagini; antologia acoperă, într-un 
mod sistematic, istoria literaturii franceze 
începând cu Evul Mediu și până prin anii '80 ai 
secolului trecut, prezentând cu acuratețe nu 
numai compartimentele literare propriu-zise, ci și 
corelațiile între literatură şi celelalte arte, 
curentele de gândire din epocă etc. 

Autorii, ANDRÉ LAGARDE și LAURENT 
MICHARD, cu o cultură umanistă extrem de 
solidă, formată în perioada interbelică, au profesat 
la licee-fanion ale învățământului parizian 
("LOUIS-LE-GRAND" și "HENRI-IV" din Paris). Ei 
au îmbinat rigoarea științifică cu cerințele 
pedagogiei, iar rezultatul a fost "[...] o culegere 
de texte alese, prezentate și comentate, din 
autori francezi, în succesiunea lor cronologică şi 
care servea ca bază a însușirii literaturii franceze 
în licee. O bogată ilustrare, adesea în culori, 
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picturală și fotografică (inovație mult apreciată în 
epocă) însoțește textele." (www.wikipedia.fr) 

Din cel din urmă volum al seriei (Secolul al 
XX-lea: Marii autori francezi - Antologie și istorie 
literară, Editura Bordas, Paris, 1993) am 
selecționat "o picătură" (p. 851-854), care se 
referă la eseistica de după al Doilea Război 
Mondial. Fragmentele vizează raportul între 
literatură şi inconstient sau mitologie, relația intre 
cuvânt și operă sau apărarea formei clasice de 
transmitere a operei, în opoziție cu inovațiile care 
se prefigurau încă din acea vreme. De remarcat 
că în acest volum sunt prezenți și dramaturgul 
EUGEN IONESCU şi marele eseist și stilist EMIL 
CIORAN, alături de istoricul religiilor MIRCEA 
ELIADE, pe care îl puteți regăsi chiar în 
traducerea de faţă. 

<<Începând cu 1950, dezvoltarea științelor 
umaniste și a culturii artistice favorizează 
înfloirirea unei literaturi reflexive, al cărei obiect 
principal este explorarea relațiilor între om şi 
manifestările misterului sau ale iraționalului. 
Astfel, JEAN CAZENEUVE (născut în 1915) a 
studiat credințele şi riturile (Zeii dansează la 
Cibola. Shalako al indienilor Zûnis, 1957; Riturile 
și condiția umană, 1957), mai înainte de a se 
impune drept sociolog al audio-vizualului 
(Capacitățile de impact ale televiziunii, 1970; 
Societatea şi ubicuitatea, 1972; Omul 
telespectator, 1974). Acestei literaturi despre 
sacru, mituri şi artă îi aparțin şi GABRIEL AUDISIO 
(1900-1978: Prezicătorii, 1946; Focuri vii, 1958), 
RAYMOND ABELIO (1907-1986: Înspre un nou 



 
 

29

profetism,1950; Structura absolută,1965; 
Introducere în noua gnoză, 1981) şi, mai ales, 
RENÉ HUYGHE, MAURICE BLANCHOT, MIRCEA 
ELIADE şi ROGER CAILLOIS.>> 

 

R e n é  H u y g h e  

 

Istoric al artei, conservator al picturilor de la 
Luvru (1937), profesor la Collège de France 
(1951: catedra de psihologia artelor plastice), 
RENÉ HUYGHE (născut în 1906) s-a implicat 
încetul cu încetul într-o meditație care prezintă o 
oarecare analogie cu cea a lui MALRAUX asupra 
semnificației spirituale a creației artistice. Titlurile 
operelor sale sunt revelatorii: Dialog cu vizibilul 
(1955), Arta şi sufletul (1961-1980), Sens şi 
destin în artă (1967). 

 

A R T Ă, V I A Ț Ă  I N T E R I O AR Ă  Ș I   I N   

CO N Ș T I E N T 

Dintr-o perspectivă vizionară asupra evoluției 
conștiinței, RENÉ HUYGUE pune în evidență 
tulburarea care a urmat descoperirii <<imensului 
domeniu al vieții inconștiente>>. Asemenea lui 
FONTENELLE sau lui MONTESQUIEU, el te face să 
te gândești la efectele radicale în modalitățile de 
gândire; însă originalitatea sa constă într-o 
depășire dialectică, care are tendința de a reduce 
antonimiile. 
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<<De un secol încoace, cunoașterea umană a 
suferit o răsturnare care nu s-a produs în această 
privință de la apariția creștinismului, poate chiar 
de la cea a civilizației grecești. Ideile noastre 
despre artă nu pot, din această cauză, decât să-și 
asume urmările. 

Trup și suflet, viață materială și viață 
interioară, fiziologie şi psihologie, aceste delimitări 
erau suficiente: o construcție grosolană și, foarte 
sus, cabina de pilotaj luminată de far, singurul 
vizibil în noapte. Dar, într-o zi, ne dăm seama că 
lumina care, pe culme, ne atrage privirea, este 
solidară cu o mașinărie întunecată care o 
pregătește și o condiționează, care vibrează și 
zumzăie fără încetare în măruntaiele turnului; 
activitatea mentală încetează de a se limita la 
această celulă transparentă și luminată, în care 
totul poate fi văzut și poate fi înțeles; ea se 
prelungește, coboară fără încetare în corpul 
obscur și ascuns; ea își regăsește aici rădăcinile: 
viața interioară nu mai este doar viața spiritului, 
ea s-a amplificat și s-a îngreunat de necunoscut, 
de imensul domeniu al vieții inconștiente. 

Transformare imensă! Până atunci, gândirea 
lucidă și reflexivă apărea drept principiu al tuturor 
cugetărilor noastre, al tuturor acțiunilor și al 
tuturor progreselor; brusc, ea devine un sfârșit, o 
reacție sau chiar un simplu efect. Nu numai 
studierea individului a ieșit modificată din această 
probă, dar, de asemenea, însăși studierea istoriei 
artei. Prima fusese constituită, până atunci, din 
<<oameni iluștri>>, niște creiere responsabile, 
acționând asupra elementelor; iată că, dintr-o 
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dată, regăsește în sine, ea însăși, ceva 
inconștient: masele anonime și motivele obscure 
care le conduc orbește. Cea de-a doua oferea o 
suită de modele de maeștri iluștri, cărora le erau 
descrise <<Viețile>> și a căror cercetare 
intenționată proiecta chipurile lor asupra 
Frumuseții. Dar iată că totul, teorii și stiluri, se 
răsucesc fără vreo reacție sub fatalitatea unor 
fapte și nu mai ascultă decât de motive colective 
și nemărturisite. În vremea aceea, Taine explica 
arta prin condițiile apariției sale, precum Marx 
explica societatea prin materialismul dialectic. Un 
val de determinism pune stăpânire pe finalul 
secolului al XIX-lea și, mai mult, conștiința 
primește statutul de epifenomen înregistrator. 

De atunci, s-a încercat stabilirea unui 
echilibru: trebuind să facă faţă acestei lumi 
ilimitate a inconștientului care îi este necunoscut 
prin însăși natura sa, dar de care totuşi ea 
depinde într-un mod atât de strâns, gândirea a 
reacționat. Nimic nefiindu-i, prin definiție, 
ireductibil, chiar și ceea ce îi este mai contrar, 
gândirea a întreprins, odată cu generația lui 
Bergson și a lui Proust, încercarea de a-și rafina 
suficient metodele spre a analiza, în loc de a 
nega, chiar și ceea ce îi este antinomic.>> 

Arta și sufletul (Editura Flammarion) 
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M a u r i c e  B l a n c h o t 

 

 

        Opera romanescă a lui MAURICE BLANCHOT 
(născut în 1907) a cunoscut o audiență prelungită 
în virtutea influenței sale discrete asupra 
<<noului roman>> și a <<noii critici>>. Evoluția 
sa trece de la <<ROMANE>> (Thomas cel obscur, 
1941; Animabad, 1942; Cel mai înalt, 1948) la 
<<POVESTIRI>> lipsite total de personaje, de 
decoruri, de evenimente (Oprirea morții, 1948; În 
clipa dorită, 1951; Cel care nu mă va însoți, 
1953; Așteptarea, uitarea, 1962). 

În ESEURILE sale, întrebarea esențială 
vizează posibilitatea și semnificația scriiturii; Cum 
este posibilă literatura? (titlul unui eseu, 1942); 
cine vorbește? cum să interpretăm <<Eul>> 
naratorului? Care este legătura între absența sau 
moartea obiectului și scriitura care îl nimicește? 

Întrebarea neobosită a acestui 
<<metafizician al criticii>> (P. de BOISDEFFRE) 
este reiterară într-un număr mare de eseuri, 
adesea cu titluri semnificative: Partea focului 
[Sacrificiul intenționat] (1943) [ "La part du feu" 
este o expresie greu de echivalat: numește partea 
sacrificată cu bună știință spre a salva măcar o 
altă parte dintr-un întreg - n. trad.]; Lautréamont 
și Sade (1949); Spațiul literar (1955); Cartea care 
va veni (1959); Conversația infinită (1963); Un 
pas dincolo (1973); Scriitura dezastrului, 1980); 
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Mai târziu (1983); Comuniunea de nemărturisit 
(1984); Cel din urmă care va vorbi (1985). 

În Spațiul literar, MAURICE BLANCHOT 
atinge cu adevărat profunzimi de nebănuit: în 
această lucrare, se găsesc esențialmente filosofi și 
poeți, aflați în chiar centrul unui fel anume de 
singurătate creatoare, despre care mărturisesc 
aceste rânduri ale lui NOVALIS: <<Noi visăm să 
călătorim de-a lungul Universului: așadar, 
Universul nu se află în noi înșine? [...] Înspre 
interior duce calea cea misterioasă; eternitatea se 
găsește în noi, cu toate lumile sale.>> De 
asemenea, în Spațiul literar el a formulat într-o 
manieră semnificativă esența complexă a operei 
literare: <<Opera nu constituie o operă decât 
dacă ea este unitatea destrămată, mereu în luptă 
şi niciodată molcomită, iar ea nu reprezintă 
această intimitate sfâșiată decât dacă ea se face 
lumină de-a lungul obscurității, strălucire a ceea 
ce rămâne încă o dată închis.>> 

În Cartea care va veni (1959) el studiază 
(urmându-l pe R. BARTHES) problemele stilului și 
ale scriiturii și, în Partea focului, raporturile între 
autor și cititor: <<Scriitorul, de pildă, ar dori să 
protejeze perfecțiunea lucrului scris ținându-l cât 
mai îndepărtat posibil de viața exterioară, [...] 
însă atunci unde începe, unde se sfârșește 
opera?>> 
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„D I N  F E R I C I R E , L I M B A J U L 

E S T E  U N  L U C R U” 

 

<< Momentul în care ceea ce este glorificat în 
operă este opera, în cazul în care încetează într-o 
oarecare măsură de a fi fost terminată, de a se 
relaționa cu cineva care a făcut-o, ci încearcă să 
reunească întregul, esența lucrării, in care există 
acum munca, începutul și decizia originală, acest 
moment care îl anulează pe autor este și acela 
când, opera deschizându-se către ea însăși, 
tocmai prin această deschidere lectura își găsește 
punctul de plecare.>>.  

(MAURICE BLANCHOT, Spațiul literar, VI) 

<< În vorbire, moare ceea ce dă viață 
vorbirii; cuvântul este viața acestei morți, ea este 
<<viața care poartă în sine moartea și se menține 
în ea>>. Admirabilă putere. Însă se găsea acolo 
ceva, care nu mai există. Ceva a dispărut. Cum 
să-l regăsesc, cum să mă întorc spre ceea ce este 
înainte, dacă întreaga mea forță constă în a 
acționa asupra a ceea ce este după? Limbajul 
literaturii este căutarea acestui moment care o 
precede. În general, ea este numită existență. Ea 
cere ca pisica să fie așa cum e realmente, năvodul 
pescăresc să existe în individualitatea sa, nu a 
omului, ci acesta, lucrul, și, în acesta, să fie ceea 
ce omul evită să spună, ceea ce este fundamentul 
vorbirii si pe care vorbirea il exclude spre a 
comunica, abisul, Lazăr din mormânt și nu Lazăr 
adus la lumină, cel care deja miroase, care 
reprezintă Răul, Lazăr cel pierdut, iar nu Lazăr cel 
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salvat și reînviat. Dar, în absența pe care eu o 
chem, în uitarea prin care eu îndepărtez imaginea 
pe care mi-o furnizează, in adâncul acestui cuvânt 
greu, izbucnind el însuși precum un lucru 
necunoscut, eu invoc cu pasiune întunecimea 
acestei flori, parfumul acesta care mă străbate și 
pe care eu nu-l respir, această pulbere care o 
impregnează, dar pe care eu nu o văd, această 
culoare care este doar o urmă, iar nu lumină. 
Așadar, în ce constă speranța mea de a parveni la 
ceea ce tot eu resping? În materialitatea 
limbajului, în faptul că cuvintele, de asemenea, 
sunt lucruri, ceva natural, ceva ce mi s-a oferit și 
mi se oferă mai mult decât pot eu însumi înțelege. 
Acum, ea este singura mea șansă. Numele 
încetează de a mai fi o trecere efemeră de la 
nonexistență pentru a deveni o sferă concretă, un 
munte compact de existență; limbajul, părăsind 
acest sens pe care îl voia a fi unic, încearcă să se 
rupă de logică. Tot ceea ce are consistență fizică 
deține rolul prim: ritmul, greutatea, masa, figura, 
iar mai apoi hârtia pe care scriem, urma cernelii, 
cartea. Da, din fericire, limbajul este un lucru: 
este obiectul scris, o bucată de ceva, o așchie de 
stâncă, un fragment de argilă în care dăinuie 
realitatea pământului. Cuvântul acționează, nu 
asemeni unei forțe ideale, ci ca o putere obscură, 
ca o vrajă care constrânge lucrurile, le face 
realmente prezente în afară de ele însele.>> 

(Partea focului, Editura Gallimard) 
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M i r c e a  E l i a d e 

 

Problema sacrului, văzut în manifestările sale 
religioase, mitologice și estetice, este, împreună 
cu misterul nevoii mitologice recunoscute ca lege 
fundamentală a naturii umane, la originea 
cercetărilor etnologice, precum cele ale lui LÉVI-
STRAUSS. Plecând de la aceste idei științifice 
fundamentale se elaborează o manieră de gândire 
care, la rândul ei, inspiră unele eseuri sintetice 
asupra principalelor teme și moduri de exprimare 
a gândirii mitologice. 

De origine română, MIRCEA ELIADE (1907-1986) 
este, împreună cu ROGER CAILLOIS, principalul 
reprezentant al acestei reflecții, prin: Mitul eternei 
reîntoarceri (1949), Mituri, vise și mistere (1957-
1972), Aspecte ale mitului (1963), Încercarea 
labirintului (1985). 
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I E Ș I R E A   D I N  T I M P 

În legătură cu relația dintre mit și roman, 
MIRCEA ELIADE analizează aici fenomenul 
<<ieșirii din timp>>, care determină în egală 
măsură narațiunea mitică şi narațiunea 
romanescă. TEME: Mituri. Timp. Literatură. Artă. 

<< Este de subliniat că proza narativă, în 
special romanul, în societățile moderne, a luat 
locul ocupat de expunerea de mituri şi de basme 
în societățile traditionale și populare. Mai mult, 
este posibilă recuperarea structurii <<mitice>> a 
anumitor romane moderne, putem demonstra 
supraviețuirea literară a marilor teme și a 
personajelor mitologice. (Acest lucru se verifică 
mai cu seamă cât privește tema inițiatică, tema 
probelor îndeplinite de Eroul-Salvator și luptele lui 
împotriva monștrilor, mitologiile Femeii și ale 
Bogăției.) Așadar, din această perspectivă am 
putea spune că preferinţa modernă pentru 
romane trădează dorința de a înțelege într-un 
număr cât mai mare posibil a <<povestirilor 
mitologice>> desacralizate sau pur și simplu 
camuflate în forme <<profane>>. 

Un alt fapt semnificativ: nevoia de a citi 
unele <<povestiri>> și narațiuni pe care le-am 
putea numi paradigmatice, deoarece ele sunt 
expuse după un model tradițional. Oricare ar fi 
profunzimea crizei actuale a romanului, e 
adevărat că nevoia de a pătrunde în niște 
universuri <<străine>> şi de a urmări peripețiile 
unei <<istorii>> pare consubstanțială condiției 
umane și, prin urmare, este ireductibilă. Există, 
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aici, o cerință greu de definit, în același timp o 
dorință de a comunica cu ceilalți, 
<<necunoscuții>>, și de a împărtăși dramele si 
speranțele lor și de a înțelege ceea ce s-a putut 
întâmpla. Am concepe cu dificultate o ființă 
omenească care să nu fie fascinată de 
<<povestire>>, de nararea unor evenimente 
semnificative înzestrate cu <<dubla realitate>> a 
personajelor literare (care, în același timp, 
reflectă realitatea istorică și psihologică a 
membrilor unei societăți moderne și dispun de 
forța magică a unei creații imaginare). 

Dar << ieșirea din Timp>>, produsă prin 
lectură – mai cu seamă prin lectura romanelor – 
este ceea ce apropie cel mai mult funcția 
literaturii de cea a mitologiilor. Timpul pe care îl 
<<trăim>> citind un roman nu este, fără 
îndoială, cel care ne reintegrează într-o societate 
tradițională, dând ascultare unui mit. Dar, și într-
un caz și în celălalt, <<ieșim>> din timpul istoric 
și personal și suntem aruncați într-un timp 
fabulos, transistoric. Lectorul este confruntat cu 
un timp straniu, imaginar, ale cărui ritmuri se 
modifică la nesfârșit, întrucât fiecare povestire își 
are timpul propriu, specific și exclusiv. Romanul 
nu are acces la timpul primordial al miturilor, dar, 
în măsura în care el relatează o întâmplare 
verosimilă, romancierul întrebuințează un timp 
aparent istoric, și, cu toate acestea, condensat 
sau dilatat, un timp care, deci, dispune de toate 
libertățile unor lumi imaginare.>> 

Aspecte ale mitului (Editura Gallimard) 
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R o g e r  C a i l l o i s 

 

Punctul de plecare al lui ROGER CAILLOIS 
(1913-1978) este mai accentuat sociologic decât 
cel al lui MIRCEA ELIADE: el se arată interesat de 
raporturile între imaginar și social (Mitul şi Omul, 
1938), apoi abordează problemele sacrului în 
Omul și Sacrul (1939-1970). Plecând de la o 
chestiune legată de poezie (Imposturile poeziei, 
1945) el își va concentra în fine reflecția asupra 
diferitelor aspecte de circumscriere a mitologicului 
în literatură și mai cu seamă în fantastic. (În 
inima fantasticului, 1968). 

 

„S F Â N T A  S C R I I T U R Ă ” 
 

CAILLOIS încearcă aici să exploreze relația 
între imaginar și literar sub semnul scriiturii 
(Abordări ale imaginarului, 1974; Abordări ale 
poeziei, 1978). În această privință, Discursul de 
recepție la Academia Franceză, unde el a fost 
primit în 1972, este un text exemplar. 

 

<< Un vers, un proverb, o maximă, printr-
un concurs de corespondențe sau de simetrii, se 
înalță firesc înspre o stabilitate de invidiat. Un text 
prea întins sau prea confuz, dacă nu l-ar fixa 
scrierea, dacă imprimeria nu l-ar multiplica, nu ar 
avea nici măcar timpul de a fi creditat cu șansa 
celei mai restrânse permanențe. De aceea, 
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scrierea constituie garanția, șansa supraviețuirii, 
oricât ar fi ea de precară și, de altfel, cu totul 
întâmplătoare, pentru care, însă, nu există scriitor 
care să nu riște un pariu nesăbuit. 

