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De la o vreme, mă preocupă o chestiune care n-are aparent 
nicio miză; o chestiune care l-a ocupat mereu pe Roland Barthes, 
de la moartea căruia au trecut, în 2010, trei decenii. Iar eu se 
întâmplă să fiu într-o pasă barthesiană. 

Pe scurt: care este limita meta-limbajului? Problema se regă-
seşte deja în scrierile de tinereţe ale lui Barthes, mai ales că nu în 
calitate de teoretician şi-a început el cariera. Nietzsche şi André 
Gide sunt primii autori despre şi prin care scrie, până la lecturile 
din Marx, Brecht, Saussure care-i pregătesc mitologiile urbane. 
Tocmai de aceea Barthes nu poate fi considerat astăzi nici teo-
retician, nici critic, nici (doar) scriitor. Deşi, în cele din urmă, ce 
altceva decât scriitor poţi fi, fie că te exersezi în teorie sau în 
poezie, atâta vreme cât scrisul este „meseria” ta (parafrazez titlul 
unei cărţi de Eric Marty despre Barthes)? Chestiunea merită 
încă gândită. O face Barthes, o face şi unul dintre japonezii care îi 
studiază astăzi opera – mai ales după ce francezul a scris o carte 
excepţională despre Japonia, Imperiul semnelor. Kohei Kuwada 
scrie, în continuarea unei reflecţii mai vechi a lui Claude Coste, 
despre Barthes moralistul: La „Moralité” de Roland Barthes se 
numeşte lucrarea lui, susţinută în 2010. Tocmai din acest punct 
devine teoria interesantă, din momentul în care ea se articulează, 
vrând-nevrând, cu etica; din punctul în care practicarea teoriei 
presupune o etică, iar cel care face teorie este autor în măsura în 
care se gândeşte la sine însuşi ca scriitor. În clipa în care aceste 
gânduri ies la suprafaţă şi-i marchează scrisul, autorul respectiv 
devine un moralist. 

Este teoria caducă în lipsa unei morale care se poate deduce 
din practica acestei teorii? Răspunsul meu: da. Pentru că teoria îşi 
atinge în chip inevitabil limita care constă în a se sustrage teoriei 
pe care o practică şi direcţiilor pe care le prescrie cunoaşterii. Or, 
Barthes are o primă perioadă în care face teorie şi încă una 
politică, în Gradul zero al scriiturii, apoi de-a lungul întregului 
deceniu şase al secolului trecut, atras de sirena (marxistă, ideo-
logică a) demistificării. Chiar şi aici, însă, autorul critică poziţia 
„mitologului”, despre care spune aşa: „Cuvântul lui este un 
metalimbaj, el nu acţionează; cel mult, dezvăluie; noi zburăm 
mereu între obiect şi demistificarea lui, neputincioşi în a-i reda 
totalitatea: căci, dacă pătrundem în obiect, îl eliberăm, dar îl 
distrugem; şi dacă îi lăsăm întreaga greutate, îl respectăm, dar îl 

1restituim mistificat” . Un fel de principiu al incertitudinii al lui 
Heisenberg après la lettre. Se ştie, apoi: Barthes rămâne marxist, 
dar unul oblic, apoi devine structuralist, pentru ca în anii '70 să-şi 

pună iar la îndoială ştiinţificitatea discursului şi să viseze la 
romanul pe care nu l-a scris niciodată. 

Actualitatea lui Barthes nu stă doar în teoriile lui – cu toate că 
pe mine Mitologiile nu doar mă fascinează, ci îmi creează un 
complex mimetic – ci mai ales în acel al său „non vouloir savoir”, 
în acea dezangajare ideologică pe care, în cele din urmă, n-o 
putem interpreta decât din perspectiva morală. Un teoretician 
care revine (în)spre literatură după teorie este în mod limpede, din 
perspectivă ideologică, un nehotărât. Sau, cum se spunea odini-
oară, un confuz. Dar cum să nu vezi clar că, odată ce purcezi la 
exersarea limbajului teoretic, nu poţi deveni decât confuz în 
raport cu obiectivele maximaliste pe care orice teorie şi le pro-
pune? 

Or, adevărul scriiturii nu este unul nici cu totul tranzitiv, nici 
cu totul transcendent. (Desigur, Sartre şi mulţi alţi intelectuali 
angajaţi îşi închipuie altceva. Iar cititorii – oamenii – nu înţeleg 
din „adevărul scriiturii” decît o eschivă.) Şi nici nu e exclusiv 
moral, trebuie spus. Nu pentru că ar fi imoral, nu pentru că ar fi 
contrar moralei în vigoare, ci pentru că actul confesiv pe care îl 
expune poate primi o valoare estetică. Adevărul despre Roland 
Barthes, ca şi adevărul despre adevărul scriiturii, transpar mai ales 
din Roland Barthes par Roland Barthes, acel op autobiografic şi 
alunecos din 1975, unde iată ce scrie autorul: „Aceste opoziţii 
sunt nişte artefacte: împrumutăm din ştiinţă nişte maniere con-
ceptuale, o energie a clasărilor: furăm un limbaj, fără să vrem să îl 
aplicăm până la capăt. (...) Opoziţia este bătută (ca o monedă), 
dar nu încercăm să o onorăm. La ce ne serveşte aşadar? Pur şi 
simplu la a spune ceva: e nevoie să aşezi o paradigmă pentru a 
produce sens şi pentru a-l putea deriva apoi”.

