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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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