Dar iată că și scriitura, la rândul ei, este pusă 
în discuție. Niște profeți care arată, sper, mai 
multă răutate decât clarviziune, anunță sfârșitul, 
după cinci secole infame, a erei Gutenberg. Astfel, 
nu numai editarea în sine este hărăzită de aceştia 
unei apropiate lipse de perspective în viitor, ci și 
expresia scrisă, văzută în ansamblul său, în 
creațiile sale vii, în superioritatea sa încă 
proaspătă la scara istoriei categoriei sale. Să dea 
zeii să fie alungat acest semn rău prevestitor! În 
ceea ce mă privește, sunt convins că procedeele 
de înregistrare, de conservare, de multiplicare și 
de înlocuire a sunetului sau a imaginii sunt niște 
câștiguri inestimabile, dar care nu îndepărtează 
nicidecum expresia discursivă, așa cum un text o 
fixează şi o perpetuează, invitând la decodificare 
și la meditație, adică la o indispensabilă 
desfășurare a unui mesaj, în care chiar și ceea ce 
este informal, abstract, devine, încetul cu încetul, 
explicit. Până la configurația pe care sensibilitatea 
nu și-o adaptează bine decât în momentul în care 
detaliile sunt numite, enumerate, descrise și, ca 
să spunem așa, lecturate. În felul acesta, oricare 
limbaj își primește de la scriitură consacrarea și 
îmbogățirea sa. Scriitura este, prin însăși rațiunea 
sa, suport al cunoașterii exacte și verificabile, al 
argumentării riguroase, instrument aproape 
exclusiv și mijloc de păstrare a unor date de 
referință durabile. Nu s-a remarcat îndeajuns în 
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ce măsură sunetul insistent și imaginea în 
mișcare, în opoziție cu lectura, favorizează 
hipnoza spiritului și îl îndreaptă cu ușurință spre 
senzația frustă și năucitoare pe care le 
declanșează vacarmul sau rumoarea. 

Sfântă scriitură! nu există vreun loc de pe 
planetă unde semnele gravate în marmură, 
turnate în bronz, săpate în fiecare materie 
rezistentă sau prețioasă care să nu-i fi acordat o 
persistență solemnă. Runele de pe pietrele din 
Nord și stelele din deșerturile Asiei, cartușele din 
sanctuarele Egiptului și caligrafiile uriașe ale 
porticurilor și ale cupolelor albastre din 
Samarkand și Ispahan; scrierea uncială de pe 
pergamentele din piele de vițel și dedicațiile 
romane stereotipe de pe apeducte, de pe palate și 
de pe morminte; caractere grafice împrăștiate pe 
mătase cu articulația unei mâini exersate a unui 
meșter din China sau din Nara: peste tot constat 
aceeași cinstire adusă scrisului și, prin intermediul 
acestuia, textului căruia el i-a dat existență și pe 
care el îl perpetuează.>> 

 

Discurs de recepție la Academia Franceză (Editura 
Gallimard) 
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F I L O S O F I A , Î N T R E  S E R I O Z I 
T A T E 

Ș I  A N E C D O T I C  ( I I ) 

 

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770-1831) 
este unul dintre titanii filosofiei clasice germane, 
reprezentant al idealismului filosofic. Sistemul său 
filosofic dă întâietate conceptului de libertate, de 
liber arbitru al ființei umane. De aceea, progresul 
individului și al societății pe parcursul istoriei este 
realizabil prin cunoaștere și se manifestă în cadrul 
statului. Este vorba de o cunoaștere a Absolutului, 
a legăturii între om, natură, societate și divinitate.  

Lucrarea sa fundamentală apare în 1807 și se 
intitulează Fenomenologia spiritului 
[Phänomenologie des Geistes]; pentru Hegel 
fenomenologia este "știința experienței 
conștiinței", iar filosoful pune mereu problema 
opoziției între obiectul brut, natural și conștiință. 
Acesteia i se adaugă Știința logicii (1812-1816), 
Bazele filosofiei dreptului (1819), Enciclopedia 
științelor filosofice (1817-1830). Domeniul 
artisticului trece în prim-plan în scrierea Prelegeri 
de estetică [Vorlesungen über die Äestetik] 
(1817-1829).  

Ne-am putea aștepta ca un asemenea 
gânditor să se oprească la argumente extrem de 
puternice, "serioase", în tratarea diferenței dintre 
creațiile naturii și creațiile artistice umane și a 
nevoii omului de a modifica natura prin mijloacele 
artisticului. Însă Hegel se oprește în argumentare 
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la manifestări simple, infantile sau la cele ale 
civilizațiilor primitive, precum tatuajul sau 
deformarea corpului uman, pe care le considera, 
probabil, mai percutante și mai pitorești.  

De notat și faptul că la Hegel apare și ideea 
că arta s-ar înrudi cu jocul, de care însă filosoful 
german se delimitează, considerându-l inferior 
actului artistic. Legătura dintre artă și joc va fi 
reluată peste un secol de Johan Huizinga în 
celebrul său eseu Homo ludens (1938), în care 
filiația joc-act artistic este reconsiderată într-un 
mod pozitiv.  
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H e g e l 

 

     «Din ce cauză omul creează opere de artă?» 
Această chestiune pe care o ridică aici Hegel 
canalizează filosofia de la examinarea operelor la 
estimarea rațiunii lor de a fi. În plus, ea îngăduie 
constituirea conceptului de «Artă» reducând 
diversitatea produselor artistice la un principiu 
unic, depozitar al unității și în același timp al 
motivației lor de a exista. Ce legătură se află, de 
pildă, între lucrări atât de diferite precum Abația 
cisterciană din Thoronet (1), Încoronarea cu spini 
a lui Tițian, care se găsește la Münich (2), 
Bijuteriile lui Baudelaire (3), Toamna lui Vivaldi 
(4), Othello al lui Shakespeare (5) și Crima era 
aproape perfectă de Hitchcock (6)? Dacă, dincolo 
de diferențele specifice, aceste lucrări țin în 
aceeași măsură de categoria Artei, aceasta constă 
în faptul că ele exprimă, toate, aceeași nevoie de 
«a transforma lumea ». Omul nu este un obiect 
printre alte obiecte, ci o existență înzestrată cu 
conștiință. Or, conștiința umană se manifestă în 
primul rând drept o conștiință practică. Într-
adevăr, omul devine conștient de sine însuși prin 
intermediul creațiilor cărora le dă naștere și în 
care se recunoaște. Spre deosebire de un obiect 
natural, o operă de artă nu este dată aprioric, ci 
elaborată. Omul proiectează propria-i viață 
spirituală în lucrarea pe care o realizează și o 
creează după propria-i imagine. El și-o asumă în 
măsura în care aceasta încarnează exteriorizarea 
vieții sale interioare. «Universalitatea nevoii de 



 
 

45

artă» consonează cu natura, inoculându-i forma 
propriei subiectivității. În creația sa, omul 
«regăsește un reflex al sinelui». El îi imprimă 
«sigiliul său personal». Pietrele cioplite cu 
sobrietate ale Abației din Thoronet reflectă pacea 
interioară a călugărilor cistercieni. Culorile 
moderate ale Încoronării cu spini, ca și mușchii 
destinși ai lui Cristos exprimă caracterul moral și 
interior al durerii sale. «Această lume radiind de 
metal și de piatră» pe care o evocă Baudelaire în 
Bijuteriile este o încarnare a lumii în care 
sălășluiește sufletul poetului. Vivaldi înțelege 
toamna drept anotimp al vânătorii, în care 
câinele, și odată cu el întreaga natură, se 
acomodează cu îndeletnicirea omului. Batista pe 
care Othello o oferă Desdemonei conține, în însăși 
derularea plină de intrigi, bănuielile care îi bântuie 
spiritul. Iar la Hitchcock, cadranul de ceas și 
soneria telefonului apar drept elemente complice 
ale intenției criminale a soțului. Omul nu îngăduie 
ca lucrurile să rămână așa cum se prezintă ele. 
Acesta le modifică pentru a le conferi o 
semnificație cu adevărat omenească. Activitatea 
de modificare omul nu o imprimă doar asupra 
lucrurilor, ci - de asemenea - asupra sa însuși: «El 
nu se mulțumește să rămână așa așa cum este: el 
se acoperă cu podoabe. Primitivul execută incizii 
ale buzelor, ale urechilor sale; el se tatuează.» O 
practică precum tatuajul demonstrează în cazul 
omului nevoia acestuia de a se afirma în calitatea 
sa de om, adică «de a nu rămâne așa cum l-a 
creat natura». Tatuajul (dar, de asemenea, pentru 
a ne opri la un exemplu actual, ceea ce se 
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numește «piercing») îl conduce pe om la rațiunea 
lui de ființă gânditoare, care nu poate să se 
afirme pe sine însuși decât modelând în mod 
conștient atât universul care îl înconjoară, cât și 
propriul corp. Arta este această activitate care 
generează o lume de-naturată, adică umanizată.  

 

T a t u a j u l 

 

O a treia remarcă pe care am putea-o 
formula se referă la valoarea relativă a produselor 
artei și a celor ale naturii. O lucrare de artă, se 
spune, fiind o înfăptuire umană, este inferioară 
plăsmuirilor naturii. Bineînțeles, o creație artistică 
nu este înzestrată cu vreun sentiment, nu este 
plină de viață, este cu totul o aparență, pe când 
creațiile naturii sunt niște realizări pline de 
vitalitate. Și, prin urmare, creațiile naturii, fiind 
lucrarea lui Dumnezeu, ar fi superioare celor de 
artă, care sunt produse omenești. În ceea ce 
privește această opoziție, trebuie cu siguranță să 
recunoaștem că în calitatea sa de obiect, opera de 
artă este lipsită de viață, de viață exterioară și, în 
consecință, poate fi considerată drept un lucru 
inert. Ceea ce este cu adevărat viu prezintă o 
organizare a cărei finalitate pătrunde până la cele 
mai neînsemnate detalii, pe când opera de artă nu 
prezintă o aparență de viață decât la suprafață, 
iar în interior ea rămâne doar piatră, lemn sau 
pânză obișnuită ori, precum în poezie, niște 
reprezentări transpuse în cuvinte și în discurs. 
Însă, prin aspectul său de lucru, de obiect, opera 
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de artă nu este - cu siguranță - o operă de artă: 
ea nu devine operă de artă decât ca spiritualitate, 
în masura în care ea a primit botezul sufletului și 
reprezintă ceva care participă la sfera spiritului, 
care s-a armonizat cu spiritualul.  

Așadar, opera de artă se naște din spirit și 
există pentru spirit, iar superioritatea sa constă în 
aceea că, dacă produsul natural este unul 
înzestrat cu viață, el este perisabil, în vreme ce 
opera de artă este o creație care durează. Durata 
prezintă un interes mai mare. Evenimentele se 
manifestă, dar îndată ce s-au manifestat, ele se 
estompează; creația artistică le conferă 
durabilitate, le reprezintă în adevăratul lor etern. 
Interesul uman, valoarea spirituală a unui 
eveniment, a unui caracter individual, a unei 
acțiuni, în evoluția și în efectele lor sunt însușite 
de opera de artă care le face să iasă în evidență 
într-un mod mai pur și mai transparent decât în 
realitatea obișnuită, nonartistică. Din această 
cauză opera de artă este superioară oricărui 
rezultat al acțiunii naturii, care n-a parcurs aceast 
drum spiritual. De aceea sentimentul și ideea 
care, în pictură, au inspirat un peisaj îi conferă 
unei opere a spiritului situarea pe o treaptă mai 
elevată decât cea a peisajului așa cum există el în 
natură. Tot ceea ce provine din spirit este 
superior la ceea ce există în stare naturală. Și, în 
plus, să nu uităm că nicio existență în stare 
naturală nu reprezintă idealurile divine pe care 
numai operele de artă sunt capabile să le 
exprime.  
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De o manieră generală, sufletul este superior 
naturii, iar acesta îi înapoiază lui Dumnezeu mai 
multă cinstire prin creațiile spirituale decât 
produsele naturale. Antinomia care s-ar dori 
stabilită între divin și uman provine, pe de o 
parte, dintr-o neînțelegere conform căreia n-ar 
exista sacru în om, Dumnezeu nemanifestându-se 
decât în natură. În spirit, divinul se manifestă sub 
formă de conștiință și prin intermediul conștiinței. 
În natură, divinul străbate de asemenea un 
mediu, dar acest mediu este unul exterior, un 
mediu sensibil care, ca atare, este deja inferior 
conștiinței. În opera de artă, deci, sacrul este 
generat de un mediu superior nelimitat. În natură, 
existența exterioară constituie o reprezentare cu 
mult mai puțin potrivită a sacrului decât 
reprezentarea artistică. Această neînțelegere, 
după care opera de artă ar fi numai o creație 
omenească, trebuie să fie înlăturată. Dumnezeu 
intervine în ființa umană într-un fel mult mai 
potrivit cu adevărul decât pe terenul spațiului 
natural pur.  

Însă în acest moment se ridică o chestiune 
esențială: din ce cauză omul creează opere de 
artă? Cel dintâi răspuns care ne poate veni în 
minte este că el face acest lucru printr-o simplă 
joacă și că operele artistice sunt rezultatele 
accidentale ale acestui joc. Or, jocul este o 
preocupare la care nimeni nu ne obligă să i ne 
dedicăm și suntem liberi să-l întrerupem după 
bunul plac, căci există alte mijloace, și cu mult 
mai propice, de a obține ceea ce obținem prin artă 
și că există preocupări mult mai înalte și mult mai 
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importante, pe care nu ar ști cum să le satisfacă. 
Vom discuta mai departe despre nevoia de 
artistic, în sensul concret al cuvântului. Ea 
decurge din anumite concepții generale și precise, 
precum și din religie. Problema este, așadar, mai 
concretă decât răspunsul pe care am putea să-l 
dăm noi aici. Să spunem doar cele ce urmează.  

Universalitatea nevoii de artă nu depinde de 
altceva decât de faptul că omul este o ființă 
gânditoare și înzestrată cu conștiință. Deoarece 
este înzestrat cu conștiință, omul trebuie să se 
pună față în față cu ceea ce este, cu ceea ce el 
este într-un mod general, și să facă din aceasta 
un obiect în sine. Obiectele naturii se mulțumesc 
doar să fie, ele sunt simple, nu există decât o 
singură dată, dar omul, în calitate de conștiință, 
se dedublează: el există o dată, dar pentru el 
însuși. El pune înaintea sa ceea ce el însuși este; 
el se contemplă, se reprezintă pe sine însuși. 
Trebuie, așadar, să căutăm nevoia generală care 
incită în gândirea omului o operă de artă, întrucât 
opera de artă este un mijloc cu ajutorul căruia 
omul exteriorizează ceea ce el este.  

Această conștiință de sine, omul o obține în 
două feluri: la modul teoretic, conștientizând ceea 
ce el este în adâncul său, toate tribulațiile 
sufletului său, toate nuanțele sentimentelor sale, 
căutând să se reprezinte pe sine însuși, așa cum 
se descoperă prin gândire și să se recunoască în 
această reprezentare pe care și-o oferă propriei 
priviri. Dar omul este angajat, de asemenea, în 
niște raporturi practice cu lumea exterioară, iar 
din aceste raporturi se naște, de asemenea, 
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nevoia de a transforma această lume, după 
imaginea lui, în măsura în care el face parte din 
aceasta, imprimându-i sigiliul personal. Iar el face 
aceasta și pentru a se recunoaște pe sine în forma 
lucrurilor, pentru a se bucura de sine însuși ca de 
o realitate exterioară. Observăm deja această 
tendință în cele dintâi impulsuri ale copilului: el 
dorește să vadă acte ale căror autor este el însuși, 
iar dacă aruncă pietre în apă, face acest lucru 
spre a vedea acele cercuri care se formează și 
care sunt creația sa, în care el se regăsește ca un 
reflex al sinelui. Aceasta se observă în numeroase 
situații și sub cele mai diferite forme, culminând 
cu acest tip de reproducere a ființei umane care 
este o operă de artă. Prin intermediul obiectelor 
exterioare,omul caută să se regăsească pe sine. 
Acesta nu se mulțumește să rămână el însuși, așa 
cum este: el se acoperă cu podoabe. Primitivul 
execută incizii ale buzelor, ale urechilor sale; el se 
tatuează. Toate aceste aberații, oricât ar fi de 
barbare, absurde și contrarii bunului gust, 
deformante și chiar periculoase, precum chinul 
impus picioarelor femeilor chineze, nu au decât un 
scop: omul nu vrea să rămână așa cum l-a creat 
natura. La oamenii civilizați, tocmai prin 
intermediul culturii spirituale omul caută să înalțe 
propria-i valoare, întrucât numai în cazul 
oamenilor civilizați schimbările de formă, de 
comportament și a tuturor celorlalte aspecte 
exterioare sunt niște rezultate ale culturii 
spirituale.  

Așadar, nevoia generalizată de artă prezintă 
un aspect rațional, întrucât omul, în calitatea sa 
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de conștiință, se exteriorizează, se dedublează, se 
oferă propriei contemplații și celei a celorlalți. Prin 
opera de artă, omul care îi este autor, caută să 
exprime conștiința de sine. Este o necesitate 
uriașă care decurge din chiar caracterul rațional al 
omului, izvor și cauză pentru artă, ca și pentru 
orice activitate și pentru orice cunoaștere.  