Confesiunea e aici, dar nu e doar atât. Confesive sunt multe 
discursuri ale gânditorilor non-analitici anglo-saxoni, dar este 
vorba acolo despre o sinceritate simplă, cuceritoare tocmai prin 
recursul la autobiograficul cotidian. Barthes nu e direct confesiv. 
El recunoaşte, produce ironie şi subverteşte teoria (simbolizată 
aici de „opoziţie”), dar nu lasă să treacă nimic liber prin fraza 
despre opoziţia care este „bătută” – însemnată – dar „neonorată”. 
Aici vorbim despre metaforă, părăsim teoria în ceea ce prescrie ea 
pentru a urca în alegoria care-şi alege cititorul. Aici discursul 
creşte şi face coajă. Semnificaţiile sunt dermice, nu epidermice. 
Barthes face literatură, dar nu pentru că ar fi un teoretician inca-
pabil, nu pentru că are de gând să ficţionalizeze, ci pentru că doar 
aşa poate revela adevărul limbajului de dincolo de opoziţia – ea 
însăşi teoretizantă – dintre discurs intelectual şi discurs ficţional. 

Rămâne ca acest fel de a spune să fie el însuşi evaluat din 
perspectivă morală. Da, însă, în lipsa faptelor, nu tot de limbaj 
vorbim, în limbaj? Roland Barthes, Oeuvres complètes, I, p.868 (extras din Mythologies).
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Lucrurile simple sunt deziluzionante. Aceasta este marea lor 
calitate: că nu îţi mai permit să te iluzionezi, să te minţi – şi astfel 
să îi minţi pe alţii. Voi vorbi aici despre iubire în modul cel mai 
simplu, mai deziluzionant de care sunt capabil. Subiectul însuşi 
mi-o cere. 

Voi începe cu forma cel mai des întâlnită a iubirii: cu iubirea 
sinceră. Sigur, iubirea sinceră nu este neapărat şi întotdeauna cea 
mai raspândită. Romanticii – din orice timp şi din orice loc – sunt 
cei care o raspândesc: este crezul lor. Dar e suficient ca într-o 
anumită epocă sau într-un anumit loc să existe un singur roman-
tic pentru ca iubirea aceasta sinceră să cuprindă toate inimile – cel 
puţin ca ideal, dacă nu ca realizare.

Burghezul – din orice timp şi din orice loc – începe să îşi facă 
procese de conştiinţă. El e un om cinstit: îşi iubeşte soţia, dar 
descoperă brusc că o face într-un mod cam meschin, cam 
„burghez”. Conservatorul – din orice timp şi din orice loc – fie 
devine mistic (ideile sale despre nobleţe aproape că îl obligă la 
asta), fie devine rece, glacial, imagine în oglindă a torentului de 
lavă care se răspândeşte în jurul său. Iar femeile, ele cu toate 
oftează, extaziate şi deznădăjduite. În fine, Prinţul lor a sosit, 
călare pe calul său alb. E aşadar vremea ca ele să capituleze, să se 
lase răpite.

Deşi nu face obiectul acestui studiu, poate că ar merita să 
discutăm puţin despre romantismul feminin. Sunt unii care 
susţin că acest romantism e dovada clară a faptului că femeile 
visează, în secret, să fie violate. Eu cred că lucrurile stau tocmai pe 
dos. Mii de ani, femeile au fost sistematic violate. Ele au fost 
proprietatea tuturor stăpânilor: a şefilor de trib, a cuceritorilor, a 
nobililor şi a regilor. Ba chiar şi a bărbaţilor lor, înzestraţi cu 
„drepturi conjugale”. Independent de voinţa lor, independent de 
alegerea lor, adesea chiar împotriva voinţei bărbaţilor lor (supuşi 
puterii suverane a sabiei), femeile trebuiau să facă pe plac 
stăpânilor. Adică, spus direct, să se lase violate.

Violul devine parţial nesistematic numai în rarele regimuri de 
libertate cunoscute nouă în anumite epoci şi la anumite popoare. 
Dar nici măcar aceste regimuri nu sunt suficient de puternice 
pentru a aboli complet violul sistematic. Chiar şi în ele există 
stăpâni: legiuitori, judecători, apărători ai legii, miniştri, şefi de 
stat, primari, consilieri locali ş.a.m.d. Şi oriunde există stăpâni, 
posibilitatea violului sistematic rămâne intactă. Probabil că 
singura ordine în care violul devine absolut nesistematic este 
ordinea proprietăţii private şi a liberei concurenţe. Numai într-o 

astfel de ordine comportamentul agresiv al potenţialilor stăpâni 
este anulat de oferta celorlalţi. Existenţa posibilităţii reale de a 
alege îi „scoate de pe piaţă” pe ofertanţii de agresiune fizică.

Dar noi nu trăim într-o astfel de ordine – pe care unii o consi-
deră fie „utopică”, fie „anarhică”. Prin urmare, violul sistematic 
rămâne o constantă a existenţei feminine. Şi, astfel, romantismul 
lor devine perfect inteligibil: e o soluţie de apărare. Cel la care 
visează ele este un Prinţ – şi asta este o dovadă de realism. De la 
prinţi, de la stăpâni vine răul, ei sunt violatorii. Trebuie deci un 
Prinţ, un egal al acestor stăpâni, trebuie cineva care poate să le 
apere de pretenţiile acestor stăpâni, de coşmarul lor cotidian. Şi 
mai trebuie ca acest Prinţ să le cheme de bunăvoie; ele îl vor urma 
de bunăvoie.