(Estetica, traducere din limba germană de 
S. Jankélévitch,  

Introducere, cap. II, secțiunea 1, § 2. Paris, 
Champs Flammarion, 1979.)  
N O T E 
1. Cistercienii erau membri ai unei congregații 
benedictine fondate în anul  
1098 de Robert de Molesme, la Citeaux (lângă 
Dijon); aceștia au impus  
ca principii de viață saracia, izolarea, tăcerea și 
asceza. Thoronet este  
abație (mănăstire) cisteciană situată în satul Var, 
regiunea Provence- 
Alpes-Côte d'Azur, construită de călugării 
cistercieni între anii 1160 și  
1230. 
2. Vecellio Tiziano (1488/1450—1576), pictor 
italian oficial al Veneției. 
Elev al lui G. Bellini și Giorgione, va realiza 
compoziții în care exaltă 
frumusețea fizică, iar, mai tarziu, sub influența lui 
Michelangelo, va 
crea opere complexe și pline de dramatism. 
Principalele picturi:  
Amorul sacru și amorul profan, Tânărul cu 
mănușa, Francisc I, Carol 
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al V-lea, Punerea în mormânt). Tabloul 
Incoronarea cu spini este o 
pictură în ulei pe pânză (303 × 180 cm), din anii 
1542-1543, păstrată  
la Muzeul Louvre (Paris). O replică a acesteia, 
alcătuită de pictor între  
1572 și 1576, se află în muzeul Alte Pinakotek din 
Bavaria.  
3. Charles Baudelaire (1821-1867) a fost poet 
("Florile răului ") estetician 
critic literar și de artă francez ("Arta romantică), 
inițiator al artei  
moderne. În poeziile sale, adunate în volum în 
1857, Baudelaire  
surprinde tragismul condiției umane, dezgustul, 
spleen-ul, disperarea. 
Poemul Bijuteriile, alături alte cinci (Léthé, 
Celei prea vesele, Lesbos,  
Femei damnate și Metamorfozele vampirului) 
va fi interzis, în același an, de cenzură, interdicție 
care va fi ridicată de-abia în 1949.  
4. Antonio Vivaldi (1678-1741),compozitor și 
violonist preclasic italian. 
A fost autor de opere, oratorii, simfonii, concerti 
grossi, sonate etc, în  
care îmbină pitorescul descriptiv cu virtuozități 
instrumentale și cu 
echilibrul formelor pure. Ciclul Anotimpurile 
reflectă iubirea pentru 
natură a lui Vivaldi și a fost compus în anul 
1723; este vorba de patru 
concerte pentru vioară. Toamna este anotimpul 
recoltelor, al căderii  
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frunzelor redate de clavecin și al vânătorii, sportul 
preferat al epocii,  
marcat de o melodie jucăușă, în partea finală a 
concertului.  
5. William Shakespeare (1564-1616) a fost cel 
mai important dramaturg englez, autor al unei 
opere dramatice incomparabile prin mulțimea și 
diversitatea socială și psihologică a personajelor, 
prin profunzimea reflecției filosofice și viziunea 
modernă asupra caracterului naturii umane, prin 
stilul de o rară poezie. În cele 37 de piese ale sale 
aintrodu viața în teatru, amestecând tragicul cu 
burlescul, visul curealitatea, înțelepciunea 
contemplativă și cu bufoneria. Operelesale în 
toate cele trei specii dramatice de bază: drame 
(mai cu seamă de inspirație istorică), comedii 
(axate pe contradicția dintre aparență și 
realitate), tragedii (reflecții asupra problemelor 
esențiale ale condiției umane). Piesa Othello, 
maurul din Veneția a fost scrisă în 1603, fiindo 
radiografie a geloziei.  
6. Alfred Joseph Hitchcock (1899-1980) a fost 
un cineast britanic. S-a  
stabilit, în 1940, în Statele Unite ale Americii. A 
fost un maestru al  
suspansului. Personajele sale sunt victime ale 
angoasei existențiale.  
Filme reprezentative: Femeia dispărută, 
Rebecca, Fascinație, Psihoză, Păsările.  
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FILOSOFIA, ÎNTRE SERIOZITATE 

Ș I  A N E C D O T I C  (I I I) 
 

"Kant (Immanuel, în fr. Emmanuel), filosof 
german (Königsberg 1724 - id. 1804). Viața sa de 
profesor a fost stabilită oră cu oră, iar singurul 
eveniment care i-a marcat viața a fost anunțul 
Revoluției Franceze, pe care el a salutat-o cu 
entuziasm drept un <<un triumf al Rațiunii>>. 
Filosofia sa, care îl continuă pe Hume, pe Leibniz 
şi pe Rousseau, încearcă să răspundă la 
întrebările: <<Ce pot cunoaște?>>, << Ce 
trebuie să fac?}>>, <<Ce speranțe mai pot 
avea?>>. Kant plasează raţiunea în centrul lumii, 
la fel precum Copernic plasa Soarele în centrul 
sistemului planetar. Pentru ca o cunoaștere 
universală şi necesară să fie posibilă, trebuie ca 
obiectele cunoașterii să se axeze pe natura 
subiectului cunoscător, iar nu pe experiență. 
((Critica rațiunii pure, 1781). Rațiunea, fixând 
limite sensibilității și ale rațiunii, fac posibile o 
fizică a priori şi un sistem al legilor care 
guvernează natura (Primele principii metafizice 
ale științei naturii, 1786). Iar pentru ca omul să 
nu mai fie îngrădit în acțiunea sa morală de 
obiectele exterioare, ci numai în cunoașterea sa, 
Kant formulează ipoteza unui suflet liber, stimulat 
de o voință autonomă (Critica rațiunii practice, 
1788). Atunci orice principiu de acțiune trebuie să 
poată fi fundamentat printr-o axiomă (Critica 
puterii de judecată, 1790), progresul omului este 
trecut prin calitățile personale, iar libertatea 
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socială este garantată de o constituție politică 
(Metafizica moravurilor, 1797). Politica nu l-a 
interesat decât în plan universal (Proiect pentru o 
pace perpetuă, 1795)." 

(Articolul Kant, tradus după Dictionnaire 
encyclopédique pour la maîtrise de la langue 
française, la culture classique et contemporaine 
[Dicționar enciclopedic pentru stăpânirea limbii 
franceze, a culturii clasice şi contemporane], 
Larousse, Paris, 2001, p. 869). 

Desigur, un articol de enciclopedie nu poate 
surprinde decât esența activității unei 
personalități şi lucrarile sale fundmentale. Format 
în spiritul culturii clasice și a iluminismului, 
Immanuel Kant a influențat idealismul critic al 
secolului al XIX-lea, pe gânditori precum Fichte, 
Schelling şi Hegel, dar şi scriitori importanți 
(Goethe, Schiller, Kleist), iar în literatura română 
pe Mihai Eminescu. 

Înspre sfârșitul vieții, în anul 1798, Kant 
publică Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 
abgefasst (Antropologia din punct de vedere 
pragmatic). În prezentarea ediției italiene, 
Antropologia dal punto di vista pragmatico, 
Piccola Biblioteca Einaudi. Classici, 2010, se 
menționează: ”În Antropologie, Immanuel Kant 
rearanjează imensa cantitate de materiale istorice 
şi antropologice colectate pe parcursul unei vieți. 
Operă multă vreme neglijată, ea este de fapt o 
etapă decisivă a unei epoci, care a fost cea de a 
converti întrebările fundamentale ale istoriei, 
metafizicii, epistemologiei, eticii şi religiei în ceea 
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ce la Kant a devenit întrebarea esențială: Ce este 
omul? Este inaugurată astfel modernitatea 
noastră filosofică, care va vedea în om nu numai 
originea şi fundamentul oricărei cunoașteri , dar -
de asemenea - şi raţiunea de a fi şi sursa oricărei 
transformări a lumii şi a oricărei intervenții asupra 
acesteia." (www.einaudi.it) 

Stilul operelor lui Immanuel Kant este extrem 
de arid, ele sunt de o logică impecabilă şi de o 
concizie maximă, de unde si dificultatea receptării 
lor. Însăși tematica acestei scrieri a impus o 
abordare mai lejeră, mai colorată, cu apel la date 
şi situații diverse, chiar anecdotice, privitoare la 
ființa umană. Nu întâmplător, Guillaume Pigeard 
de Gurbert, în Si la philosophie m'était contée. De 
Platon à Gilles Deleuze [Dacă filosofia îmi era 
povestită. De la Platon la Gilles Deleuze], Éditions 
<<Librio>>, 2001, p. 89-93, se oprește la o serie 
de reacții umane elementare (amețeala, răul de 
mare, plânsul, râsul), care sunt valorificate de 
Kant în constituirea eșafodajului său filosofic, pe 
care, mai apoi le comentează succint autorul 
însuși al acestei antologii. 
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R â s u l 

 

Prin anumite emoţii, natura favorizează într-
un mod automat sănătatea: acestei categorii le 
aparțin, înainte de toate, râsul şi lacrimile. Furia, 
dacă e prezentă posibilitatea de a se enerva bine 
(fără teama de a întâmpina vreo rezistență), 
asigură într-o manieră destul de sigură digestia şi 
destule matroane nu își caută drept preocupare 
interioară decât dojana copiilor şi a slugilor. Iar 
dacă copiii şi servitorii o suportă cu răbdare, o 
astfel de stăpână a casei resimte o destindere 
plăcută a energiei sale, care se răspândește 
uniform în corpul său: dar faptul acesta nu este 
lipsit de inconveniente, căci ea nemulțumește pe 
toți locatarii casei. 

Râsul binevoitor (iar nu cel sarcastic şi 
amestecat cu amărăciune) este mult mai amuzant 
şi mai avantajos; un asemenea râs i-ar fi fost 
recomandat unui rege al Persiei care oferise o 
recompensă celui care <<ar descoperi o nouă 
desfătare>>. Expulzarea sacadată (ca şi 
convulsivă) a aerului (pentru care strănutul nu 
este decât un neînsemnat, dar însuflețitor efect, 
cu condiția să fie lăsat să explodeze fără 
constrângere), întărește senzația de energie vitală 
printr-o mișcare binefăcătoare a diafragmei. Poate 
un măscărici plătit (un arlechin) e cel care ne face 
să râdem, sau un farsor, aflat într-un grup de 
prieteni, şi care, nelăsând să se resimtă 
malițiozitatea şi nici să se întrevadă ceea ce 
gândește, neparticipând la veselia generală, 
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destinde brusc, cu o aparentă simplitate, 
tensiunile aflate în încordare (așa cum se destinde 
o coardă prea întinsă). Râsul este în acest caz 
mișcarea oscilatorie a mușchilor abdominali ai 
digestiei; iar el o favorizează cu mult mai bine 
decât știința medicului. O greșeală enormă a 
cuiva care comite o eroare de judecată poate da 
naștere aceluiași efect, însă - bineînțeles - în 
detrimentul așa-zisului înțelept.  

Plânsetele, respirația (convulsivă), dublată de 
sughițuri, dacă sunt însoțite de lacrimi, arată prin 
rolul lor alinător o atenție deosebită a naturii 
pentru sănătatea noastră; o văduvă care, după 
cum se spune, nu vrea să se lase consolată, adică 
nu dorește să-și oprească torentul lacrimilor, se 
îngrijește fără să o știe sau - pentru a ne exprima 
mai exact - fără să vrea, de sănătatea ei; un 
sentiment de mânie care s-ar manifesta în 
această stare ar opri acest șuvoi al lacrimilor, dar 
în detrimentul sănătății: este adevărat că nu 
întotdeauna nefericirea, ci - de asemenea - furia 
le provoacă copiilor şi femeilor lacrimile. - Căci 
sentimentul că suntem neputincioși în fața unui 
rău care induce o emoție foarte puternică (mânie 
sau tristețe) apelează la semnele exterioare şi 
naturale care, de obicei, în virtutea dreptului celui 
mai slab, dezarmează un spirit viril. Amplificarea 
acestei fragilități care semnalează slăbiciunea 
sexului poate să emoționeze pe bărbatul 
înțelegător, dacă nu până la punctul de a-l face să 
plângă, cel puțin până la momentul în care îi vor 
veni lacrimile în ochi; căci plângând, acesta ar 
aduce o ofensă propriului sex, iar printr-o astfel 
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de feminizare nu ar mai ști cum să ofere o 
protecție celui mai slab; însă, în lipsa lacrimilor, 
nu se va produce celuilalt sex o compătimire din 
care bărbăția îi pretinde o îndatorire, impunându-i 
să ia sub protecția sa pe cel mai slab: astfel se 
dorește a fi caracterul pe care scrierile cavalerești 
îl impun bărbatului curajos şi care constă, cu 
siguranță, în această atitudine ocrotitoare. 

De ce tinerii preferă tragediile şi le place să le 
joace atunci când își sărbătoresc rudele, în vreme 
ce oamenilor în vârstă le plac spectacolele comice, 
ba chiar burlești? Cât privește cea dintâi din 
preferințe, cauza este, în parte, cea care îi 
impulsionează pe copii să caute pericolul: probabil 
dintr-un instinct natural de a-și măsura forțele. 
De asemenea, parțial şi pentru că în frivolitatea 
tinereții nicio predispoziție sumbră nu păstrează 
impresii care provoacă strângeri de inimă sau 
determină groaza, îndată ce piesa a luat sfârșit, ci 
rămâne doar o plictiseală agreabilă, care urmează 
unei agitații interioare violente şi care stimulează 
din nou la veselie. Dimpotrivă, la persoanele 
vârstnice astfel de impresii nu se șterg atât de 
ușor şi ele nu pot, cu tot atâta ușurință, să 
redobândească predispoziția pentru voioșie. 
Pentru ei, un arlechin care are o inteligență vie 
provoacă, prin găselnițele sale, o descătușare a 
diafragmei şi a viscerelor: ceea ce le rafinează 
pofta de mâncare şi îl face şi mai ageri în 
conversație. 
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R e m a r c ă  g e n e r a l ă 

 

Anumite sentimente corporale sunt înrudite 
cu emoțiile; însă ele nu sunt, totuși, niște emoții; 
apar brusc, sunt trecătoare şi nu lasă urme: de 
pildă, tresărirea de groază pe care o resimt copiii 
atunci când doicile le relatează seara povestiri cu 
fantome. Acestei categorii îi aparține şi frisonul, 
atunci când cineva are impresia că este pătruns 
de o apă rece (ca şi cum s-ar afla sub o ploaie 
torențială). Nu percepția pericolului, ci numai 
simpla imaginare a acestuia (deși știe bine că el 
nu există) produce această impresie: ea nu pare a 
fi dezagreabilă, dacă nu este decât un acces de 
teamă, iar nu unul de panică. 

Amețeala şi chiar răul de mare par să 
aparțină, prin cauzele lor, acestei categorii de 
pericole care nu există decât în imaginație. Putem 
înainta fără a ne clătina pe o scândură întinsă pe 
pământ; dar, dacă ea se găsește pe marginea 
unei prăpastii sau dacă, pentru cineva ai cărui 
nervi sunt slabi, se află deasupra unei gropi, 
atunci percepția unui pericol neîntemeiat devine 
ea însăși periculoasă. În bătaia unui vânt, chiar 
moderat, o corabie se scufundă şi se redresează 
în mod alternativ. Când este scufundat odată cu 
corabia, efortul natural de a se ridica (orice 
mișcare de prăbușire aduce cu sine reprezentarea 
pericolului), și, în consecință, mișcarea stomacului 
şi a viscerelor de jos în sus sunt asociate automat 
unei tendințe spontane de a voma, care poate fi 
accentuată dacă pacientul privește pe fereastra 



 
 

61

cabinei şi dacă întrevede rând pe rând cerul şi 
marea, ceea ce amplifică şi mai mult impresia 
iluzorie că îi este retras punctul său de sprijin. 

Un actor care are stăpânire de sine, grație 
doar acțiunii propriei interpretări şi a unei forțe 
imaginative deosebite poate să miște publicul 
printr-o emoție simulată (prefăcută) mai bine 
decât printr-una adevărată. Un îndrăgostit 
adevărat este stingherit, stângaci şi cu puțină 
putere de seducție în prezența persoanei pe care 
o iubește. Însă cineva care face pe îndrăgostitul şi 
care are talent poate să-și joace rolul cu atâta 
naturalețe, încât s-o atragă în mrejele sale pe 
nefericita pe care dorește să o păcălească; iar 
aceasta se întâmplă deoarece inima sa, nefiind 
influențată, mintea îi rămâne limpede, iar el se 
găsește, deci, în deplina stăpânire a mijloacelor 
de a imita cu deplină naturalețe aparența iubirii. 

Râsul binevoitor (având întreaga sinceritate) 
are o valoare socială (în măsura în care el 
aparține bucuriei care emoționează); râsul 
sarcastic (rânjetul) posedă o valoare dușmănoasă. 
Cel distrat, în genul lui Terrasson, făcându-și 
intrarea cu multă gravitate, având pe cap scufia 
de noapte în locul perucii şi cu pălăria sub braț, 
gata de o luptă infatuată cât privește întâietatea 
celor clasici asupra modernilor în domeniul 
științelor, stârnește un râs de primul fel; se 
glumește, dar nu se face batjocură pentru atâta 
lucru. Individul original, care nu e deloc prost, 
surâde în fața acestei situații cu îngăduință, fără 
să îl coste nimic: el participă la râs. - Un râs 
mecanic (căruia îi lipsește orice bază spirituală) 
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este fad şi face anostă confreria celor veseli. Cel 
care nu râde este morocănos şi pedant. Este 
necesar să-i obișnuim foarte devreme pe copii, şi 
mai cu seamă pe fetițe, cu surâsul bonom, cu 
surâsul lipsit de constrângere. Astfel, această 
iluminare a trăsăturilor feței se imprimă puțin câte 
puțin chiar şi în trăirea interioară şi determină o 
înclinație spre buna dispoziție, spre amabilitate, 
spre sociabilitatea prin care pregătirea înspre 
formarea cordialității este educată foarte 
devreme. 

Într-o colectivitate, pentru vioiciune şi pentru 
buna dispoziție, dar - de asemenea - pentru 
cultivarea tuturor, e bine să se găsească un om 
care să dea un nou avânt jocurilor de societate 
fără nicio răutate (cu ironie, dar fără sarcasm) şi 
în prezența căruia partenerul este înarmat cu 
propria prezență de spirit spre a da replici pe 
măsură şi să declanșeze o explozie de râs. Dar 
dacă acest lucru se petrece pe seama unui 
neghiob care este pasat de la un participant la 
altul ca o minge, râsul, marcat de răutate, este 
lipsit de delicatețe; iar când este vorba de un 
parazit care, pentru a mânca bine, se pretează de 
bună voie la acest joc, acceptând să fie 
transformat în bufon, cei care se distrează pe 
seama lui dovedesc prost gust şi un simț moral 
foarte atenuat. Cât privește situația bufonului de 
la curte care, pentru a gâdila într-un mod plăcut 
epigastrul oamenilor de rang înalt, trebuie să 
împroaște cu glume pe supușii de încredere ai 
acestora şi să pigmenteze prin râs masa, ea se 
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găsește, oricum ar fi modul de a le aprecia, 
deasupra sau dedesubtul oricărei critici. 

Antropologia unui punct de vedere pragmatic, 

traducere din germană de M. Foucault, III, 
cap. 79, Paris, Vrin, 1984. 

 

De obicei, sub conceptul de <<râs>> sunt 
reunite lucruri extrem de diferite, ba chiar opuse. 
În Antropologia unui punct de vedere pragmatic 
Kant pune întrebarea <<ce este omul?>>, ceea 
ce îi ocazionează studierea acestei emoții pe care 
o numim <<râs>> şi construirea conceptului 
acestuia, adică stabilirea anumitor distincții. Nu 
trebuie să confundăm <<râsul binevoitor>> cu 
<<râsul sarcastic>>. Acesta din urmă are <<o 
valoare dușmănoasă>> (fr. valeur de haine). Ea 
reprezintă expresia unei rivalități, a unei dorințe 
de a umili pe celălalt pentru afirmarea propriei 
superiorități, pe seama altcuiva. Ea constă în a 
arunca simple <<poante>>. Însă râsul nu este o 
emoție univocă şi nu se reduce la o 
<<rânjitură>>, la râsul batjocoritor şi agresiv, 
așa cum îl gândește Hobbes, care nu vede în 
acesta decât o manifestare a stării conflictuale 
care guvernează oamenii, atâta vreme cât, pentru 
un timp foarte îndelungat, reacțiile lor rămân 
naturale, adică pre-politice. Acestui râs agresiv, 
Kant îi opune <<râsul binevoitor>> care are <<o 
valoare socială>>. Chiar prin acest râs, natura 
influențează benefic reacțiile umane armonioase. 
Ea inoculează oamenilor o predispoziție <<înspre 
socializare>>. Astfel, râsul este un început al 
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vieții sociale, un fel de manifestare politică 
benefică. Iar <<cel care nu râde este morocănos 
şi pedant>> şi distruge legătura socială, 
excluzându-se din anturajul celor veseli. De aceea 
râsul are, în plus, o însușire pedagogică, în sensul 
că el <<pregătește foarte devreme>> pe copii 
pentru bunăvoință în privința semenului lor. Oare 
câte persoane învrajbite n-au fost împăcate prin 
râs? Jocurile de cuvinte, <<jocurile spiritului>>, 
dacă ele nu fac rău nimănui, creează o comuniune 
între comeseni. Aceștia nu râd de cineva, ci 
împreună cu cineva. <<Surâsurile>>, această 
<<iluminare a trăsăturilor feței>>, modelează 
puțin câte puțin sufletul însuși şi înscriu <chiar în 
viața interioară>> o predispoziție naturală înspre 
sociabilitate. Distincția între ironie şi batjocură îi 
permite lui Kant să definească natura drept 
anticamera societății. Iar analiza râsului îl 
conduce la descoperirea faptului că în om există o 
tendință naturală care îl îndreaptă înspre celălalt. 
În acest fel, întrebarea <<ce este omul?>> are în 
vedere nu numai individul, dar şi ceea ce acesta 
are în comun cu semenii săi şi ceea ce constituie 
comunitatea omenească. Omul este o existență 
împărtășită, colectivă. 
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TREI PERSPECTIVE FILOSOFICE 

C O N T E M P O R A N E 

A S U P R A   C O M U N I C Ă R I I   

 L I N G V I S T I C E 

 

Bertrand Vergely (n. 1953) este un filosof 
și un teolog francez. Este absolvent al Școlii 
Normale Superioare din Saint-Cloud. A predat la 
Sciences Po Paris și mai predă încă la Institutul de 
Teologie Ortodoxă Sfântul Serghie și la Institutul 
de Studii Politice din Paris.  