La drept vorbind, nu e nimic „romantic” în romantismul femi-
nin. E doar, puţin cosmetizată, dorinţa lor de a nu fi violate şi de a 
fi apărate împotriva potenţialilor violatori. Tocmai acestei dorin-
ţe îi răspunde, în primă instanţă, romanticul. Şi tocmai de aceea 
femeile sunt primele „cliente” ale sale.

Dar şi primele care îl resping. „Prinţul” acesta romantic nu le 
poate apăra de nimic, pentru că pur şi simplu nu înţelege nimic. 
Când e seducător, e aidoma tuturor celorlalţi prinţi. E tot un 
violator, dar unul „sincer”. Şi când nu este astfel, când refuză să fie 
un violator, e jalnic: se apucă să venereze femeia. Ea dorea să fie 
liberă şi a răspuns la promisiunea libertăţii. Dar iată că nu e liberă; 
e stăpână, obiect de cult. Şi cine e mai rău, stăpânul care o violează 
sau sluga care o venerează?

Niciunul dintre ei nu o cheamă, de fapt. Unul îi ordonă, celă-
lalt îi cerşeşte. În aceste condiţii, normal, femeia e descumpănită. 
Ea îşi poate spune, pe drept cuvânt: „Bărbaţii sunt intratabili!” 
(După cum şi bărbatul e complet buimăcit. „Uite, îşi spune el, nu 
vrea nici cu mine, nici cu celălalt! Cine s-o înţeleagă?”)

Pusă în faţa acestei opţiuni, femeia trebuie totuşi să aleagă. Şi 
alege absolut corect, de fiecare dată. Stăpânul acesta, bărbatul 
acesta netrebnic, ticălos, e totuşi bărbat! Prinţul căzut, prinţul 
tenebrelor, e totuşi prinţ! Celălalt e doar o slugă. Aşa că se 
întoarce la violator. Şi nu e numai asta. Romanticul i-a promis 
libertatea, dar a minţit-o. În locul libertăţii i-a oferit o slugă care 
să o venereze. Pe lângă această tortură, cealaltă, a violului, e floare 
la ureche, e infinit mai blândă, mai suportabilă.

„Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!” Formula aceasta, 
rostită de un călugăr ortodox, e formula de destin a femeii. Deşi 
poate că o femeie ar fi spus „Ţine-ţi mintea şi trupul în iad şi nu 
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deznădăjdui!” Stăpânul nu i-a promis niciodată nimic, decât că o 
va viola ori de câte ori va avea el chef. El e un ticălos, dar şi 
profund cinstit. Îi ia trupul, dar îi lasă întreagă speranţa. Şi, astfel, 
femeia rămâne în iad. Dar Prinţul ei este şi el acolo, ea îl presimte 
şi îl aşteaptă. Şi uneori, noaptea, el se apropie de ea şi o sărută în 
treacăt. Ca o promisiune că va veni.

Mă tem că astfel am spulberat un mit: cel al femeii care-ţi cade 
în braţe din prima clipă. Sigur, uneori lucrurile aşa se întâmplă. 
Dar cine pretinde ca lucrurile să se întâmple astfel mereu, cine 
promulgă drept criteriu al iubirii adevărate caracterul brusc, 
imediat al dăruirii celuilalt se înşală. El nu observă faptul 
fundamental că femeia este în iad, ba încă într-o poziţie şi mai 
proastă decât a bărbatului.

Prin urmare, miza este, pentru femeie, uriaşă. Dacă iubirea e 
adevărată, ea câştigă totul. Dar dacă e falsă, pierde totul. Din 
paradisul momentan şi iluzoriu, va cădea brusc în infernul etern. 

Iar această cădere este cumplită. După o iubire eşuată, o femeie se 
regăseşte mult mai greu decât un bărbat. După un astfel de eşec, 
infernul este pentru ea încă şi mai terifiant. (De aceea, multe 
femei renunţă în timp să mai caute iubirea şi îşi aleg bărbaţii după 
alte criterii. E o soluţie pragmatică şi perfect inteligibilă, care se 
explică prin amploarea suferinţei în caz de eşec. Totuşi, soluţia 
este greşită).

Este adevărat că, atunci când iubeşte, femeia iubeşte din prima 
clipă. Alegerea este făcută. Dar între „prima clipă” şi „primul pas” 
intervine adesea distanţa. Femeia, cum spuneam, este în iad şi 
aşteaptă. Ea a ales, dar nu ştie prea bine ce. Şi nici nu îşi permite să 
rişte totul dintr-odată. Dacă cel pe care ea l-a ales nu o iubeşte cu 
adevărat? Dacă e doar un romantic? Aici nu prea contează 
declaraţiile bărbatului, şi nici faptele lui care vin să îi sprijine 
declaraţiile. Miza este prea mare, şi ea aproape că o obligă pe 
femeie să îşi disimuleze alegerea, să temporizeze.

Spre deosebire de majoritatea bărbaţilor, femeia, după ce a 
ales, deschide ochii. Alegerea poate fi oarbă, perfect întâmplătoare. 
Dar din acel moment ea se lansează într-o aşteptare activă. Şi de 
aceea „prima clipă” nu generează neapărat „primul pas”. Pentru 
acest prim pas trebuie să existe semne – pe care femeia le pân-
deşte, le caută, le presimte fără să le ştie prea bine.