Autorul are o activitate științifică bogată, iar 
într-un interviu din 2011 el declara: "Am scris 
lucrări în trei direcții. 1.) Popularizarea filosfiei și a 
istoriei filosofiei. 2.) Reflecții asupra experiențelor 
- limită ale morții, ale suferinței și ale răului. 3.) 
Scrieri despre fericire și credință."  

Între operele sale reprezentative, apărute în 
volume, cele mai multe la editurile "Malin " și 
"Alain Michel", amintim: Platon, 1955; Filosofii 
moderni, 1997; Vechii filosofi, 2002; Aristotel sau 
arta de a fi înțelept, 2003; Credința, sau nostalgia 
mirificului, 2004; Tăcerea lui Dumnezeu, 2006; 
Devino ceea ce ești, 2014; Convorbiri pe țărmul 
morții, 2015 etc.  

Dintre scrierile sale de popularizare ne-a 
atras atenția compendiul Les philosophes 
contemporains [Filosofii contemporani], Éditions 
Milan, col. "Les essentiels Milan", no. 98,, iunie 
2004, destinat lumii universitare. Cartea 
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constituie un excurs în filosofia de după al Doilea 
Război Mondial și observă filiația vechilor 
probleme al filosofiei și noile perspective asupra 
lor. "Nu trebuie să rămânem orbi, gândirea 
contemporană n-a inventat totul. Dar nu trebuie 
să fim nici prea severi. Gândirea contemporană 
există. Într-un mod profund, mai întâi, făcându-
ne să ne dăm seama despre lucruri pe care nu le-
am perceput încă. Iar uneori se manifestă într-o 
manieră genială ", se spune in prefață.  

Ne-am oprit la trei din cei 27 de filosofi 
discutați în lucrare, pentru că ei au în comun 
meditația filosofică asupra limbajului și asupra 
comunicării interumane: John Austin, părintele 
pragmaticii, Michel Serres, teoretician al 
semanticii și Jacques Derrida, inițiatorul 
deconstructivismului.  
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J O H N  A U S T I N  Ș I  L I M B A J U L 
 

UNDE SE AFLĂ REALITATEA?  

PENTRU FILOSOFUL ENGLEZ JOHN AUSTIN 
EA ÎNCEPE ODATĂ CU CUVINTELE NOASTRE; 
MULȚUMITĂ LOR, NOI ACȚIONĂM ASUPRA 
REALULUI.  

C R I T I C A  M E T A F I Z C I I 

Limbajul, care este instrumentul gândirii, îi 
este acesteia uneori obstacolul principal. Într-
adevăr, se întâmplă să vorbim în gol și, crezând 
că am perceput realitatea, nu facem decât să 
confundăm cuvintele cu lucrurile. Credem că ne 
însușim o realitate prin limbaj, pe când - în fapt - 
limbajul nu dă seamă decât despre el însuși. Prin 
anii 1930, în jurul logicianului și filosofului Rudolf 
Carnap (1891-1970), un cerc gânditori, cercul de 
la Viena, a criticat intens metafizica. Ei îi reproșau 
acesteia că este o falsă știință, care se folosește 
de cuvântul "a fi" - care desemnează la fel de bine 
existența (masa este), ca și o relație logică (masa 
este albă) - pentru a face ca o existență să fie 
considerată drept o relație, iar o relație, drept o 
existență. Sau, pentru a fi încă și mai preciși, 
pentru a confunda gândirea cu realitatea și 
realitatea cu gândirea. Nu tot ceea ce este real 
este, în mod inevitabil, și rațional și nu tot ceea ce 
este rațional nu este, cu necesitate, și real. 
Cuvintele nu sunt lucruri, dar nici lucrurile nu sunt 
cuvinte și ar fi mai bine dacă înțelepciunea și-ar 
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aminti mai adesea acest lucru. Prin anii 1960, în 
preajma lui John Langshaw Austin (1911-1960), 
școala, numită de la Oxford, a reformulat, 
asemănător, critica, aprofundând-o.  

N O Ț I U N E A  D E  << P E R F O R M A T I 
V >> 

John Austin a revoluționat înțelegerea 
limbajului prin conceptul de  

performativ, arătând că cuvintele pot să 
acționeze și să creeze.  

"<<Te iau de soție. >>. Cum să denumim un 
enunț de acest tip? Eu 

propun să-l numim drept o propoziție 
performativă sau un performativ.  

Termenul " performativ" provine din 
englezescul perform, care înseamnă  

"a acționa". El indică faptul că a produce un 
enunț și a face o acțiune  

înseamnă același lucru."  

(John Austin, Când a zice înseamnă a face)  

Cãnd vorbim, va remarca Austin, suntem 
victimele unui efect al limbajului. Ne imaginăm că 
limbajul retrimite la o realitate, pe când, de fapt, 
el o instituie. Realitatea nu se găsește în afara 
limbajului ca ceva prestabilit, pe care limbajul și l-
ar putea însuși. Realul nu este separabil de 
limbaj, care nu guvernează niciodată realitatea în 
sine, deoarece el este preocupat să exprime 
acțiunea oamenilor în contextul chiar al acestei 
realități. Așadar, să nu confundăm acțiunea 
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indivizilor asupra lucrurilor cu lucrurile în sine. 
Acesta este înțelesul pe care trebuie să-l dăm 
faimoasei distincții imaginate de Austin, între 
<<constatativ>>și <<performativ>>. Limbajul 
nu se încadrează în sfera constatativului (el nu 
constată existența unui real prealabil, aflat în 
afara sa). El ține de domeniul 
<<performativului>> (el acționează și exprimă 
acțiuni omenești), după cum o arată enunțuri 
precum <<Declar ședința deschisă>>, 
<<Promit>> sau <<Îmi cer scuze >>. Toate 
aceste propoziții, în care cuvintele au cu adevărat 
consecințe, arată că limbajul acționează și că ceea 
ce numim realitate este rezultatul unei acțiuni. Se 
cuvine, așadar, atunci când vorbim, să nu cădem 
în capcana cuvintelor și să conștientizăm faptul ca 
de fiecare dată se găsește o anumită valoare, 
îmbrăcând trei forme posibile: referința la real 
(valoarea locuționară), situația celui care vorbește 
(valoarea ilocuționară) și consecințele a ceea ce a 
fost enunțat (valoarea perlocuționară).  

Procedând la aceste discriminări critice, cu 
scopul de a nu-i situa pe cei care vorbesc și 
urmările discursului lor în locul realității, Austin a 
elaborat ceea ce el a denumit o <<pragmatică>> 
a limbii, care constă în reiterarea a ceea ce este 
spus la contextul în care acesta este exprimat. A 
fi pragmatic în acest mod înseamnă a reveni la 
limbajul obișnuit, lăsând loc apariției multiplicității 
nuanțelor, care guvernează întreaga viață. Aspect 
pe care îl uităm prea adesea. Filosoful chinez 
Confucius (către 555-479 a. Chr.) le recomanda 
viitorilor principi care vor guverna să înceapă prin 
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a alcătui un dicționar. O prevedere înțeleaptă. 
Deoarece atâtea conflicte provin din neînțelegerile 
legate de cuvinte. Orice profesor de filosofie îi 
învață acest aspect pe discipolii săi, asemenea lui 
Socrate (470-399 a. Chr.): înainte de a vorbi, se 
cuvine să știm despre ce vom vorbi.  

Din perspectiva lui Austin, limbajul nu ne 
oferă calea înspre existența în sine a lucrurilor, ci 
către acțiunea indivizilor asupra lucrurilor. A 
înțelege limbajul înseamnă, așadar, să ne lecuim 
de iluzia ce constă în a crede că putem lua în 
stăpânire realul.  
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M I C H E L   S E R R E S  Ș I   C O M U N I C A 
R E A 

 

SPECIFICUL GÂNDIRII FIIND DE A DETERMINA 
CUGETAREA ȘI, ÎN  

CONSECINȚĂ,DE A FACE SĂ CIRCULE CUNOAȘTEREA, 
INDIVIDUALITATEA 

GÂNDIRII CONSTĂ ÎN APTITUDINEA SA DE A 
TRANSPUNE ȘI DE A 

COMUNICA, DUPĂ CUM NE REAMINTEȘTE MICHEL 
SERRES.  

L U M E A   E S T E   O   R E Ț E A 

 

În secolul al XVII-lea, Leibniz (1646-1716) a 
produs o adevărată revoluție a gândirii, imaginând 
lumea drept o vastă rețea de semne, în care totul 
retrimite la întreg, fiecare lucru reflectând, din 
perspectiva sa, ansamblul celorlalte lucruri. 
Imaginarea în acest mod a lumii chiar corespunde 
unei revoluții a gândirii, pentru că ea ne permite 
să înțelegem cum individualul se armonizează cu 
întregul și întregul cu individualul. De asemenea, 
înțelegem cum efemerul și finitul pot concorda cu 
eternul și infinitul.  

Când se pleacă de la limbaj și de la semnele 
lingvistice, se clarifică numeroase probleme. 
Aceasta este, astăzi, perspectiva filosofului și 
scriitorului francez Michael Serres (n. 1930). 
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C A L E A  Ș T I I N Ț I F I C Ă   A   L U I   

 H E R M E S 

 

Michel Serres, adept al lui Leibniz, nu a încetat, pe tot 
parcursul  

operei sale așezate sub semnul lui Hermes, să 
dezvăluie  

cum crearea de concepte filosofice se asociază cu 
propagarea  

semnificației. 

"Traversarea marină din Nord-Vest realizează 
comunicarea 

Oceanului Atlantic cu cel Pacific prin ținuturile reci ale 
Marelui 

Nord canadian. Ea se deschide, se închide, se 
răsucește de-a 

lungul imensului arhipelag arctic, pe lungimea unui 
labirint 

complicat de golfuri și canale. Călătoria este dificilă. 
Căile de 

acces sunt rare și, uneori, închise. Științele exacte nu 
sunt 

legate de științele umaniste printr-un simplu interval, 
o 

interfață sau un spațiu neted. Pasajul marin din Nord-
Vest 

corespunde, în oglindă, cu relațiile complicate dintre 
acestea." 

(Michael Serres, Pasajul marin din Nord-Vest)  
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Când devenim limbaj, înțelegem că limbajul 
lumii este răspunsul la întrebările pe care ni le 
punem despre lume. Lumea se găsește în el în 
oarecare măsură, precum un mare poem viu, ba 
chiar ca <<un cântec uriaș >>, spre a relua 
expresia lui Jean Giono (1895-1970) din Le Chant 
du monde [Cântecul lumii]. Prin imaginea vieții ce 
se află aici se vorbește infinitului. Valorificând 
toate acestea relativ la rațiune și știință, rațiunea, 
ca și știința, se vor găsi schimbate. Rațiunea și 
știința au, într-adevăr, un aspect simplificator și, 
chiar prin acest fapt, distrugător, ba uneori chiar 
purtător de moarte. Aceasta provine dintr-un 
refuz de a gândi lucrurile din perspectiva unei 
rețele de limbaj și de semne lingvistice. Și, 
dincolo de acest refuz, situația provine și dintr-o 
dorință de a acapara lumea într-un mod violent. 
Dacă încetăm de a dori stăpânirea lumii de o 
manieră violentă, din dorința de a o subjuga, 
îndată logica distrugerii și a reificării încetează. 
Lumea începe să vorbească. Un lucru trimite la 
altul. Atunci când o discuție este inteligentă, o 
idee determină o alta, provocând un fenomen de 
propagare și de expansiune, precum în geneza 
Universului. Când un artist este inspirat, o idee 
are drept consecință o alta, exact în aceeași 
manieră. Faptul acesta arată în mod deosebit că 
prietenia, inteligența și creația se țes profund în 
limbaj și în semnele lingvistice. Totul ne vorbește 
când suntem pe tărâmul prieteniei, al inteligenței 
și al creației. Faptul că o idee atrage o alta, că un 
semn și un limbaj trezesc un alt semn și un alt 
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limbaj trebuie analizat cu atenție. Este vorba 
despre un aspect esențial. Creația este 
"traducere": trecere de la un plan la altul. 
Metafora, care se găsește la baza imaginii poetice, 
înseamnă în greacă meta phora, faptul de a 
străbate un fluviu trecând de la un mal la celălalt. 
Orice creație este meta-foră, tra-ducere, tra(ns)-
versare. Astfel, știința progresează operând astfel 
de treceri. Preluând modéle dintr-un domeniu 
într-altul. Folosind, de pildă, mașina spre a explica 
Natura. Făcând apropieri între biologie și 
sociologie sau între psihologie și fizică. Savantul 
care inovează este un tra-ducător. Un podar. 
Asemenea poetului. Asemenea lui Hermes, zeul 
grec al raspântiilor și al trecătorilor. De aici reiese 
faptul că există multă poezie în știință și multă 
știință în poezie. Un artist interpretează o lucrare 
în fața publicului și astfel îi dă viață. Savantul face 
la fel. El face să trăiască opera Naturii. Atunci 
când ajunge la acest punct, știința este fericită. 
Savantul regăsește atunci înțelesul originar al 
cuvântului cunoaștere [fr. savoir], care vrea să 
semnifice savoare [fr. saveur]. (Joc de cuvinte 
intraductibil în limba română - n. trad.)  

Știința de mâine va fi deliciu, savoare. Ea va 
face să vibreze prietenia, invenția și inteligența, 
ne spune Michel Serres. Sau ea nu va exista.  

Savantul este un podar. Asemenea poetului 
care interpretează sufletul nostru și viața, trebuie 
să fie transmise și spiritul și lumea, ne spune 
Michel Serres.  
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J A C Q U E S  D E R R I D A  Ș I    

Î N T O A R C E R E A 

P O E Ț I L O R 

 
 

POEZIA ESTE O GÂNDIRE SENSIBILĂ, NE 
REAMINTEȘTE JACQUES  

DERRIDA. EA DĂ NAȘTERE LA BOGAȚIA ASCUNSĂ 
A ROSTIRILOR 

FILOSOFICE. 

 

S C R I I T U R A  Ș I  R O S T I R E A 
 

Nietzsche (1844-1900), în secolul al XIX-
lea, s-a opus cu virulență la ceea ce el a numit 
<<platonismul filosofiei >>. El i-a reproșat lui 
Platon (438-348 a. Chr.) nihilismul, constând în 
dorința de a cauta un înțeles vieții în altă parte 
decât în ceea ce se afla în lumea sensibilă și în 
trup. Așadar, unei vieți conforme cu inteligibilul, el 
a contrapus viața conformă cu sensibilul și cu 
corpul. După Jacques Derrida (n. 1930), o astfel 
de reabilitare a sensibilului de către Nietzsche are 
o înrâurire considerabilă, mai cu seamă în ceea ce 
privește practica gândirii. Căci, după cum 
subliniază Hegel (1770-1831), noi gândim în 
cuvinte. Or, noi avem tendința de a uita acest 
lucru. Tentația spontană a spiritului este de a 
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idealiza lucrurile. De a dori să le luăm în posesie 
direct, negând limbajul, care este suportul gândirii 
și care ne permite să accedem la lucruri. 
Idealismul își imaginează întotdeauna că poate să 
înțeleagă lumea nemediat, omițând faptul că 
trebuie să facem un ocol prin limbaj. Această 
idealizare este izvorul iluziilor științei, dar și a 
violenței practicate uneori de aceasta. Știința are 
pretenția de a domina lumea și de a impune peste 
tot transparența. Ea ar dori să evite întâlnirea de 
opoziții și să înlăture lumea sensibilă. De aici, 
necesitatea de a efectua critica unui astfel de 
științe, revenind la o gândire sensibilă, care ține 
seama de cuvinte și de limbaj.  

O astfel de gândire există în scriitură, care 
este gândire devenită sensibilă, concretă, fixându-
se în materialitatea semnelor scrise. Ea se opune 
rostirii, care este specifică unei gândiri abstracte, 
neînscrisă în carnea realului. În dialogul lui Platon, 
Phaidros, există un pasaj pe parcursul căreia 
Platon exclude net scrierea, favorizând rostirea. 
Pentru Jacques Derrida, acest dialog este 
semnificativ cât privește orientarea pe care a luat-
o gândirea occidentală. În momentul în care 
Platon a ales vocea și cuvântul în defavoarea 
scrisului, gândirea occidentală a ales rațiunea 
abstractă, negând limbajul. De aceea este necesar 
să revenim la gândirea sensibilă.  
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D E C O N S T R U C Ț I A  
 

Jacques Derrida este un important gânditor al 
deconstructivismului,  

care este arta de a scoate la suprafață 
multitudinea de semnificații  

refulate de o anumită practica a gândirii raționale.  

"Merleau-Ponty scria: <<Comunicarea în 
literatură nu constă 

într-un simplu apel al scriitorului la niște 
semnificații care ar face 

parte dintr-un aprioric al spiritului uman: mai 
degrabă ea le incită 

printr-un impuls sau printr-un tip de acțiune 
oblică. În cazul 

scriitorului, gândirea nu-i îndrumă dinafară 
limbajul: scriitorul este 

el însuși asemenea unui nou idiom care se 
alcătuiește...>> 

<<Cuvintele mele mă surprind pe mine însumi și 
îmi structurează 

gândirea >>, spunea tot el, în altă parte." 

(Jacques Derrida, Scriitura și diferența)  

 

Gândirea sensibilă este ilustrată de poezie. 
Specificul limbajului poetic constă în a fi un limbaj 
în care totul trăiește. Sufletul, ca și trupul. În 
același timp, limbajul este și muzică și reprezintă 
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o deschidere spre o multitudine de semnificații, 
impulsionând imaginația și stimulând gândirea. 
Dar ea rămâne ascunsă, acoperită de obișnuitele 
noastre, cele ale gândirii abstracte. Așadar trebuie 
să o regăsim, "citind" altfel gândirea, dar și 
filosofia. Plecând, nu numai de la punctul de 
vedere al rațiunii, spre a elabora o știință, ci de la 
o gândire vie, cu scopul de a găsi în aceasta un 
limbaj însuflețit.  