Din acest punct de vedere nici bărbatul nu se găseşte, la drept 
vorbind, într-o situaţie mai bună. Iată, femeia i-a căzut în braţe, 
ca şi cum ar fi venit de undeva de sus. Imediat sau după un timp 
oarecare, de bunăvoie sau sedusă (ori poate chiar siluită, ori 
seducându-l ea pe el) – nu contează. Ceea ce contează este că 
faptul acesta al căderii e unul ambiguu. De sus poate cădea mana 
cu care Dumnezeu Şi-a hrănit poporul în deşert; tot de sus se 
pogoară şi Duhul; dar tot de sus cade şi Lucifer. Prin urmare, ce 
anume a căzut în braţele bărbatului? Pe cine ajunge el să găzdu-
iască în intimitatea fiinţei lui?

Această lungă paranteză şi-a avut rostul ei: acela de a preciza 
problema. Iubirea nu este nici exactă, nici rigidă. Cu toate acestea, 
ea este o disciplină (deşi majoritatea oamenilor nu o consideră 
astfel). Fiind aşadar o disciplină, iubirea este riguroasă. Prin 
urmare, ea are propriile ei semne lipsite de echivoc. În cele ce 
urmează nu voi face altceva decât să precizez aceste semne.

Mă întorc, astfel, la iubirea sinceră, prima care se cuvine 
analizată. Aproape toată lumea va admite că sinceritatea este o 
caracteristică necesară a iubirii. Ei bine, eu susţin că sinceritatea 
falsifică iubirea şi că iubirea sinceră nu este iubire deloc.

Sinceritatea presupune o relaţie directă, imediată, a cuiva cu 
sine însuşi. Dar această relaţie este una exclusivă între eu şi mine 
însumi. Cu alte cuvinte, ea este inaccesibilă celeilalte persoane şi 
neinteligibilă pentru ea. Vedeţi? În sinceritate, celălalt nu există şi 
nici măcar nu poate exista. Sinceritatea este afirmare de sine şi 
atât – şi nimic mai mult. Prin urmare, sinceritatea îl aneantizează 
pe celălalt. Dar noi afirmăm, pe de altă parte, că iubirea este o 
relaţie între două persoane: între un „eu” şi un alt „eu”. În bună 
logică, rezultă de aici că iubirea sinceră nu este iubire deloc. 
„Iubirea sinceră” este o contradicţie în termeni.

Chiar şi atunci când nu ne pricepem deloc la logică, obişnuim 
să spunem că sinceritatea, dacă ar fi aplicată, ar distruge 
instantaneu relaţiile dintre oameni. Prin ce miracol ajungem 
atunci să credem că acest catalizator al haosului trebuie să fie o 
condiţie necesară a iubirii? Dacă sinceritatea aruncă în aer toate 
relaţiile dintre oameni, cum ar putea ea să fie temelia celei mai 
profunde, celei mai intime legături dintre un „eu” şi un alt „eu”?

Totuşi, nu conţinutul sincerităţii este cel care distruge relaţiile 
dintre oameni, ci sinceritatea ca atare. În sinceritate, celălalt „eu” 
nu mai există, celălalt „eu” este subjugat, este violat. Violatorul 
obişnuit nu pretinde că o iubeşte pe femeia pe care o violează, şi 
nici că ceea ce face el este virtuos, nobil şi bun. Dar „îndrăgostitul 

sincer” – bărbat sau femeie – exact asta va pretinde. Şi astfel, 
iubirea sinceră falsifică profund iubirea. În cazul ei, răul devine 
bine – ba mai mult, răul nu mai există. Tot ce face „îndrăgostitul 
sincer” – bărbat sau femeie – este bun, pentru că este sincer. Vio-
latorul obişnuit nu pretinde victimei sale decât supunere; „îndră-
gostitul sincer” pretinde să fie iubit pentru sinceritatea sa. Unul se 
mulţumeşte cu trupul, celălalt vrea şi sufletul. Iubirea sinceră îţi 
oferă iadul absolut şi îţi cere să pretinzi că eşti în paradis. Sin-
ceritatea face imposibilă opţiunea, distincţia, discriminarea – 
deci libertatea. Viciul devine, astfel, virtute absolută, acaparantă, 
căreia nu i te mai poţi sustrage.

Cititorul care m-a urmărit până aici simte, acum mai mult ca 
oricând, nevoia să mă întrerupă. „Dacă iubirea sinceră nu este 
deloc iubire, cum ar trebui să fie iubirea? Nesinceră?” La drept 
vorbind, întrebarea asta face toţi banii. Ea este singurul argument 
pe care îl avem în favoarea sincerităţii. Datorită acestei întrebări 
ni se pare că iubirea sau este sinceră, sau nu este deloc. Doar cu 
toţii urâm prefăcătoria şi cu toţii recunoaştem că o iubire ipocrită 
nu este iubire. Iată-ne aşadar într-un impas: dacă admitem sin-
ceritatea, nu mai avem iubire; iar dacă o respingem, rezultatul 
este acelaşi.

Totuşi, întrebarea formulată de cititorul meu este greşită, în 
măsura în care pretinde că închide în ea şi răspunsul. Şi, astfel, 
impasul în care am ajuns este doar aparent. Pentru că opusul 
sincerităţii nu este prefăcătoria; opusul sincerităţii este adevărul. 
Prin urmare, îi opun iubirii sincere iubirea adevărată. Şi abia 
acum pot spune că intru, propriu-zis, în tema pe care mi-am pro-
pus să o dezvolt aici.