O asemenea experiență trimite înspre ceea ce 
Jacques Derrida numește deconstrucție, care nu 
este sinonim cu distrugere, ci cu o altă 
perspectivă asupra gândirii. În lumea iudaică, se 
vorbește mult de problematica scriiturii în 
legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Căci, pentru 
iudaism, nu există vreo opoziție între poezie și 
gândire. Gândirea este întotdeauna frumoasă și 
poezia ne face întotdeauna să gândim. Tocmai 
această unitate trebuie sa o regăsim. Platon și 
Vechii Filosofi vorbeau de bine, frumos și adevăr, 
care desemnau același lucru: kalos ke agathon. 
După Jacques Derrida, e necesar să facem să 
reapară tocmai această unitate originară, dând 
viață semnificațiilor multiple care se ascund în 
discursuri, dacă vrem să putem gândi.  

Gândirea face corp comun cu limbajul sau ea nu 
există. Căci, ne reamintește Jacques Derrida, doar 
raliindu-se limbajului ea devine o gândire plină de 
vitalitate.  
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FILOSOFIA, ÎNTRE SERIOZITATE 

Ș I  A N E C D O T I C  ( I V ) 

 

 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) a fost un 
filosof și un scriitor german, fiind considerat 
întemeietorul filosofiei existențiale. Este unul din 
cei mai mari stiliști din epoca modernă și un 
judecător acerb al credințelor tradiționale din 
secolul al XIX-lea. Nietzsche a instituit o critică 
radicală a bazelor kantiene ale cunoașterii și ale 
raționalismului scientist: pentru el, omul nu este 
animat de iubirea de adevăr, ci de voința de 
putere, văzută însă într-o dimensiune metafizică, 
iar nu utilitarist-socială. Instituțiile sociale și 
religia ascund adevărata esență a omului. 
Unitatea omului cu lumea, indiscutabilă pentru 
filosofii presocratici (pe care Nietzsche îi 
aprofundase), a fost distrusă de Socrate, care a 
inventat ruptura dintre esență și aparență, apoi 
de creștinism, care a instituit o "morală a 
sclavilor", bazată pe sentimentul de vină și pe 
dogma păcatului originar.  

Nietzsche consideră drept necesară o 
răsturnare a valorilor. El supralicitează latura 
"dionisiacă", inconștientă, a naturii umane în 
defavoarea celei "apolinice", conștiente, a 
acestuia. Respinge democrația în favoarea 
idealului aristocratic de "supraom", omul nefiind 
altceva decât o punte între maimuța antropoidă și 
supraom. De aici, Nietzsche configurează o 
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psihologie abisală și o morală a celor puternici, 
opusă moralei obediente a "sclavilor". O seamă 
din conceptele filosofice ale lui Nietzsche vor fi 
interpretate și vor fi folosite în mod abuziv de 
ideologia nazistă germană, inclusiv prin 
falsificarea unor manuscrise ale filosofului; un 
destin similar l-a avut, de altfel, filosofia 
materialistă a lui Karl Marx, în cadrul ideologiilor 
de stânga, pe parcursul secolului al XX-lea.  

Gândirea filosofică a lui Friedrich Nietzsche 
este cuprinsă în scrieri reprezentative, precum: 
Fatum und Geschichte [Destin și istorie] (1862), 
Die Geburt der Tragödie [Nașterea tragediei] 
(1872), Also sprach Zarathustra [Așa grait-a 
Zarathustra] (1885), Jenseits von Gut und Böse 
[Dincolo de bine și de rău] (1886), Zur 
Genealogie der Moral [Asupra genealogiei 
moralei] (1887), Götzen Dämmerung [Amurgul 
zeilor] (1888), Der Antichrist [Anticristul] (1888), 
Ecce homo [Iată omul] (1888). 

Lucrarea Die frölische Wiessenschaft [Știința 
voioasă] a fost publicată în anul 1885 și 
reprezintă un atac de amploare contra 
epistemologiei și științei contemporane lui; 
Nietzsche contesta principiul cauzalității în 
cunoașterea științifică; știința ar păcătui printr-un 
reducționism rațional care ar slei bucuria de a trăi 
și capacitatea creatoare a omului. Epitetul 
"frölische" (veselă, voioasă) este absolut ironic, 
întrucât știința ar trebui să descrețească frunțile 
savanților, pregătindu-i pentru "eterna 
reîntoarcere a ideaticului", adică pentru asumarea 
cotidianului cenușiu și previzibil ca pe un prilej de 
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bucurie. Textul lucrării este paradoxal, metaforic, 
șocant, recurge la asocieri identice neașteptate 
între viața de zi cu zi și cunoaștere. Așadar, și în 
cazul lui Friedrich Nietzsche putem vorbi de 
îmbinarea anecdoticului cu gândirea profundă, 
precum în fragmentul care urmează, în care 
banalitatea reacției unei persoane pe stradă duce 
la meditația asupra raportului cunoscut-
necunoscut. Preferința lui Nietzsche pentru mister 
şi necunoscut ar putea fi comparată cu dichotomia 
pe care o realizează, în cultura românească, 
Lucian Blaga, care face distincția între 
cunoașterea paradisiacă (care ar corespunde 
raționalismului științific) şi cunoașterea luciferică 
(care are similitudini cu știința veselă a filosofului 
german). 

Am tradus pasajul după versiunea franceză a 
lui Patrick Wotling (Le gai savoir, Paris, G-F, 
1997), cuprins în cartea lui Guillaume Pigeard de 
Gurbert, Si la philosophie m'était contée. De 
Platon à Gilles Deleuze [Dacă filosofia îmi era 
povestită. De la Platon la Gilles Deleuze], Editura 
"Librio", 2001, iar acesta este urmat, bineînțeles, 
de comentariul autorului antologiei.  
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N I E T Z S C H E 

 

N e c u n o s c u t u l 

 

Originea conceptului nostru de «cunoaștere». 
— Împrumut o explicație ce poate fi constatată pe 
stradă; am auzit o persoană obișnuită spunând 
«m-a recunoscut» - ceea ce m-a determinat să 
mă întreb: ce înțeleg, cu adevărat, oamenii de 
rând prin cunoaștere? Ce dorește vulgul atunci 
când aspiră la «cunoaștere»? Nimic mai mult 
decât acest lucru: ceva straniu trebuie redus la 
ceva bine cunoscut. Iar noi, filosofii, — am înțeles 
prin cunoaștere ceva mai mult? Ceea ce este 
familiar caută să semnifice ceva cu care noi 
suntem suficient de obișnuiți, încât să nu ne mai 
mire, rutina, o regulă oarecare în care ne-am 
înnămolit, absolut tot ceea ce ne face să ne 
simțim în largul nostru: — Adică, cum? Nevoia de 
cunoaștere nu constă chiar în însăși aceasta 
necesitate a noastră de clarificare, în voința de a 
descoperi în tot ceea ce este ciudat, neobișnuit, 
problematic, ceva care să nu ne mai 
neliniștească? În acest caz, nu ar fi un instinct de 
teamă cel care ne îndeamnă la cunoaștere? 
Satisfacția savantului nu ar fi tocmai acest 
sentiment al siguranței regăsite? [...] Acest filosof 
[Platon, n. n.] și-a închipuit lumea drept 
«cunoscută», atunci când a restrâns-o la «Idee »: 
ah, nu a recurs la aceasta pentru că lui «Ideea» îi 
era atât de bine cunoscută, atât de familiară? Și 
pentru că «Ideea» îi va provoca, în viitor, atât de 
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puțină teamă? — Vai, ce ușor pot fi amăgiți 
cugetătorii! Să examinăm, așadar, principiile și 
soluțiile lor relativ la enigmele lumii din această 
perspectivă! Dacă regăsesc în lucruri, sub lucruri, 
în spatele lucrurilor, ceva - orice ar fi - care ne 
este foarte bine cunoscut, de pildă tabla înmulțirii, 
sau logica noastră, sau voința noastră, sau 
dorința noastră, cât sunt ei de fericiți, dintr-o 
dată! Căci «ceea ce este bine cunoscut este 
cunoscut pur și simplu»: iar, în această privință, 
ei sunt, cu toții , de acord. Chiar și cei mai 
circumspecți dintre ei se gândesc că, la o adică, 
ceva bine cunoscut este mai ușor de cunoscut 
decât ceea ce este misterios; ar constitui, de 
exemplu, o necesitate metodologică de a pleca de 
la «lumea interioară», de la «faptele de 
conștiință», pentru că acestea ar fi, pentru noi, 
universul mai bine cunoscut ! Greșeală a 
greșelilor! Lucrul bine cunoscut ține de 
obișnuință; iar obișnuitul este ceva extrem de 
dificil de «cunoscut», adică de văzut drept o 
problemă, adică de considerat drept misterios, 
îndepărtat, «exterior nouă» [...] Certitudinea 
majoră a științelor naturale, comparate cu 
psihologia și cu critica elementelor de conștiință - 
științe care sunt, am putea spune, aproape non 
naturale -, ține cu siguranță de faptul că ele își 
fixează drept obiect de studiu ceva exterior, pe 
când este aproape contradictoriu și lipsit de sens 
să dorești să stabilești, în general, ca obiect al 
cunoașterii ceea ce nu este exterior omului...  
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O experiență atât de banală precum cea care 
constă în recunoașterea unei persoane cu care te 
încrucișezi pe stradă este plină de învățăminte. 
Tocmai pe aceasta Nietzsche își întemeiază critica 
sa asupra cunoașterii filosofice. O aroganță 
comună tuturor filosofilor este cea de a discredita 
cunoașterea «poporului», a părerii obștești în 
favoarea unei cunoașteri mai elevate, apanaj doar 
al filosofilor. Originalitatea acestui text constă în 
faptul că surpă oricare diferență între cunoașterea 
obișnuită și cunoașterea filosofică, pentru a face 
să răsară o altă imagine, cea a «cunoașterii 
vesele». Conform metodei sale genealogice, 
Nietzsche revine, cât privește cunoașterea, la 
originile sale, și anume la necesitatea omului de a 
fi liniștit. Nu se găsește, după cum susțin filosofii, 
o nu știm ce decizie rațională care se află la 
originea cunoașterii, ci un «instinct de teamă» 
provocat de «misterele lumii». Filosofia nu caută 
să cunoască lumea cât privește înseși ciudățeniile 
ei, ci vrea să-i configureze o reprezentare 
liniștitoare, care oferă un «sentiment de 
siguranță». Lumea este stranie, deconcertantă, 
neliniștitoare; trecută prin sita «cunoașterii», ea 
ni se pare familiară, obișnuită, liniștitoare. 
Această înlocuire a straniului cu ceea ce este 
familiar produce o conturare a cunoașterii sub 
formă de re-cunoaștere. Ce înseamnă a cunoaște, 
atât pentru opinia publică, cât și pentru filosof? 
Înseamnă recunoaștere. În ce constă 
recunoașterea? Ea este restrângerea a ceva 
neobișnuit la ceva cunoscut, adică la ceva deja 
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cunoscut. În fața unei pânze cu Muntele Sainte-
Victoire pictată de Cézanne1) (de exemplu, cea în 
care el se ascunde după Castani la Jas de 
Bouffan), <<cunoscătorul>> va fi mândru să 
poată <<recunoaște>> un motiv recurent în 
opera acestuia şi va fi extrem de satisfăcut la 
ideea de a fi recunoscut <<un Cézanne>> – ca și 
cum toate picturile având drept subiect muntele 
Sainte-Victoire nu ar constitui, în fond, decât una 
singură. Modelul recunoaşterii recurge la 
eliminarea diferenţei, prin dezmințirea multiplului 
în favoarea mirajului identității şi a Unicului. A 
restrânge, odată cu Platon2}, diversitatea 
schimbătoare, pluralitatea pestriţă a lumii la 
unitatea mumificată a <<Ideii>> înseamnă a 
îngenunchea raţiunea umană în favoarea unui 
aspect oarecare al lumii înseşi. A recunoaște nu 
înseamnă deloc a dori înțelegerea multiplicității şi 
a devenirii. Preferința filosofică pentru Unu, 
pentru Ființă, pentru cunoscut trădează, în 
realitate, o adversitate maladivă față de Multiplu, 
față de Devenire, față de necunoscut. Nietzsche îi 
atribuie filosofiei sarcina de a împrăștia spectrul a 
ceea ce este familiar, a ceea ce este obișnuit, a 
ceva <<deja-cunoscut>>, un simplu rezultat 
imaginar al raţiunii noastre doritoare de 
siguranță, spre a merge în sfârșit înspre întâlnirea 
cu straniul, cu extraordinarul, cu necunoscutul. 
Extrema dificultate a unei asemenea tentative ține 
de natura înseşi a ceea ce este cunoscut şi pe 
care nu-l supunem analizei, ci îl considerăm de la 
sine înțeles: <<ceea ce este bine cunoscut 
reprezintă ceea ce este obișnuit; iar obișnuitul 
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formează ceea ce este cel mai dificil de "a fi 
cunoscut", adică de a fi considerat ca o 
problemă>>. Cât privește obișnuința, îi revine 
<<științei vesele>> îndepărtarea acesteia, a spre 
a reda lumea, o adevărată terra incognita, în 
întreaga ei bizarerie. Când nu mai recunoaștem 
lumea, de-abia atunci o cunoaștem. 

 

N O T E 

1. Paul Cézanne, (1839-1906), pictor francez. A debutat sub 
semnul postromantismului, dar în curând se va îndrepta 
înspre tehnica curentului impresionist. Asemenea celorlalți 
impresioniști, el practică pictura în aer liber, însă şi-a impus 
trecerea senzației vizuale într-o construcție pur plastică, 
marcând astfel trecerea la postimpresionism. A realizat 
portrete, naturi moarte, peisaje; a avut o influență esențială 
asupra unor curente principale din pictura secolului al XX-
lea, precum fovismul, cubismul, pictura abstractă şi a unor 
pictori precum Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri 
Matisse, Pablo Picasso. Muntele Sainte-Victoire se găsește în 
apropierea orașului natal al lui Paul Cézanne, Aix-en-
Provence, iar între 1885 și 1895 el va realiza peste 60 de 
picturi care înfățișează acest peisaj. Albastrul şi cenușiul 
cerului inundă câmpia şi muntele, iar verdele copacilor 
colorează norii. Natura pare plină de lumină şi de mișcare. 
Jas de Bouffan este un cartier periferic al orașului Aix-ex-
Provence, unde familia Cézanne a deținut o moșie şi o 
reședință. 

2. Platon (427-347 a.Chr.), filosof grec, inițiator al 
idealismului în gândirea filosofică. Discipol al lui Socrate, a 
călătorit în Egipt, în Sicilia, iar apoi, după revenirea la 
Atena, a fondat o școală filosofică, Academia. Opera sa 
filosofică e constituită din aproximativ treizeci de dialoguri 
care îi pun față în față pe adepții şi adversarii lui Socrate. În 
dialoguri, Platon întrebuințează dialectica şi euristica, prin 
care îi determină pe interlocutori să descopere idei care 
existau în ei înâșiși, fără să o știe. Iubirea şi matematicile 
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sunt căile regale care îl conduc pe om la adevăr. Urmându-l 
pe Socrate, Platon preconizează un ideal al binelui, 
adevărului şi frumosului, care sunt adevăruri ultime ale 
existenței terestre a sufletului omenesc. Totuși, trăim într-o 
lume a aparențelor, a copiilor imperfecte ale unor Idei unice 
inefabile, perfecte, extramundane. Artistul nu face decât 
niște copii ale copiilor, şi de aceea el nu-și găsește rostul, 
ba e chiar nociv, în preconizata cetate ideală platoniciană. 
Principalele sale opere sunt: Loches, Charmidis, Menon, 
Phaidon, Phaidros, Republica, Banchetul, Parmenide, 
Sofistul, Timaios, Legile. Dialogurile sale au marcat profund 
gândirea europeană, trecând prin Aristotel, Părinții 
Bisericii, filosofia islamului, Evul Mediu şi Renaștere, până la 
anumite aspecte ale idealismului logic contemporan. 
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MICHEL HOUELLEBEC - UN POET AL 
S U F E R I N Ț E I , A L  A L I E N Ă R I I   

Ș I   A L A N G O A S E I 
 

Un destin aparte, biografic şi literar, este cel 
al lui Michel Houellebecq, considerat unul din 
scriitorii reprezentativi ai literaturii franceze 
contemporane. Existența sa însăși este o aventură 
singulară, iar aceasta poate să explice - parțial, ca 
în cazul oricărui creator - o operă lucidă, plină de 
amărăciune, de cruzime chiar, cât privește 
crepusculul civilizației europene actuale, cu 
consecințe devastatoare asupra individului rămas 
singur în fața unei istorii care îl dizolvă, îl 
turmentează, îl înnebunește. 

Pe numele adevărat Michel Thomas, viitorul 
scriitor s-a născut în insula La Réunion, probabil 
în 1958; copil nedorit de părinți, va fi curând 
"expediat" în Algeria și va fi crescut o vreme de 
bunicii materni, iar mai apoi de bunica maternă 
Henriette Houellebecq, al carei nume de familie îl 
va prelua drept pseudonim literar. Studiază 
agronomia, apoi cinematografia (pe care nu o 
finalizează), însă intrarea în viață îi este marcată 
de șomaj, de o căsătorie ratată și de probleme 
psihice cauzate de o acută depresie. Curând, însă, 
tematica abordată lucid, cinic, fără reticențe, stilul 
"alb", "plat", care conferă autenticitate romanelor 
îi vor aduce gloria literară, Michel Houellebecq 
devenind un lider al generației sale, cu o operă 
editată în tiraje fabuloase pentru zilele noastre și 
care a fost tradusă în peste treizeci de limbi. 
Atitudinea tranșantă, opiniile expuse fără 
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menajamente îi vor aduce acuzații de misoginism, 
de rasism și de antisemitism. Este motivul pentru 
care scriitorul se va auto exila în Irlanda. 

Începuturile sale literare în poezie vor trece 
neobservate, iar consacrarea literară va fi dată de 
opera în proză, începând cu primul său roman, 
Extension du domaine de la lutte [Extinderea 
domeniului luptei], 1994, în care este examinată 
mizeria existențială a omului contemporan, urmat 
de Les particules élémentaires [Particulele 
elementare], 1998, care se vrea a fi expresia unei 
viziuni lipsite de iluzii cât privește media și lumea 
politicului, Plateforme [Platforma], 2001, roman 
scris la persoana I, în care "turismul sexual", 
văzut ca o posibilă soluție la dereglajul social care 
abuzează emoțional și sentimental individul, la 
care se adaugă o critică acerbă a islamului, La 
Possibilité d'une Île [Posibilitatea une insule], 
2005, care denunță spoiala de cultură a societății 
postmoderne, La Carte et le Territoire [Hatra și 
teritoriul], 2005, Soumission [Supunere], 2015. 
Aceste romane se regăsesc în versiuni românești 
la Editura "Polirom". (Iași). Critica literară france-
ză vorbește de o influență,de o recuperare a pro-
zei realiste a secolelor XIX și XX (Céline, Honoré 
de Balzac, Émile Zola, Albert Camus etc) 

Totuși, preocupările artistice ale lui Michel 
Houellebecq sunt mult mai diverse: a abordat 
regia și scenariul cinematografice, actoria, eseul 
etc. Am lăsat intenționat la urmă creația poetică, 
"prima dragoste" a creatorului francez, adunată în 
volume precum La Poursuite du bonheur [....], 
1991, La Peau [Pielea], 1995, La Ville [Orașul], 
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1996, Le sens du combat [Semnificația luptei], 
1997, Poésies [Poezii], 2000,2010. În anul 2014, 
scriitorul a alcătuit o "antologie personală" (1991-
2013), intitulată Non réconcilié , în cinci părți, 
cuprinzând 132 de poeme, care a văzut lumina 
tiparului și în limba română, la Editura 
"Humanitas Fiction", 2016, în traducerea lui 
Daniel Nicolescu, sub titlul "Neîmpăcat".  