Să vorbim aşadar despre iubirea adevărată, despre iubirea 
dintre un „eu” şi celălalt „eu”. Dar dacă sinceritatea nu este şi nu 
poate fi un criteriu, cum anume ştim dacă iubim cu adevărat sau 
nu? Răspunsul este atât de simplu, încât mă mir că aproape 
nimeni nu-l vede. În plus, mă tem că veţi râde de mine şi de 
simplitatea soluţiei mele. Dar, fie. Vreţi să ştiţi dacă îl iubiţi cu 
adevărat pe celălalt? Ei bine, întrebaţi-l pe celălalt.

Am convenit că iubirea este o relaţie între un „eu” şi celălalt 
„eu”. Prin urmare, în iubire celălalt există cu adevărat. Prin urma-
re, criteriul iubirii adevărate este celălalt. Asta înseamnă că sen-
timentele dumneavoastră nu există? Că faptele dumneavoastră 
nu au valoare? Ba nu. Sentimentele dumneavoastră există, faptele 
dumneavoastră au valoare. Dar ce sunt aceste sentimente şi ce 
valoare au aceste fapte numai celălalt ştie. Ceea ce înseamnă că, în 
iubirea adevărată, „Te iubesc” nu este o afirmaţie, ci o întrebare. 
De regulă, noi îi punem celuilalt o altă întrebare: „Mă iubeşti?” 
Dar singura întrebare care merită cu adevărat pusă celuilalt este: 
„Te iubesc?” Această întrebare este prima dovadă a faptului că, 
pentru dumneavoastră, celălalt chiar există.

Dar cum ştie celălalt să răspundă la o asemenea întrebare? 
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Aurelia Stoie Mărginean

deznădăjdui!” Stăpânul nu i-a promis niciodată nimic, decât că o 
va viola ori de câte ori va avea el chef. El e un ticălos, dar şi 
profund cinstit. Îi ia trupul, dar îi lasă întreagă speranţa. Şi, astfel, 
femeia rămâne în iad. Dar Prinţul ei este şi el acolo, ea îl presimte 
şi îl aşteaptă. Şi uneori, noaptea, el se apropie de ea şi o sărută în 
treacăt. Ca o promisiune că va veni.

Mă tem că astfel am spulberat un mit: cel al femeii care-ţi cade 
în braţe din prima clipă. Sigur, uneori lucrurile aşa se întâmplă. 
Dar cine pretinde ca lucrurile să se întâmple astfel mereu, cine 
promulgă drept criteriu al iubirii adevărate caracterul brusc, 
imediat al dăruirii celuilalt se înşală. El nu observă faptul 
fundamental că femeia este în iad, ba încă într-o poziţie şi mai 
proastă decât a bărbatului.

Prin urmare, miza este, pentru femeie, uriaşă. Dacă iubirea e 
adevărată, ea câştigă totul. Dar dacă e falsă, pierde totul. Din 
paradisul momentan şi iluzoriu, va cădea brusc în infernul etern. 

Iar această cădere este cumplită. După o iubire eşuată, o femeie se 
regăseşte mult mai greu decât un bărbat. După un astfel de eşec, 
infernul este pentru ea încă şi mai terifiant. (De aceea, multe 
femei renunţă în timp să mai caute iubirea şi îşi aleg bărbaţii după 
alte criterii. E o soluţie pragmatică şi perfect inteligibilă, care se 
explică prin amploarea suferinţei în caz de eşec. Totuşi, soluţia 
este greşită).

Este adevărat că, atunci când iubeşte, femeia iubeşte din prima 
clipă. Alegerea este făcută. Dar între „prima clipă” şi „primul pas” 
intervine adesea distanţa. Femeia, cum spuneam, este în iad şi 
aşteaptă. Ea a ales, dar nu ştie prea bine ce. Şi nici nu îşi permite să 
rişte totul dintr-odată. Dacă cel pe care ea l-a ales nu o iubeşte cu 
adevărat? Dacă e doar un romantic? Aici nu prea contează 
declaraţiile bărbatului, şi nici faptele lui care vin să îi sprijine 
declaraţiile. Miza este prea mare, şi ea aproape că o obligă pe 
femeie să îşi disimuleze alegerea, să temporizeze.

Spre deosebire de majoritatea bărbaţilor, femeia, după ce a 
ales, deschide ochii. Alegerea poate fi oarbă, perfect întâmplătoare. 
Dar din acel moment ea se lansează într-o aşteptare activă. Şi de 
aceea „prima clipă” nu generează neapărat „primul pas”. Pentru 
acest prim pas trebuie să existe semne – pe care femeia le pân-
deşte, le caută, le presimte fără să le ştie prea bine.

Din acest punct de vedere nici bărbatul nu se găseşte, la drept 
vorbind, într-o situaţie mai bună. Iată, femeia i-a căzut în braţe, 
ca şi cum ar fi venit de undeva de sus. Imediat sau după un timp 
oarecare, de bunăvoie sau sedusă (ori poate chiar siluită, ori 
seducându-l ea pe el) – nu contează. Ceea ce contează este că 
faptul acesta al căderii e unul ambiguu. De sus poate cădea mana 
cu care Dumnezeu Şi-a hrănit poporul în deşert; tot de sus se 
pogoară şi Duhul; dar tot de sus cade şi Lucifer. Prin urmare, ce 
anume a căzut în braţele bărbatului? Pe cine ajunge el să găzdu-
iască în intimitatea fiinţei lui?

Această lungă paranteză şi-a avut rostul ei: acela de a preciza 
problema. Iubirea nu este nici exactă, nici rigidă. Cu toate acestea, 
ea este o disciplină (deşi majoritatea oamenilor nu o consideră 
astfel). Fiind aşadar o disciplină, iubirea este riguroasă. Prin 
urmare, ea are propriile ei semne lipsite de echivoc. În cele ce 
urmează nu voi face altceva decât să precizez aceste semne.

Mă întorc, astfel, la iubirea sinceră, prima care se cuvine 
analizată. Aproape toată lumea va admite că sinceritatea este o 
caracteristică necesară a iubirii. Ei bine, eu susţin că sinceritatea 
falsifică iubirea şi că iubirea sinceră nu este iubire deloc.

Sinceritatea presupune o relaţie directă, imediată, a cuiva cu 
sine însuşi. Dar această relaţie este una exclusivă între eu şi mine 
însumi. Cu alte cuvinte, ea este inaccesibilă celeilalte persoane şi 
neinteligibilă pentru ea. Vedeţi? În sinceritate, celălalt nu există şi 
nici măcar nu poate exista. Sinceritatea este afirmare de sine şi 
atât – şi nimic mai mult. Prin urmare, sinceritatea îl aneantizează 
pe celălalt. Dar noi afirmăm, pe de altă parte, că iubirea este o 
relaţie între două persoane: între un „eu” şi un alt „eu”. În bună 
logică, rezultă de aici că iubirea sinceră nu este iubire deloc. 
„Iubirea sinceră” este o contradicţie în termeni.

Chiar şi atunci când nu ne pricepem deloc la logică, obişnuim 
să spunem că sinceritatea, dacă ar fi aplicată, ar distruge 
instantaneu relaţiile dintre oameni. Prin ce miracol ajungem 
atunci să credem că acest catalizator al haosului trebuie să fie o 
condiţie necesară a iubirii? Dacă sinceritatea aruncă în aer toate 
relaţiile dintre oameni, cum ar putea ea să fie temelia celei mai 
profunde, celei mai intime legături dintre un „eu” şi un alt „eu”?

Totuşi, nu conţinutul sincerităţii este cel care distruge relaţiile 
dintre oameni, ci sinceritatea ca atare. În sinceritate, celălalt „eu” 
nu mai există, celălalt „eu” este subjugat, este violat. Violatorul 
obişnuit nu pretinde că o iubeşte pe femeia pe care o violează, şi 
nici că ceea ce face el este virtuos, nobil şi bun. Dar „îndrăgostitul 

sincer” – bărbat sau femeie – exact asta va pretinde. Şi astfel, 
iubirea sinceră falsifică profund iubirea. În cazul ei, răul devine 
bine – ba mai mult, răul nu mai există. Tot ce face „îndrăgostitul 
sincer” – bărbat sau femeie – este bun, pentru că este sincer. Vio-
latorul obişnuit nu pretinde victimei sale decât supunere; „îndră-
gostitul sincer” pretinde să fie iubit pentru sinceritatea sa. Unul se 
mulţumeşte cu trupul, celălalt vrea şi sufletul. Iubirea sinceră îţi 
oferă iadul absolut şi îţi cere să pretinzi că eşti în paradis. Sin-
ceritatea face imposibilă opţiunea, distincţia, discriminarea – 
deci libertatea. Viciul devine, astfel, virtute absolută, acaparantă, 
căreia nu i te mai poţi sustrage.

Cititorul care m-a urmărit până aici simte, acum mai mult ca 
oricând, nevoia să mă întrerupă. „Dacă iubirea sinceră nu este 
deloc iubire, cum ar trebui să fie iubirea? Nesinceră?” La drept 
vorbind, întrebarea asta face toţi banii. Ea este singurul argument 
pe care îl avem în favoarea sincerităţii. Datorită acestei întrebări 
ni se pare că iubirea sau este sinceră, sau nu este deloc. Doar cu 
toţii urâm prefăcătoria şi cu toţii recunoaştem că o iubire ipocrită 
nu este iubire. Iată-ne aşadar într-un impas: dacă admitem sin-
ceritatea, nu mai avem iubire; iar dacă o respingem, rezultatul 
este acelaşi.

Totuşi, întrebarea formulată de cititorul meu este greşită, în 
măsura în care pretinde că închide în ea şi răspunsul. Şi, astfel, 
impasul în care am ajuns este doar aparent. Pentru că opusul 
sincerităţii nu este prefăcătoria; opusul sincerităţii este adevărul. 
Prin urmare, îi opun iubirii sincere iubirea adevărată. Şi abia 
acum pot spune că intru, propriu-zis, în tema pe care mi-am pro-
pus să o dezvolt aici.

Să vorbim aşadar despre iubirea adevărată, despre iubirea 
dintre un „eu” şi celălalt „eu”. Dar dacă sinceritatea nu este şi nu 
poate fi un criteriu, cum anume ştim dacă iubim cu adevărat sau 
nu? Răspunsul este atât de simplu, încât mă mir că aproape 
nimeni nu-l vede. În plus, mă tem că veţi râde de mine şi de 
simplitatea soluţiei mele. Dar, fie. Vreţi să ştiţi dacă îl iubiţi cu 
adevărat pe celălalt? Ei bine, întrebaţi-l pe celălalt.