Critica literară franceză îl consideră pe 
Houellebecq un "antimodern", care are totuși o 
dimensiune "futurologică" apocaliptică, un poet 
cuprins de pesimism și de depresie, care trăiește 
acut sentimentul unui crepuscul civilizațional. În 
poezia sa nu mai este, însă, prezent cinismul din 
romane, el s-ar înscrie în aria unui "romantism 
dezamăgit"; atitudinea sa și apelul la prozodia 
clasică l-au determinat pe criticul Dominique 
Noguez să-și definească drept " un Baudelaire al 
supermarketurilor ". Poezia îi oferă lui Michel 
Houellebecq posibilitatea să reia, uneori cu umor 
și (auto)ironie, dar fără sarcasmul din romane, 
temele sale frecvente: neantul, moartea, vidul 
civilizației globaliza(n)te, pustiirea sufletească a 
omului contemporan etc."Una peste alta, Michel 
Houellebecq este un splendid poet al declinului, 
individual și colectiv, al luminii crepusculare, al 
melancoliei de final de lume [...]" (Adina Dinițoiu) 

Michel Houellebecq este și autorul unui teribil 
text programatic, o "artă poetică", în care sunt 
prefigurate temele creației sale. Este o inițiere în 
suferință, în însingurare, într-un divorț între 
individ și lume și societate, care începe din 
copilărie și îl urmărește pe artist ca un blestem 
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întreaga-i existență. Din această luptă surdă cel 
învins va fi mereu artistul, în dimensiunea sa 
umană, iar din rănile sale sufletești se va naște o 
operă distorsionată, uneori chiar respingătoare, 
dar care rămâne singurul mod de supraviețuire și 
o mărturie teribilă a unui destin descompus într-o 
lume ce se îndreaptă spre un nadir irevocabil. 

Este vorba de eseul Rester vivant, apărut mai 
întâi la Éditions de la Différence, în 1991, şi a fost 
reluat mai apoi în placheta Rester vivant et autres 
textes, în 1997, la Éditions Flammarion. Titlul, 
tradus mot-à-mot, ar fi "a rămâne trăind"; într-o 
traducere liberă, el ar suna "a supraviețui". Am 
optat pentru forma de faţă, tocmai pentru că ea 
păstrează ideea de durată, de continuitate a luptei 
cu viața prin artă. După informațiile existente pe 
internet, eseul nu are o variantă românească 
publicată. Traducerea am realizat-o după Michel 
Houellebecq, Éditions <<J'ai lu>>, colecția << 
Librio>>, Paris, 1999, p.5. - 27. 

S U R S E :  
-https://așa.litero-mania.com/michel-
houellebecq-/poetul/ ; 
- http://www. humanitas.ro/michel-houellebecq ; 
-https:/www.observatorcultural.ro/tag/michel-
houellebecq ; 
htttps:/ro.m.wikipedia.organizat/wiki/Michel_Hou
ellebecq#/media; 
-https/fr.m.wikipédia. rg/wiki/Michel_Houellebecq. 
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S Ă  R Ă M Â I  Î N   V I A Ţ Ă 

 

— o  cale  de  urmat — 

 

M A I   Î N T Ă I , S U F E R I N Ț A 
 

Universul țipă. Betonul păstrează stigmatul 
violenței care l-a constrâns să  

devină zid. Betonul strigă. Iarba geme între colții 
animalului. Dar omul? Ce vom spune despre om?" 

Lumea e o suferință în manifestare. La 
origine, există un nucleu de suferință. Oricare 
existență este și o expansiune, dar și o frângere. 
Toate lucrurile sunt atinse de suferință, până ca 
ele să existe. Neantul vibrează de durere până să 
ajungă la ființare: și aceasta, într-un abject 
paroxism.  

Existențele se diversifică și devin tot mai 
complexe, fără a pierde însă nimic din structura 
primară. Urcând de la un anumit prag al conștiiței, 
intervine țipătul. Din el decurge poezia. Și, de 
asemeni, limbajul articulat. 

Întâiul demers poetic constă în a te întoarce 
la izvoare. Adică: la suferință. 

Modalitățile de a suferi sunt importante; ele 
nu sunt și esențiale. Orice suferință este bună; 
oricare suferință este folositoare; oricare suferință 
este purtătoare de roade; oricare suferință este 
un univers. 
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Henri are un an. El zace pe jos, scutecele 
sale sunt murdare; urlă. Mama lui aleargă de colo 
acolo, lovind zgomotos cu călcâiele prin camera 
pardosită cu dale, căutându-și sutienul și fusta. 
Lucrul ăsta mărunt, acoperit de rahat, care se 
agită pe pardoseală, o exasperează. Începe ea 
însăși să țipe. Henri urlă și mai tare. Apoi ea 
pleacă. 

Henri a pornit-o bine în cariera sa de poet.  

Marc are zece ani. Tatăl său e pe cale de a 
muri de un cancer, la spital. Specimenul acesta de 
mașinărie uzată, cu tuburi în gât și cu perfuzii — 
este tatăl său. Numai privirea îi este vie, ea 
exprimă suferință și teamă. Marc, de asemenea, 
suferă. Și, în aceeși măsură, îi este teamă. Își 
iubește tatăl. Și, în același timp, începe să 
dorească moartea tatălui său; iar, din această 
pricină, începe să se simtă vinovat. 

Marc va trebui să exerseze. Va trebui să 
sporească în el această suferință atât de aparte și 
de rodnică: Prea Sfânta Vinovăție. 

Michel are cincisprezece ani. Nu l-a 
îmbrățișat niciodată vreo fată. I-ar plăcea să 
danseze cu Sylvie; dar Sylvie dansează cu Patrice 
și, în mod evident, acest lucru îi face plăcere. 
Michel a încremenit; muzica îi pătrunde până în 
străfundul ființei. Este o magnifică muzică lentă, 
de dans, de o frumusețe nepământeană. El nu 
știa că poți suferi atât de mult. Până acum, 
copilăria îi fusese fericită. 

Michel nu va uita vreodată contrastul între 
inima sa înmărmurită de suferință și răscolitoarea 
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frumusețe a muzicii. Așadar, sensibilitatea sa e pe 
cale de a se structura. 

Dacă lumea este alcătuită din suferință, 
aceasta se datorește - în esență - faptului că ea 
este liberă. Suferința este consecința necesară a 
mișcării libere și necontrolate a părților 
sistemului. Trebuie să cunoașteți faptul acesta și 
să-l spuneți. 

Vă va fi imposibil să transformați suferința 
într-un scop. Suferința este, și nu ar putea — în 
consecință — să devină un scop. 

Prin rănile pe care ni le produce, viața 
alternează între brutalitate și capcană. Luați 
cunoștință de aceste două forme. Întrebuințați-
le.Obțineți despre ele o cunoaștere deplină. Faceți 
o distincție între ceea ce le separă și ceea ce le 
unește. Atunci, multe contradicții vor fi clarificate. 
Cuvântul vostru va câștiga și în forță, dar și în 
amplitudine. 

Date fiind trăsăturile epocii, iubirea nu se 
prea mai poate manifesta; însă idealul iubirii nu s-
a diminuat. Fiind în mod fundamental în afara 
timpului, ca orice ideal, el nu ar putea nici să 
scadă, nici să dispară.  

De aici, o discordanță ideal-real, cu totul 
stridentă, un izvor cu totul bogat în suferințe. 

Anii adolescenței sunt importanți. Odată ce v-
ați configurat o concepție despre iubire suficient 
de idealizată, suficient de nobilă și perfectă, 
deveniți ridicol. Pentru că, de acum încolo, nimic 
nu va putea să vă ajungă. 
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Dacă nu mergeți la vreo femeie (din 
timiditate, din urâțenie sau din orice alt motiv), 
citiți publicații pentru femei. Veți regăsi acolo 
niște suferințe aproape echivalente. 

Mergeți până în profunzimea prăpastiei 
cauzată de lipsa de iubire. Cultivați ura de sine. 
Ura de sine, disprețul față de ceilalți. Ura față de 
alții, disprețul de sine. Totul — amestecat. Faceți 
sinteza. În tumultul vieții, să fiți întotdeauna un 
perdant. Universul — ca o discotecă. Acumulați 
frustrări într-un număr mare. A învăța să devii 
poet înseamnă a te dezvăța să trăiești. 

Iubiți-vă trecutul sau urâți-l; dar să-l aveți 
mereu în vedere. Trebuie să dobândiți o 
cunoaștere de sine completă. Astfel, puțin câte 
puțin, eul dumneavoastră profund se va detașa, 
va aluneca sub soare; iar trupul va rămâne pe 
loc; mărit, umflat, iritat; maturizat pentru noi 
suferințe. 

Viața este o succesiune de teste întru 
distrugere. Să treceți primele teste, să eșuați la 
ultimele. Să vă ratați viața, dar să o ratați de 
puțin. Și să suferiți, să suferiți mereu. Trebuie să 
învățați a resimți durerea prin toți porii. Fiecare 
fărâmă din univers trebuie să devină o rană 
personală. Totuși, trebuie să rămâneți viu — cel 
puțin o vreme. 

Nici timiditatea nu este de disprețuit. Am 
putea-o considera drept singurul izvor de bogăție 
interioară; aceasta nu este un fals. În mod 
efectiv, tocmai în acest moment al decalajului 
între voință și acțiune încep să se manifeste 
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fenomenele mentale interesante. Omul în cazul 
căruia acest decalaj este absent rămâne aproape 
de animal. Timiditatea este un excelent punct de 
pornire pentru un poet. 

Dezvoltați în dumneavoastră un profund 
resentiment față de viață. Acest resentiment este 
necesar oricărei creații artistice veritabile. 

Uneori, este adevarat, viața vi se va părea — 
pur și simplu — drept o experiență nepotrivită. 
Însă resentimentul trebuie întotdeauna să vă 
rămână aproape, la îndemână — chiar dacă veți fi 
făcut alegerea de a nu-l exprima. 

Și reveniți mereu la sursă, care este 
suferința. 

Atunci când veți trezi în alții un amestec de 
milă înspăimântată și de dispreț, veți ști că vă 
găsiți pe calea cea bună. Veți putea să începeți a 
scrie. 
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S Ă   A R T I C U L E Z I 

 

"O forță devine mișcare îndată ce intră în acțiune 
și se dezvoltă în timp." 

Dacă nu ajungeți să vă articulați suferința 
într-o structură clar definită, sunteți terminat. 
Suferința vă va consuma de-a dreptul crud, din 
interior, înainte să fi avut timpul de a scrie măcar 
ceva. 

Structura este singurul mijloc de a scăpa de 
sinucidere. Iar sinuciderea nu rezolvă nimic. 
Imaginați-vă că Baudelaire ar fi reușit în tentativa 
de suicid, la douăzeci și patru de ani. 

Credeți în structură. Credeți, de asemenea, în 
vechile metrici. Versificația este un instrument 
puternic de eliberare a vieții interioare. 

Să nu vă simțiți obligat a inventa o formulă 
nouă. Formulele noi sunt rare. Dacă apare una la 
un secol, e deja bine. Și, la originea lor, nici nu 
sunt, în mod obligatoriu, cei mai mari poeți. 
Poezia nu este un travaliu asupra limbajului; în 
mod esențial, nu. Cuvintele se află în seama 
ansamblului social. 

Cele mai multe forme noi nu se produc de la 
zero, ci printr-o lentă deviere, pornind de la o 
formă anterioară.  

Cele mai multe forme noi nu se produc 
plecând de la zero, ci printr-o lentă deviere 
pornind de la o formă anterioară. Instrumentul se 
adaptează puțin câte puțin; el suferă modificări 
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încete; noutatea care rezultă din efectul lor 
conjugat nu apare, în general, decât la sfârșit, 
odată ce opera a fost scrisă. E ceva cu totul 
comparabil cu evoluția din regnul animal. 

Veți scoate, mai întâi, niște strigăte 
nearticulate. Și veți fi adesea tentat să reveniți la 
ele. E normal. Poezia, în realitate, precede un pic 
limbajul articulat. 

Scufundați-vă din nou în strigătele 
nearticulate, de fiecare dată când veți resimți 
nevoia. Este o cufundare în Fântâna Tinereții. Dar 
nu uitați: dacă nu veți reuși, cel puțin la un 
moment dat, să ieșiți din ea, veți muri. 
Organismul uman își are limitele sale. 

Ajunși la paroxismul suferinței, nu veți mai 
putea scrie. Dacă veți mai avea forță pentru așa 
ceva, încercați totuși. Rezultatul va fi, probabil, 
slab; probabil, dar nu neapărat cu certitudine. 

Nu lucrați niciodată. A scrie poeme nu este o 
muncă, este o misiune. 

Dacă folosirea unei forme determinate (de 
exemplu, alexandrinul) vă cere un efort, renunțați 
la ea. Acest tip de efort nu este niciodată 
productiv. 

Altfel stau lucrurile cu efortul general, 
permanent, constând în evitarea apatiei. Tocmai 
acesta este indispensabil. 

În privința formei nu ezitați nicicând să vă 
contraziceți. Dedublați-vă, schimbați registrul ori 
de câte ori este necesar. Nu depuneți un efort 
prea mare spre a avea o personalitate coerentă; 
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indiferent că vreți sau nu, această personalitate 
există. 

Nu omiteți nimic din ceea ce v-ar putea oferi 
o fărâmă de echilibru. În orice caz, fericirea nu 
este pentru dumneavoastră; aceasta s-a hotărât, 
și încă de multă vreme. Dar dacă puteți să 
smulgeți vreuna din aparențele ei, faceți-o. Fără 
să ezitați. Oricum, aceasta nu va dura mult. 

Existența dumneavoastră nu mai este decât o 
țesătură de suferințe. Năzuiți să ajungeți la 
desfășurarea lor într-o formă coerentă. Obiectivul 
dumneavoastră în acest stadiu: o speranță de 
viață suficientă ei înseși. 
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S Ă  S U P R A V I E Ţ U I E Ş T I 

 

„Meseria scrisului este totuși singura în care, 
fără să devii ridicol, poți să nu câștigi bani.” Jules 
Renard  

Un poet mort nu mai scrie. De aici, importanța 
de a rămâne viu. 

Uneori vă va fi greu să țineți seamă de acest 
raționament simplu. Mai ales pe parcursul 
perioadelor de sterilitate creatoare prelungită. 
Menținerea în viață vă va apărea, în astfel de 
cazuri, inutil de dureroasă; oricum, nu veți mai 
scrie. 

La aceasta, un singur răspuns: în fond, nu știți 
nimic. Iar dacă vă veți examina într-un mod 
cinstit, în cele din urmă va trebui să fiți de acord 
în această privință. S-au întâlnit situații ciudate. 

Dacă nu mai scrieți, faptul este, probabil, 
preludiul unei modificări de formulă. Sau a unei 
schimbări a temei. Sau amândouă. Sau înseamnă, 
poate, la modul efectiv, preludiul morții 
dumneavoastră creatoare. Dar, despre asta, nu 
știți nimic. Nu cunoașteți nicicând cu siguranță 
acel segment din dumneavoastră înșivă care vă 
îndeamnă să scrieți. Nu îl cunoașteți decât sub 
niște forme aproximative, ba chiar contradictorii. 
Egoism sau devoțiune? Cruzime sau compasiune? 
S-ar putea susține orice. Dovadă că, în cele din 
urmă, nu știți nimic; așadar, nu vă comportați ca 
și cum ați ști ceva. În fața neștiinței voastre, 
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înaintea acestei părți misterioase din 
dumneavoastră înșivă, rămâneți cinstit și umil. 

Nu numai că poeții care ajung la bătrânețe nu 
creează în ansamblu mai mult, ci bătrânețea este 
perioda unor procese fizice și mentale pe care ar 
fi păcat să le ignorăm. 

Acestea fiind spuse, este extrem de dificil să 
supraviețuiești. V-ați putea gândi să adoptați o 
strategie à la Pessoa: să găsiți un seviciu mărunt, 
să nu mai publicați nimic, să așteptați în liniște 
moartea.  

În practică, vi se vor ivi înainte neajunsuri 
importante: senzația de irosire a timpului, 
impresia de a nu vă mai găsi locul, gândul că nu 
sunteți apreciat la adevărata valoare... toate 
acestea vor deveni curând de nesuportat. Vă va fi 
greu să evitați alcoolul. Făcând socoteala, 
amărăciunea și acreala se vor regăsi la capăt de 
drum, urmate repede de apatie, dar și de 
sterilitatea creatoare completă.  

Așadar, această soluție își are inconvenientele 
sale, însă — în general — este singura. Nu-i uitați 
pe psihiatrii, care dispun de posibilitatea de a vă 
oferi întreruperi ale activității. Cu toate acestea, 
șederea prelungită într-un spital psihiatric trebuie 
evitată, întrucât este prea distrugătoare. Nu va fi 
întrebuințată decât ca o soluție ultimă, ca o 
alternativă la sărăcia extremă. 

Mecanismele solidarității sociale (alocație de 
șomaj etc) vor trebui utilizate din plin, ca și 
susținerea financiară a prietenilor cu avere. Nu 
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încercați o vinovăție excesivă în această privință. 
Poetul este un parazit sacru.  

Poetul este un parazit sacru; asemănător 
scarabeilor din vechiul Egipt, poate prospera pe 
seamă societăților bogate și în descompunere. 
Dar el își găsește locul și în sânul societăților 
austere și puternice. 

Nu trebuie să vă bateți pentru voi înșivă. 
Boxerii se bat; nu poeții. Însă, totuși, trebuie să 
publicați ceva, cât de puțin; aceasta este condiția 
necesară pentru ca să poată avea loc 
recunoașterea postumă. Dacă nu publicați un 
minimum (fie și numai câteva texte într-o revistă 
de mâna a doua), veți trece neobservat de 
posteritate; la fel de neobservat precum ați fost 
pe când erați viu. Chiar de-ați fi fost cel mai 
perfect geniu, va trebui să lăsați o urmă; și să 
oferiți încredere arheologilor literari pentru a 
dezgropa restul. 

E posibil ca nici aceasta să nu vă reușească; 
ratarea e frecventă. Va trebui ca, cel puțin o dată 
pe zi, să repetați pentru dumneavoastră înșivă că 
esențialul este să o faceți posibilă. 

Cunoașterea biografiei poeților dumneavoastră 
preferați vă va putea fi utilă; ea ar trebui să vă 
îngăduie evitarea anumitor greșeli. Spuneți-vă 
mereu că, de obicei, nu există vreo variantă 
acceptabilă la chestiunea supraviețuirii materiale; 
dar există altele, și dintre cele mai rele. 

În general, nu vă veți pune problema locului 
unde viețuiți; vă veți duce acolo unde veți putea. 
Încercați doar să evitați vecinii prea zgomotoși, 
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capabili numai ei înșiși să provoace moartea 
intelectuală definitivă. 

O mică implicare profesională poate să 
furnizeze anumite cunoștințe, utilizabile eventual 
într-o creație ulterioară asupra funcționării 
mecanismului societății. Dar și o perioadă de 
sărăcie lucie, care vă va arunca în marginalizare, 
vă va oferi alte învățăminte. Idealul este să le 
alternați. 

Alte realități ale existenței, precum o viață 
sexuală armoniasă, căsătoria, faptul de a avea 
copii sunt totodată benefice și fecunde. Însă ele 
sunt aproape imposibil de atins. Pe plan artistic, 
sunt niște tărâmuri practic necunoscute. 