Am convenit că iubirea este o relaţie între un „eu” şi celălalt 
„eu”. Prin urmare, în iubire celălalt există cu adevărat. Prin urma-
re, criteriul iubirii adevărate este celălalt. Asta înseamnă că sen-
timentele dumneavoastră nu există? Că faptele dumneavoastră 
nu au valoare? Ba nu. Sentimentele dumneavoastră există, faptele 
dumneavoastră au valoare. Dar ce sunt aceste sentimente şi ce 
valoare au aceste fapte numai celălalt ştie. Ceea ce înseamnă că, în 
iubirea adevărată, „Te iubesc” nu este o afirmaţie, ci o întrebare. 
De regulă, noi îi punem celuilalt o altă întrebare: „Mă iubeşti?” 
Dar singura întrebare care merită cu adevărat pusă celuilalt este: 
„Te iubesc?” Această întrebare este prima dovadă a faptului că, 
pentru dumneavoastră, celălalt chiar există.

Dar cum ştie celălalt să răspundă la o asemenea întrebare? 
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Cum ştie o persoană dacă darul pe care îl primeşte este iubire – 
sau altceva? Să presupunem că sunteţi bărbat şi că sunteţi cu o 
femeie. De ce stă acea femeie cu dumneavoastră? Ea „cumpără”, 
prin faptul că stă cu dumneavoastră, un bun pe care dumnea-
voastră i-l oferiţi şi căreia ei îi place. Poate îi place afecţiunea pe 
care i-o purtaţi, sau felul în care arătaţi, sau felul în care faceţi sex. 
Poate câştigaţi suficienţi bani, astfel încât să îi oferiţi un trai 
confortabil. Poate îi place, pur şi simplu, să vă vadă cum vă bărbie-
riţi dimineaţa. Poate că sunteţi un filosof, iar ei îi place să vă 
asculte cum filosofaţi. Sau poate că îi place să vă îngrijească.

Totuşi, iubirea nu poate fi confundată cu plăcerea. Plăcerea o 
primeşti, iubirea o oferi. Chiar şi atunci când ofer plăcere, dacă 
îmi place acest lucru, eu însumi primesc plăcere. Atât în plăcere, 
cât şi în iubire celălalt există. Dar, în plăcere, celălalt este un dona-
tor; în iubire, el este un primitor. Plăcerea este confirmativă: eu 
sunt judecătorul plăcerii mele, eu decid dacă 
îmi place sau nu, dacă este plăcere sau nu. 
Iubirea, în schimb, este interogativă: nu eu 
sunt judecătorul iubirii mele; nu eu decid dacă 
iubirea mea este cu adevărat iubire sau nu. De 
aceea, de fiecare dată când spunem „Te 
iubesc” şi înţelegem prin asta confirmarea de 
către noi a iubirii noastre, confundăm iubirea 
cu plăcerea. Sau, şi mai rău, suntem sinceri.

Putem rezuma lucrurile în felul următor: 
în sinceritate, celălalt nu există; în plăcere, 
celălalt există ca donator; în iubire, celălalt 
există ca primitor. Dar, cum va remarca ime-
diat cititorul atent, când ofer plăcere, celălalt 
este tot primitor: el este judecătorul plăcerii. 
De aceea, sunt perfect îndreptăţit să îl întreb 
dacă îi place sau nu, dacă ceea ce îi ofer este 
plăcere sau nu. Desigur că lucrurile aşa stau; 
diferenţa însă rămâne. Când ofer plăcere, îi 
ofer celuilalt plăcerea lui (sau ceea ce eu cred 
că este plăcerea lui). Tocmai de aceea are sens 
să îl întreb dacă îi place sau nu: celălalt este 
judecătorul propriei sale plăceri. Dimpo-
trivă, când ofer iubire, îi ofer celuilalt iubirea 
mea – şi astfel îl fac judecătorul propriei mele 
iubiri.

La drept vorbind, pot spune toate acestea 
încă şi mai simplu. Când sunt sincer, când 
ofer sinceritate, celălalt nu există; exist numai 
eu. Sau celălalt există cel mult indirect, ca 
obiect ataşat sincerităţii mele. Când ofer 
plăcere, eu nu mai exist; există numai celălalt. 

Sau eu exist cel mult indirect, ca obiect ataşat plăcerii celuilalt. 
Dar când ofer iubire, atât eu, cât şi celălalt existăm, direct şi 
deplin. În iubire, atât eu, cât şi celălalt posedăm o existenţă de 
acelaşi ordin. Ceea ce înseamnă că numai iubirea este o relaţie 
între un „eu” şi celălalt „eu”. În orice altă relaţie, unul dintre cei 
doi „eu” dispare sau cel mult devine un „eu” de rang secund, un 
„eu” subordonat: un „eu” mistificat, falsificat, trans-format într-o 
ficţiune manevrabilă în orice sens.

Avem acum toate elementele pentru a putea răspunde la în-
trebarea care ne frământă. Cum ştie celălalt dacă darul pe care îl 
primeşte este iubire sau nu? În primul rând, celălalt ştie ce 
primeşte. El poate primi un bun care să fie şi al lui, şi pentru el. În 
acest caz, va şti că ceea ce primeşte nu este iubire, ci plăcere. La fel 
de bine, însă, celălalt poate primi un bun care să fie pentru el, dar 
nu al lui. Aceasta este o primă aproximare a răspunsului.

nalul şi vitalul, deşi în opoziţie, se susţin reciproc. Opoziţia lor 
însă ajunge până acolo încât „orice este vital este antiraţional, nu 
numai iraţional, iar orice este raţional, anti-vital. Iar aceasta este 

4baza sentimentului tragic al vieţii” . Sentimentul tragic al vieţii e 
sursa acţiunilor eroice umane individuale sau colective. Optimism 
sau pesimism sunt concepte ambigue, în cele din urmă, iar un anu-
me pesimism „transcendent” e creator de optimism „temporal şi 
pământesc”, după cum demonstra mai departe autorul eseului – 
care crede că eroii autentici au fost disperați.

Aşadar, a lupta împotriva destinului, chiar fără speranţă de 
victorie, presupune eroism, iată una dintre ideile majore ale lui 
Unamuno. Modelul christic este, prin dăruirea totală, unul de 
acţiune. Apocatastaza e şi ea, la urmă, regulă de acţiune, iar 
nemurirea, viaţa veşnică, înseamnă acţiune, nu contemplaţie. 
Sensul ascendent al tragicului, în viziunea lui Unamuno, e moti-
vat de eroismul omului care şi-a asumat lucid propriile limite. 
Această asumare presupune conştientizarea limitelor şi nevoia de 
a le transcende. Absolutul, orice formă ar avea, deşi i se refuză, îi 
cere căutarea, iar acţiunea pusă în slujba acestei căutări îl salvează 
pe om de spaime şi de la neant.

Eterna luptă între raţiune şi viaţă... Raţionalizând viaţa, gân-
direa ne-ar obliga la resemnare în faţa inevitabilului. Pe de altă 
parte, viaţa tinde „să vitalizeze” raţiunea. Sentimentul tragic al 
vieţii constă în energia cu care acceptăm lupta continuă între raţi-
une şi viaţă. Raţiunea nu duce pe nimeni dintre noi la scepticism 
absolut, căci nu există fiinţă care să se îndoiască de propria 
existenţă, ci duce la un scepticism vital, conform căruia conştiinţa 
n-ar fi capabilă să ne supravieţuiască. Incertitudinea rămâne conso-
larea noastră.

5În viziunea lui D.D. Roșca , raționalitatea universului (alcătui-
rea lui conform unor tipare ale rațiunii noastre) conduce la ideea 
că existența are o finalitate (întrucât legea fundamentală a spiri-
tului e necesitatea unui scop). Iraționalitatea universului are ca 
explicație trăirile negative în vremuri tulburi, opresive. Dar este 
lumea o „proiecție antropomorfică”, este ea un text? A spune că 
existența e rațională presupune totalizarea experienței în spațiu și 
timp, fapt utopic în sine. Putem afirma că existența e rațională 

Tragic vs. fatalism

Valoarea excepțională a textului fundamental al folclorului 
nostru – căzut în malaxorul studiului școlăresc prin care textele 
majore riscă să-şi piardă caracterul esoteric (dintr-o intenție 
generoasă, desigur) – a rămas, definitiv parcă, accesibilă doar unei 
mici părți a elitei intelectuale. Cealaltă parte insistă, alături de 
mediocritatea subculturală, asupra fatalismului, resemnării, pasi-
vității tânărului păstor – care nu ripostează lovindu-și tovarășii 
înainte de a fi el lovit, care așteaptă sfârșitul, incapabil de a dovedi 
bărbăție – iar această atitudine ar defini o nație întreagă. 

Cum ar fi fost acest text în mentalitatea critică a contempo-
ranului nostru? Ce ar fi fost acest sublim „personaj” în imaginația 
celor care nu-l pricep?... 

Mircea Eliade releva sensul Mioriței și al atitudinii tânărului 
nenuntit: „Mesajul cel mai profund al baladei îl constituie voința 
păstorului de a schimba sensul destinului său, de a preface nefe-
ricirea lui într-un moment al liturghiei cosmice, transfigurân-

1du-şi moartea în «nuntă mistică»” . E „o soluție viguroasă și 
2originală dată brutalității de neînţeles a unui destin tragic...”  

(s.n.). Refuzându-i-se împlinirea în plan existențial, păstorul 
învinge absurditatea morții prin transfigurarea ei și în aparenta 
sa resemnare este, filosofic vorbind, o atitudine activă, plină de 
noblețe și energie, de înfruntare în modul cel mai curajos posibil a 
morții – virtuale sau reale.

Cel mai înțelept ar fi să lăsăm textele majore acolo unde le e 
locul. O literatură decantată în sute de ani rămâne inaccesibilă și 
pentru că lectura ei la o vârstă imatură nu poate fi clintită (la o altă 
vârstă) din şabloane. Nici măcar la sufletul tânărului nu mai 
ajunge... dacă la mintea lui a ajuns ridiculizată.

*  *  *
Concepția despre lume și viață a unui popor sublimează în 

folclorul său, mai ales cel literar, adesea cu profunzimi care 
concurează o întreagă literatură cultă în domeniul filosofiei. Pe de 
altă parte, avansând o concepţie unitară asupra vieţii şi univer-
sului, filosofia, în general, tinde să inducă o atitudine, un mod de a 
acţiona.

 „Dacă zicem că filosofia teoretică se orientează spre practică, 
3adevărul se dedică binelui, ştiinţa, moralei”  este pentru că raţio-
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