În general, vă veți bălăngăni între amărăciune 
și angoasă. În ambele cazuri, alcoolul vă va ajuta. 
Esențial este să beneficiați de câteva momente de 
grație care vă vor permite realizarea operei. Ele 
vor fi scurte; forțați-vă să le surprindeţi. 

Nu vă fie teamă de fericire; ea nu există. 
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S Ă   L O V E Ş T I   A C O L O   U N D E 

C O N T E A Z Ă 
 

„Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu 
ca un om încercat, 

ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine 
și care împarte drept cuvântul adevărului.” 

( II Timotei, 2, 15) 

Nu urmăriți cunoașterea pentru ea însăși. În 
poezie, nimic din ceea ce nu purcede de-a dreptul 
din emoție nu are vreo valoare. (Binențeles că e 
necesar să înțelegem emoția într-un sens larg; 
anumite emoții nu sunt nici plăcute, nici 
dezagreabile; este situația, în general de 
sentimentul înstrăinării.) 

Emoția abolește lanțul cauzal; ea este singura 
capabilă de a ne face să înțelegem lucrurile în 
sine, iar transmiterea acestei percepții constituie 
obiectul poeziei. 

Această identitate de scopuri între filosofie și 
poezie este izvorul secretei complicități care le 
unește.  

Ea nu se manifestă în principal prin scrierea de 
poeme filosofice; poezia trebuie să descopere 
realitatea pe căile sale specifice, total intuitive, 
fără să treacă prin filtrul unei reconstituiri 
intelectuale a lumii. Și cu atât mai puțin prin 
filosofia exprimată sub formă poetică, care nu 
este — cel mai adesea — decât o penibilă 
înșelăciune. Dar aproape întotdeauna o filosofie 
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nouă își va afla printre poeți receptorii cei mai 
serioși, cei mai atenți și cei mai fecunzi. La fel, 
numai anumiți filosofi vor fi capabili să discearnă, 
să pună în lumină și să întrebuințeze adevărurile 
încifrate în poezie. În poezie, aproape tot atât cât 
și în contemplarea directă — și cu atât mai mult 
comparativ cu filosofiile anterioare —, ei vor găsi 
fundamentul unor noi reprezentări ale lumii. 

Respectați-i pe filosofi, nu-i imitați; calea 
dumneavoastră, din nefericire, se află în altă 
parte. Ea este imposibil de disociat de nevroză. 
Experiența poetică și experiența nevrotică sunt 
două drumuri care se încrucișează, care se 
întretaie și care sfârșesc cel mai adesea prin a se 
confunda; iar aceasta se petrece prin disoluția 
filonului poetic în valul însângerat al nevrozei. 
Însă nu vă este dată alegerea. O altă cale nu 
există. 

Aplecarea continuă asupra propriilor voastre 
obsesii va sfârși prin a vă preschimba într-o cârpă 
patetică, ruinată de angoasă și devastată de 
apatie. Însă, repet aceasta, altă cale nu există. 

Trebuie să atingeți punctul de unde revenirea 
nu mai e posibilă. Sfărmați cercul. Și dați la iveală 
câteva poeme, înainte de a vă prăbuși la pământ. 
Căci veți fi întrevăzut niște spații imense. Oricare 
mare pasiune se revarsă înspre infinit. 

În definitiv, iubirea rezolvă toate problemele. 
La fel, fiecare mare pasiune sfârșește prin a 
călăuzi către un domeniu al adevărului. Într-un 
spațiu diferit, extrem de dureros, dar în care 
privirea se pierde departe și vizionar. Unde 
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obiectele apar limpezite, în toată strălucirea lor, în 
transparența adevărului lor. 

Credeți în identitatea dintre Adevăr, Frumos și 
Bine. 

Societatea în care trăiți are drept țel 
distrugerea dumneavoastră. Ați tras atâtea, fiind 
în slujba ei. Arma de care va uza ea este 
indiferența. Dar nu vă puteți permite să adoptați 
acceași atitudine. Treceți la atac! 

Orice societate își are punctele ei de cea mai 
joasă rezistență, plăgile sale. Puneți degetul pe 
rană și apăsați cu toată puterea. 

Pătrundeți adânc în subiectele despre care 
nimeni nu dorește să audă vorbindu-se. Reversul 
medaliei. Insistați asupra bolii, a agoniei, a 
urâțeniei. Vorbiți despre moarte și despre uitare. 
Despre gelozie, despre indiferență, despre 
frustrare, despre lipsa iubirii. Fiți abjecți, veți fi 
autentici. 

Nu aderați la nimic. Sau, dimpotrivă, aderați, 
apoi dezavuați îndată adeziunea. Niciun 
asentiment teoretic nu trebuie să vă acapareze 
prea multă vreme. Militantismul te face fericit, iar 
dumneavoastră nu vă e dat să fiți fericiți.Sunteți 
de partea nefericirii, sunteți pe partea întunecată 
a vieții. 

Înainte de toate, sarcina dumneavoastră nu 
este să aveți inițiative, nici să clădiți. Dacă puteți 
face aceasta, faceți-o. Dacă ajungeți la niște 
contradicții insurmontabile, dezvăluiți-le. Căci 
misiunea cea mai profundă vă este de a scormoni 
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în adâncuri întru Adevăr. Dumneavoastră sunteți 
groparul, și tot dumneavoastră sunteți cadavrul. 
Sunteți corpul societății. Sunteți responsabil de 
corpul societății. Cu toții sunteți responsabili, în 
egală măsură. Sărutați pământul, târâturilor!  

Cântăriți și inocența, și vinovăția. Mai întâi în 
voi înșivă, ceea ce va oferi un îndrumar.Dar și în 
ceilalți. Observați-le comportamentul, dar și 
motivațiile; apoi judecați, cu o totală 
imparțialitate. Nu vă veți cruța și nu veți cruța pe 
nimeni. 

Sunteți bogați. Cunoașteți Binele, cunoașteți 
Răul. Nu renunțați nicicând să le disociați; nu vă 
lăsați încleiați de toleranță, acest sărman stigmat 
al vârstei. Poezia este în măsură să stabilească 
adevăruri morale definitive. Trebuie să urâți 
libertatea cu toată energia dumneavoastră. 

Adevărul este scandalos. Însă, fără el, n-ar 
există nimic care să aibă valoare. O viziune 
onestă și naivă asupra lumii constituie deja o 
capodoperă. Comparativ cu această exigență, 
originalitatea cântărește puțin. Nu vă arătați 
preocupați de ea. În tot cazul, se va degaja 
inevitabil o originalitate din chiar însumarea 
defectelor dumneavoastră. Cât vă privește, 
spuneți, pur și simplu, adevărul; spuneți, nici mai 
mult, nici mai puțin, și cu totul firesc, adevărul. 

Nu puteți iubi concomitent și adevărul, și 
lumea. Dar ați ales deja. Acum chestiunea constă 
în a vă menține această alegere. Vă invit să vă 
păstrați curajul. Nu pentru că ar fi ceva la care să 
mai sperați. Dimpotrivă, știți că sunteți extrem de 
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singuri. Cei mai mulți dintre oameni fac 
aranjamente cu viața, ori mor. Dumneavoastră 
sunteți niște sinucigași vii. 

Pe măsură ce vă apropiați de adevăr, 
singurătatea se mărește. Edificiul este măreț, dar 
vid. Mergeți prin sălile goale, care se fac ecoul 
pașilor voștri. Atmosfera este translucidă și 
invariabilă; obiectele par înmărmurite. Uneori 
începeți să plângeți, într-atât este de crudă 
claritatea viziunii. V-ar plăcea să vă întoarceți în 
cețurile necunoașterii, dar, în fond, știți că este 
prea târziu. 

Continuați. Nu vă fie teamă. Ceea ce e mai rău 
a trecut deja. Binențeles, viața vă va mai 
sfârteca, dar, cât vă privește, nu mai aveți prea 
mult de-a face cu ea. Amintiți-vă acest lucru: în 
esență, ați murit. Acum sunteți față în față cu 
eternitatea. 
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GEORGE CĂLINESCU, SPIRITUS RECTOR 

AL CULTURII ROMÂNEȘTI PRIN CUVÂNT 

 
Rândurile de față reprezintă, într-adevăr, 

niște "pagini regăsite", iar aceasta din cel puțin 
două perspective. Mai întâi, pentru că ele sunt 
extrase din al doilea număr al suplimentului anual 
al "Revistei de istorie și teorie literară", Colecția 
<<CAPRICORN>>, [București], 1985, care 
urmărea recuperarea unor intervenții în public 
foarte puțin cunoscute sau absolut inedite și ale 
unor conferințe susținute de George Călinescu; 
manuscrisele sunt datate între noiembrie 1943 și 
martie 1948. Textele, grupate sub titlul APROAPE 
DE ELADA - Repere pentru o posibilă axiologie - 
au fost selectate și comentate în partea I, 
intitulată Prolegomene, de către Geo Șerban, ca 
fiind niște "[...]preliminării în examinarea 
raporturilor dialectice dintre cultură și factorii de 
interferență determinanți, privitoare la 
identificarea tiparelor cu funcție modelatoare în 
creație, a metamorfozelor specificului artistic în 
spațiu și timp, a condiției umane în genere." 
(p.19) Aceastor "regăsiri" li se adaugă cea a 
subsemnatului, infinit mai modestă: am reprodus 
și am comentat succint doar câteva pasaje, dintre 
acelea care ating probleme stringente ale culturii 
din acea vreme, dar şi din timpul nostru și cărora 
criticul și istoricul literar le oferea răspunsuri 
adecvate și soluții pertinente cu șapte decenii în 
urmă. Este și motivul pentru care am ales eseului 
nostru acest titlu incitant și prin care subliniem un 
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mod bine fundamentat de gândire, care primește 
astfel girul continuității și al universalității. Am 
marcat cu aldine comentariile noastre, în care am 
făcut observații asupra problemelor ridicate de G. 
Călinescu și situației lor în zilele noastre. 

* 
* * 

Conferința Prietenele noastre cărțile a fost 
rostită de G. Călinescu în data de 12 decembrie 
1945, ca o a doua prezență dintr-un ciclu 
organizat de Uniunea Patrioților în sala Dalles din 
București, iar - mai târziu - a fost reprodusă 
integral în revista "Manuscriptum". (anul V, nr. 
2/15 1974) şi ea pune chestiunea raporturilor 
dintre viață, cititor şi carte.(Note, p.234-235). 
Poate să pară desuet astăzi de a mai vorbi despre 
"cetitul cărților", într-o lume în care formarea 
personalității (cu tot ceea ce implică aceasta: 
flexibilitatea gândirii, stabilirea de corelații între 
domenii foarte diverse, conturarea unei 
perspective individualizatoare asupra societății și 
a epocii istorice etc) nu mai are căutare. 

Pentru Călinescu lectura este o componentă 
esențială a existenței. Nu fără ironie, criticul 
spune: "Da, unii care nu știu să scrie şi să 
citească slove, citesc cartea vieții, noi intelectualii 
trăim <<viața cărții>>."(p. 33) Mai mult, lectura 
este un catalizator al elevării spirituale: 
"[...]cartea e un mijloc de intensificare a vieții, şi 
un mijloc de obiectivare, de spargere a granițelor 
experienței individuale şi de asimilare a 
experienței colective în timp şi spațiu."(p. 34) 
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Nu doar cei care exclud aprioric universul 
lecturii sunt în greșeală față de cultură, ci și cei 
care (foarte mulți!) se raportează eronat la 
cunoașterea prin investigarea tezaurului ascuns 
între coperțile volumelor. Există chiar niște trepte 
ale raportării individului la carte, în dimensiunea 
sa materială, dar şi în cea spirituală, și există -de 
asemenea - mai multe soiuri de <<cărturari>>. 
Mulți dintre aceștia au legături firave, tangențiale, 
am spune chiar nefirești, cu finalitatea 
intelectuală, atât de aparte, concretizată în fiecare 
carte. De aceea, acest eseu poate fi considerat și 
un minim îndreptar cât privește felul în care nu 
trebuie să ne apropiem de universul cărților. 

Cel mai jos se găsește librarul, care vede 
cartea sub aspect strict comercial, ca pe un 
produs a cărui valoare este direct proporțională cu 
vandabilitatea: "Nevăzând în carte decât un obiect 
vandabil, librarul (vorbesc în general) stimează pe 
autor ca pe un furnizor de marfă care se petrece 
[=se vinde, se rulează rapid] sau de marfă care 
nu se petrece."(p.34) Privind lucrurile din 
perspectiva zilelor noastre, ar trebui să fim 
nostalgici, întrucât librăriile au devenit niște rarae 
aves sau au dispărut cu totul în orașele noastre. 
Internetul este util, dar e îndoielnic că prin 
hățișurile lui sunt mulți cititori atât de avizați, 
încât să ajungă la o informație pertinentă și bine 
documentată. Librarii " clasici" au cam dispărut, 
iar locuitorii din orașele și comunele țării știu în ce 
s-au transformat acele clădiri în care intrai cu 
sfioșenia, dar și cu speranța unei aproprieri reale 
de spiritualitate... 
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Pentru G. Călinescu, bibliofilul se găsește pe 
o treaptă superioară librarului; totuși, el rămâne 
"[...] un colecționar, ca cel de timbre. O marcă 
rară poate să coste un milion, însă dacă o lipești 
pe scrisoare, scrisoarea nu merge. Bibliofilul nu 
iubește pe autor, ci îmbrăcătura cărții, raritatea 
ei, hârtia, filigrana." Aceasta nu înseamnă că 
scriitorul era insensibil la aspectul cărții și pleda 
pentru aspectul decent al acesteia: "Cartea, 
hrană a spiritului, trebuie să fie bine 
înveșmântată. Cartea decentă și fină, tiparul 
corect, ediția bine îngrijită, cartea în colecție, sunt 
imperative ale bunului gust livresc." (p.35) 
Trebuie să existe o concordanță între valoarea 
cărții și aspectul ei: "O adevărată repulsie îmi 
produc cărțile insignifiante în ediție de bibliofilli. 
Îmi fac impresia unor veșminte somptuoase puse 
pe manechine. Experiența mi-a spus că marele 
scriitor caută a se tipări decent, cu eleganță 
discretă, în vreme ce mediocrii au o preferință 
vădită pentru cartea cutie de bomboane."(p.36) 
În deceniile următoare scrierii acestor rânduri, 
lucrurile au devenit mult mai complexe: nevoia 
reală de culturalizare a țării a impus mai ales 
tiraje și colecții de masă (gen "Biblioteca pentru 
toți"), în care aspectul era secundar; ne uitam cu 
invidie la cărțile străine de înaltă ținută, care mai 
apăreau din când în când, inclusiv - vai! - a unor 
ediții publicate la Moscova. Astăzi cărțile, de 
valoare sau nu, aspectuoase sau nu, sunt în ediții 
bibliofile, în sensul unui tiraj mereu limitat,din 
cauza criteriului financiar și care - prin aceasta - 
devin greu accesibile.. Nici bibliologul 



 
 

115

(bibliograful) și nici savantul nu se bucură de prea 
multă considerație din partea scriitorului. Cel 
dintâi "[...] nu vede în cărți decât titlul și 
cotoarele, știința lui e o <<cotorologie>>. Pentru 
el cărțile sunt ca niște cadavre într-o sală de 
morgă, simple numere de ordine și goale date 
statistice." (p.38-39) Cel de-al doilea "[...] umblă 
la indice și e contrariat de cărțile care n-au un 
astfel de apendice." (p.39) 

Trecând la cei care citesc efectiv cărți, 
G.Călinescu se oprește la două cazuri extreme: 
oamenii "care citesc o singură carte sau prea 
puține" și "aceia care citesc prea multe". 
Călinescu îi avea în vedere, în prima situație, pe 
oamenii simpli și pe bătrânele bisericoase, pentru 
care lectura este "o manie inocentă", un misticism 
mișcător.  

Trebuie să ne gândim, însă, și la o situație 
mult mai gravă: aceea în care o lectură exclusivă 
duce la un fundamentalism periculos, religios sau 
politic. Coranul, considerat alfa și omega 
cunoașterii, a dus la distrugerea bibliotecii din 
Alexandria; Biblia a putut fi invocată drept bază a 
cruciadelor, dar și a rugurilor aprinse de 
Inchiziţie; " Biblia" fascismului a fost "Mein 
Kampf" al lui Adolf Hitler, iar cea a comunismului 
a fost "Manifestul Partidului Comunist" al lui Karl 
Marx și Friedrich Engels. Absolutizarea ideilor din 
astfel de scrieri, puse în practică de către indivizi 
lipsiți de deschidere culturală, a dus la dictaturi și 
la drame ale umanității care s-au întins uneori de-
a lungul mai multor secole.  
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Autorul consideră că a doua situație este "un 
semn foarte adesea de neintelectualitate", iar " 
Persoanele care devoră astfel cărțile n-au nicio 
noțiune de literatură, dar au câteodată o ținută 
agresivă, agasantă pentru veritabilul 
intelectual."(p. 40-41) O varietate a acestui ultim 
tip de lector este <<pasionatul de o problemă>>, 
a individulului care se cantonează în citirea unor 
texte, în lipsa unei veritabile selecții, fără a 
cunoaște, în fapt, contextul respectivei chestiuni. 
E un diletantism egalat doar de cei care citesc 
doar "capodopere" din scrierile unor autori 
dispăruți sau autori de renume. Toate acestea 
sunt semne de autodidacticism, iar "Autodidactul 
înghite multă celuloză tipărită, dar se hrănește 
puțin, fiindcă nu știe să meargă de-a dreptul la 
sucuri. De aici rezultă și acest aparent paradox că 
omul cult citește puțin."(p.43) Autodidactul se 
caracterizează prin suficiență și agresivitate, 
întrucât el "crede că judecata lui este infailibilă." 
(p.44) Lista unor lecturi deficitare se încheie cu 
cele făcute de compilator. "Acesta ia două cărți și 
le citește și pe baza lor face o a treia.[...] Lectorul 
nu mai este un iubitor al cărții, ci un ambițios, un 
parazit care trăiește de pe urma lor." (p.45)  

În acea vreme lectura acelor două-trei cărți 
era necesară; astăzi, grație internetului, 
compilațiile se pot face și fără a citi vreo pagină 
tipărită despre subiectul tratat. Se poate, astfel, 
"confecționa", fără niciun efort intelectual și într-
un timp record, o lucrare de licență, de masterat 
sau de doctorat, pe o temă care îi este aproape 
străină compilatorului. Este unul din principalele 
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motive pentru care există acum o adevărată 
inflație de astfel de scrieri fără nicio valoare, 
apreciate cu calificativul "magna cum laude" de 
membri ai unor comisii care au promovat în 
mediul universitar pe baza unor lucrări redactate 
similar. Ele se găsesc la granița destul de nesigură 
dintre nonvaloare și plagiat... 

Ne putem înteba cum se raportează 
G.Călinescu însuși la receptarea culturii prin 
lectură. Răspunsul îl găsim în textul aceleași 
conferințe: "Eu de mult nu mai citesc nici cărți, 
nici autori. Eu citesc literaturi. Adun monumentele 
unei literaturi a cărei limbă o cunosc laolaltă sau 
pe dușumea, îi așez pe toți cronologic și apoi o iau 
de la capăt și citesc... literatură. Emoția e 
indicibilă si profitul incalculabil."(p.43) Lumea 
cărților este"mai statornică decât cea vizibilă 
"(p.46) şi îi permite realizarea de corelații 
originale peste spații și secole. Retragerea în 
lumea cărților este, și ea, o aparentă solitudine: 
"Cei care mă văd cufundat în cărți mă numesc 
singuratic și insociabil. Eu solitar? Când merg 
izolat pe stradă, pășesc investit [=înveșmântat] 
de umbre!."(p.48) 

Acest text călinescian poate fi considerat un 
mic manual de pedagogie a lecturii, un ghid 
pentru cei care se hazardează prin hățișurile 
bibliotecilor și care doresc să aibă reale beneficii 
intelectuale și formative în urma "zăbavei" în 
preajma cărților. 
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* 

Conferința Civilizație și cultură a fost expusă 
de G. Călinescu în data de 17 februarie 1947 de la 
tribuna aulei Fundațiilor Regale din Piața Palatului; 
textul autograf se păstrează la B.A.R..(Arhiva 
Călinescu, Mapa III, mas.44) şi a fost reprodus 
mai apoi în revista " Secolul XX", nr. 4 
(159/1974). (Note, p.235-237) 

Tema conferinței nu era una nouă, 
concurența/dinamica dintre cele două dimensiuni 
ale societății fiind prezente constant în dezbaterile 
ideologic-culturale din perioada interbelică. 
Preeminența culturii asupra civilizației a fost 
susținută mai cu seamă de intelectualii care 
îmbrățișau tradiția (cei din jurul revistei 
"Gândirea", de pildă), în timp ce accentul pe 
factorul civilizație era pus de cei care aveau 
deschideri europeniste, dar și de cei care cochetau 
cu ideologiile de stânga. 

Pentru G.Călinescu, lucrurile nu se prezintă 
într-un mod tranșant, nu există un "divorț" între 
acestea, pentru că "Într-o țară înaintată, 
civilizația și cultura merg mână în mână, în așa 
chip încât un obiect de civilizație este în același 
timp și un fenomen cultural." (p. 73) 

Civilizația este un factor universal și există 
societați fără cultură sau având o cultură "de 
import", lipsite de specificitate, de individualitate 
și incapabile de creație spirituală. Astăzi, atât de 
promovata globalizare nu constituie decât o 
agresiune a civilizației asupra oazelor de cultură 
care mai există în spațiul european, cum ar fi, de 



 
 

119

exemplu, cel românesc, o încercare de extindere a 
unui tip de societate care nu a avut sau și-a 
pierdut rădăcinile, care ignoră cu suficiență 
trecutul, pentru care viitorul e plasat într-o 
nebuloasă, iar prezentul e arealul deplin al 
fericirii, în măsura în care el asigură nevoile 
elementare ale indivizilor. 

Cultura e un factor particular, iar 
conferențiarul își punea întrebarea: " Din ce e 
făcută cultura?" și tot el răspundea îndată: "Din 
biserici, monumente arhitectonice, compoziții 
muzicale, poeme, tablouri, covoare, mobile, 
ceramică, veșminte etc. Toate acestea n-au nicio 
semnificație dacă nu le raportăm la om, de fapt 
ele nu există ca obiecte de cultură decât prin 
semnificația pe care le-o dăm. [...] un popor care 
n-are monumente, nu are nici spirit, pentru că 
spiritul e o forță prin definiție expresivă și un 
spirit care nu se materializează, e în stare de 
vegetare și de inconștiență." (p. 67) Schimbând 
oarecum doar terminologia, am putea spune că 
elementele de civilizație ar trebui să se constituie 
în infrastructura ansamblului social, peste care să 
se grefeze într-un mod noncontradictoriu cele de 
cultură, care ar forma suprastructura comunității. 
A trăi într-o dimensiune spirituală înseamnă, de 
fapt, a da glas tuturor acestor bunuri culturale, 
dar și a vibra, a rezona împreună cu acestea. 

O altă chestiune, și ea de stringentă 
actualitate, pe care o regăsim în această 
conferință, o constituie cea a priorităților: au 
întâietate instituțiile cu caracter civic sau cele 
culturale? Iată cum răspundea G. Călinescu: 
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"Dacă acum ni se pune întrebarea, care din 
aceste două aspecte este mai important [cultura 
sau civilizația, n. n.] pentru existența noastră, 
răspunsul nu e așa ușor de dat. În tot cazul, 
răspunsul just nu e acela pe care îl dă omul 
nereflexiv. Când mi-am exprimat față de cineva 
aspirația mea ca România să aibă mai multe 
monumente, columne, palate, statui, acel cineva 
mi-a strigat: întâi spitale! S-ar părea că această 
strigare dovedește foarte mult bun-simț, dar să 
ne ferim de prestigiul bunului-simț. Admit și eu că 
ne trebuiesc întâi spitale. Spitalul apare ca un 
moment de civilizație. Întrebarea trebuie refăcută 
altfel. Civilizația spitalului anticipă sau precede 
cultura? Răspunsul meu este: spitalul presupune 
o cultură înaintată. Și într-adevăr ridică spitale 
numai corpurile sociale care au sensul milei de 
aproape, care e religie și omenie, care posedă 
noțiunea științifică a imperativului sanitar. Câtă 
vreme nu există o știință medicală, o politică 
socială, o etică și o religie, spitalul e cu neputință. 
Acest aspect al civilizației e un rod târziu al unei 
evoluții culturale. Căci știința, etica, politica sunt 
cultură."(p. 72) Citind și meditând asupra acestor 
rânduri, vom conștientiza falsitatea și chiar reaua-
credință a celor care denunță construcția de 
monumente (cum ar fi ridicarea Catedralei 
Neamului), de statui, investirea de bani în 
inițiative de durată, în chiar anul centenarului 
Marii Uniri, opunându-le necesitatea de a construi 
școli, spitale, locuințe etc. Și aceasta, în condițiile 
în care banul public este devalizat, furat, jecmănit 
de aproape trei decenii, iar eventualele resurse 
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"stoarse" de la domeniul cultural vor fi 
direcționate spre asistații sociali, spre plata 
"grasă" a unei administrații care, astfel, devine 
obedientă față de putere și agresivă față de 
potențialii oponenți ai acesteia. Utilul construcțiilor 
civice nu îl contestă nimeni, dar trebuie să ne 
punem o firească întrebare: pentru cine vor fi 
edificate ele - pentru niște generații de ființe 
robotizate, lipsite de personalitate sau pentru 
niște oameni apți să perceapă gratuitatea actului 
artistic și care sunt conștienți de individualitatea 
lor în comunitate și a neamului lor între celelalte 
națiuni ale lumii, fapt realizabil doar prin 
intermediul culturii? 

Mai mult decât atât, însăși strategia 
economică ar trebui regândită, ar trebui plasată 
într-un cadru temporal mai larg, cântărindu-se 
beneficiile pe termen lung, iar nu cele de 
moment: 

"Dacă economia condiționează cultura, 
aceasta la rândul ei sporește economia. Lucrul e 
un truism din punct de vedere teoretic și este 
invederat în faptă." După ce exemplifică acest 
aspect socio-cultural-economic prin domeniile 
industriei tipografice şi, cel al materialelor 
necesitate de pictură și muzică, care pot duce la 
constituirea unor adevărate subramuri industriale, 
George Călinescu ajunge la următoarea concluzie 
pertinentă; “Putem afirma fără statistici că cea 
mai mare parte a mișcării industriale e tributară 
culturii și numai un procent mai mic nevoilor de 
hrană. Suprimați arhitectura, școalele, cărțile, 
muzica, pictura, teatrele și vom cădea în mizeria 
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pastorală, aceea pe care o cânta în poezie 
Eminescu. Nevoile spirituale solicită procese 
industriale. Este sigur că avem nevoie de căi de 
comunicație pentru transportul hranei, dar 
curiozitatea, nevoia de a vedea alt peisaj mână pe 
oameni. Trenurile ar circula goale fără aceste 
nevoi culturale. Sunt țări ca Italia care își scoteau 
o bună parte a bugetului din industrii turistice. 
Economia si cultura sunt doi poli contradictorii și 
comunicanți care împing viața socială după același 
principiu după care funcționează soneria electrică. 
" Or, la noi nu numai că fondurile destinate 
patrimoniului, ale atât de necesarelor restaurări 
ale acestuia sunt insignifiante, dar există parcă o 
politică bine concertată de eliminare a clădirilor 
din această categorie, mai ales a celor care nu 
sunt bine cunoscute și aflate mai cu seamă în 
zone izolate sau în mediul rural. Castelele din 
Transilvania și mănăstirile din nordul Moldovei nu 
pot fi, doar ele, "remorca" turismului cultural 
românesc... Investiția în primenirea vestigiilor 
trecutului și promovarea acestora pot deveni 
surse substanțiale și pentru economie. Dar pentru 
aceasta e nevoie de oameni politici care să aibă o 
viziune de perspectivă, iar nu din aceia care se 
cantonează în cârpeli de moment sau în unica 
preocupare de a servi interese obscure și aflate la 
limita sau în afara legalității... 

* 
* * 

          Textul [Universitate-universalitate] a 
fost redactat spre a fi prezentat la deschiderea 
unui curs de literatură română (nu al lui G. 
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Călinescu însuși) la Facultatea de Filologie a 
Universității din București. Manuscrisul este dificil 
de datat, dar scrierea sa nu poate fi anterioară 
lunii aprilie 1948, conform părerii îngrijitorului 
ediției. Și tot Geo Șerban remarca faptul că "În 
dialogul călinescian cu studenții răzbat ecouri 
îndepărtate." Este vorba de primul mentor al 
criticului și istoricului literar, și anume profesorul 
Ramiro Ortiz, cel care a creat o adevărată punte 
culturală româno-italiană. Pentru acesta, "Nu 
ajunge voința de a studia, trebuie încă (mai ales!) 
și priceperea de a studia." Ideile lui Ramiro Ortiz 
(pledoaria pentru metodă, combaterea 
enciclopedismului, dar și a îngustei specializări, 
condamnarea carierismului) se regăsesc în 
expunerea călinesciană. (Note, p238-239) 

Călinescu se arată iritat, mai întâi, de 
"întrebarea unor studenți asupra <<materiei>> și 
[de] pretenția acelora a căror insonoritate 
culturală a fost constatată, de a da pe loc două 
sau trei <<restanțe>>". (p. 106) Desigur, lectura 
materiei de examen este absolut necesară, dar ea 
rămâne doar punctul de plecare pentru a dovedi 
"aptitudinea de a descifra valorile literare." Reala 
direcție a studiului în Universitate scapă multor 
"studenți, care nu înțeleg spiritul Universității, 
[care] au tendința de a pretinde să li se pretindă 
cantități de cunoștinte, mensurabile la cântar.", 
iar "memorarea câtorva fascicole de curs apare ca 
o coborâre vertiginoasă sub nivel școalei 
secundare, care aceea, în felul ei, insistă asupra 
spiritului." (p.107) Însă adevărata menire a 
studiilor superioare este una formativă: "Spiritul 
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Universității este de a citi împreună cu profesorul, 
în vederea unei perfecționări personale." (p.107) 

George Călinescu pune aici, întrebuințând 
terminologia actuală, problema raportului între 
cunoștințe și competențe. Diferența este însă 
enormă: în epoca respectivă, achiziționarea de 
cunoștințe era de la sine de înțeles și constituia 
baza formării competențelor. Ministerul de resort 
și catedrele universitare, constatând că în zilele 
noastre elevii și studenții citesc și învață tot mai 
puțin, au "subțiat" continuu programele de 
examen și cerințele din subiectele date au fost 
aduse la limita ridicolului, in numele axării pe 
competențe. Astfel, posesorii unor calificative sau 
note "umflate" la bacalaureat sau pe parcursul 
anilor de studenție au iluzia unei veritabile 
pregătiri intelectuale, când -mulți dintre ei - nici 
nu conștientizează sfertidoxismul în care au 
rămas, pe care nu-l poate acoperi petecul de 
hârtie numit diplomă.  

"Universitatea, chiar și la facultățile strict 
pozitive, nu predă <<materii>>, ci <<spirit>>, 
care se mai numește și metodă. A fi fost elevul lui 
Onciul sau elevul lui V. Pârvan, acesta este 
sensul. Poți fi elev prin continuare pozitivă ori 
negativă, în amândouă cazurile pornirea este de 
la un factor imaterial.  

Așa stând lucrurile, reprobabilă mi se pare 
atmosfera pe care și în presă unii tineri o fac 
împotriva frecvenței cursurilor și în favoarea 
litografierii lecțiilor. Desigur că nu sunt pentru 
exagerare și pedanterie, dar tinerii trebuie să știe 
ce este o Universitate și care e deosebirea 
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structurală de școala medie. Aici catedra are o 
formă personală și accentul nu cade asupra 
materiei, deoarece se presupune că tinerii își 
procură singuri cantitățile de cunoștințe de care 
au nevoie. Profesorul te învață un mod de a 
descuia biblioteca și de a descifra. Nu-l poți găsi 
nici în carte, pentru că opera scrisă e un proces 
închis, în timp ce cursul și seminarul sunt exemple 
de acțiune. Profesorul e un actor, de presupus 
magistral, care joacă împreună cu școlarii săi, 
lăsându-se descoperit în rutina și invenția lui, în 
perfecții și stangăcii. Nu poți invăța arta sa prin 
lectura memoriilor sau prin corespondență. 
Prezența pe același scânduri este un noroc de 
neînlocuit. Se înțelege atunci de ce o Universitate 
fără frecvență e un nonsens, e ca un institut de 
librărie care desface cărți litografiate."(p.108) 

Acest fragment întins este semnificativ cât 
privește relația student -profesor-materie de 
studiu. Profesorul trebuie să-și conducă 
învățăcelul prin labirintul bibliografiei și, mai ales, 
să-l învețe cum poate ajunge la o judecată 
originală. În deceniile următoare scrierii acestor 
rânduri nevoia de a forma (evident, superficial) 
cadre pentru varii domenii a favorizat și studiile 
de scurtă durată, mai apoi pe cele fără frecvență. 
Dar învățământul teoretic, la zi, până în 1990, 
prevedea obligativitatea frecventării cursurilor și 
seminariilor, cu un real câștig în formarea 
intelectuală a studenților. Apoi, în deceniile de 
"tranziție", înmulțirea facultăților de stat sau 
private, nevoia de a atrage studenți nu prin 
prestigiul corpului didactic, ci prin facilități a dus 
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la învățământul la distanță, la renunțarea 
obligativității de a urma cursurile. Totul a început 
să se transforme într-un jalnic troc: taxe ( uneori 
și mită) contra diplome de studiu. Nici vorbă, în 
aceste condiții să se mai păstreze ceva din aura 
profesorului universitar de altădată. 

De altfel, dezamăgiți, în anii de după al 
Doilea Război Mondial, unii profesori se retrăgeau 
în cercetare "într-un cerc restrâns de tineri 
ucenici, hotărâți, cum se zice, a lucra și a face 
știință." G. Călinescu nu contestă necesitatea 
cercetării specializate, "Însă la literatură şi 
filosofie încurajarea de specialiști e, cred, 
primejdioasă. [...]ce folos poate ieși din 
abandonarea sălii de curs? Misiunea profesorului 
ca persoană e să stimuleze alte persoane, în 
sforțarea lor spirituală originală, iar cei care 
lucrează <<științific>> sunt de obicei spirite 
simple ori practice[...]"(p.112) 

Un alt fragment care ni s-a părut relevant 
este cel în care G. Călinescu opune învățământul " 
dogmatic", din liceu, celui care promovează 
"spiritul critic", la nivel universitar. Primul 
formează cunoștințe și convingeri consacrate, 
sunt monedă de schimb curentă, cel de-al doilea 
formează personalități care vor avea posibilitatea 
de a se ridica deasupra nivelului mediu sau 
mediocru de înțelegere a lumii: 

"Ceea ce trebuie să distingă școala medie de 
Universitate e aceasta: școala secundară predă 
noțiuni in chip dogmatic. Universitatea introduce 
în formularea însăși a propozițiilor științifice, un 
caracter critic. Astfel, ca să ne limităm la 
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literatură, manualul de liceu declară că Alecsandri 
e cel mai de seamă pastelist român. Și acolo o 
astfel de noțiune își atinge scopul ei didactic. Noi, 
aci, ne vom întreba de izvoarele critice ale acestei 
opinii, dacă există într-adevăr <<pastelul>>, vom 
analiza conștiința estetică a lui Alecsandri., vom 
pune pe poet în raport cu fenomene literare cât 
mai largi și vom trage concluzii în toată libertatea 
de spirit, fără nicio aservire față de vechile 
definiții. Însă ne vom feri a decreta drept ultime 
adevăruri concluziile noastre. Noi căutăm să 
afirmăm spiritul critic, și a decreta înseamnă a-l 
opri. Așadar, studentul nu are a învăța pe 
dinafară opiniile noastre rezultate dintr-un 
examen critic neprecugetat, ci a căpăta pur și 
simplu deprinderea examenului, fiindu-i îngăduit, 
dacă se poate, să formuleze el însuși alte puncte 
de vedere mai întemeiate sau tot așa de valabile. 
Orice tânăr care se încăpățânează a ignora acest 
rost al Universității și se obstinează a învăța pe 
dinafară propoziții fixe, fără a participa însuși la 
procesul critic, redescinde la treapta de elev de 
liceu, și încă a unuia rău, care se refuză 
sistemului de educație a școlilor secundare, 
obținute prin frecvență și supraveghere."(p.110-
111) 

Vom încheia acest excurs prin conferința 
călinesciană cu transcrierea a trei pasaje în care 
sunt elogiate rolul, rostul și valoarea Universității: 

"Acest scop [al Universității, n.n.], întrucât ne 
privește, e de a ne ridica pe cea mai înaltă scară a 
umanității, a face din noi niște contemplatori ai 
universalelor. Chiar dacă ne pierdem pe cărări 
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moarte, ceea ce interesează este spiritul cheltuit 
în această eroare." 

"Fiindcă, într-adevăr, Universitatea este 
puntea superioară a vasului de unde se văd 
marginile mării și cerul. Cine a ieșit din ea fără 
fiorul marilor întrebări a trecut prin ea legat la 
ochi și cu ceară în urechi ca Odiseu. Universitatea 
e un promontoriu de unde lucrurile sunt privite de 
sus, cei mai mulți se coboară apoi în viață, puțini 
rămân, însă cei care descind pot înțelege pe cei 
rămași la altitudine. Prin urmare, Universitatea e 
locul marii tensiuni spirituale și trebuie să evite 
cultivarea în secret a câtorva rutine auxiliare, la 
care este experimentat că aderă spiritele cele 
mediocre. "(p.114) 

"Trebuie să știți că Universitatea este în 
România cea mai înaltă instituție culturală, de aci 
pornesc lucrările spiritului câte sunt. Noi n-avem 
alte cercuri de reflecție asupra naturii fizice și 
umane, singurul e în acest loc. Aici sunt grădinile 
lui Academus, și ați face o mare eroare dacă ați 
mânca semințe pe cărarea unde va păși în vreun 
secol viitor sandala unui Platon român." (p.115) 

 
Selecția tuturor textelor, traducere precum și 
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Fotografii de la activităţile care l-au avut 
participant pe  

dl porf. Alexandru Ciubîcă 
 



 
 

130

 



 
 

131

 

 



 
 

132

 

 
 

 
Traduceri și 

însemne 

In memoriam prof. Alexandru 
Ciubîcă 

 
  

 



 
 

133

 
 
 

„În general, vă veți bălăngăni 
între amărăciune și angoasă. În 
ambele cazuri, alcoolul vă va ajuta. 
Esențial este să beneficiați de câteva 
momente de grație care vă vor 
permite realizarea operei. Ele vor fi 
scurte; forțați-vă să le surprindeţi. 

Nu vă fie teamă de fericire; ea nu 
există.” 

 
Text tradus din Michel Houellebecq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


