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Analiză textologică a poemului 
„Multiplul unu”  

de Ștefan Augustin Doinaș 
 
 

Cristian PAȘCALĂU 
Universitatea „Babeș-Bolyai”,  

Cluj-Napoca, Romania 
e-mail: 

babelrealm@yahoo.com 
 

Title: “Textological Analysis of the poem «Multiple One» by Ștefan Augustin Doinaș” 

Abstract: The main purpose of this study is to tackle Ștefan Augustin Doinașʼs poem entitled 

“Multiple One” by emphasizing the generative strategies involved in the construction of poetic 

sense. Our explanatory endeavor integrates the poem within the conceptual frame of 

semiotics of text, namely using the tools of textological analysis according to Carmen Vlad’s 

model of iceberg-text. In this way, our strong belief is that we will be able to grasp the 

typological peculiarities of the poem subjected for analysis and, more important, the elements 

that converge towards the sense creation. In addition, we attempt to unfold the symbolic 

network conveyed within the world of the poem, which compresses several zones of auctorial 

consciousness, undoubtedly mixing creative imprints and strategies by means of which the 

poetic sense is generated. 

Keywords: iceberg-text; sense; textual networks; poetic ambiguity, ineffable. 

 

1. Considerații preliminare 
 
1.1. Modelul textului-aisberg1 ţine seama atât de structura şi funcţionalitatea semnică în 
plan textual-discursiv, evidenţiind componenta semiotică, indispensabilă înţelegerii 

textului ca entitate macrosemnică triadică (în linia lui C.S. Peirce2), cât şi manifestarea 
discursivă ca energie creativ-culturală plenară, ca activitate profund creatoare şi 

 
1 Acest model a fost elaborat pe parcursul multor ani de cercetări în domeniul semioticii textului, 

întreprinse de Carmen Vlad. În acest sens, cel puţin două lucrări s-au detaşat în privinţa circumscrierii 

lui teoretice: Carmen Vlad, Sensul, dimensiune esenţială a textului (Cluj-Napoca: Dacia, 1994) şi, 

respectiv, Carmen Vlad, Textul aisberg (Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000). 
2 Carmen Vlad, „La semiosis textual y el modelo peirceano”, Signa: revista de la Asociación Española 

de Semiótica 12 (2003): 19-46. 
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recuperatoare de sens în egală măsură (în linia lui E. Coșeriu3). În fapt, textul reprezintă 
o potenţial infinită „Competență Enciclopedică Globală”4, în sensul că el conţine fundalul 
ontologic pe care se grefează lumile posibile din universul fanteziei. Văzut ca un 

continuum spaţio-temporal, textul instituie şi regulile/strategiile permanent creatoare ale 
propriei interpretări. De aceea, atât de multe niveluri concură la progresia/articularea 
sensului textual, încât nucleele sintactico-semantice şi coordonatele pragmatice adiacente 
transformă textul într-o macroreţea de constelaţii semnice5, dispuse inferențial prin 
asamblarea reţelelor de sens ca necesare interfeţe între polii textului, enunţătorul şi 

interpretul. Natura poliedrică și labirintică, la nivelul interpretării, a text-discursului 
reclamă examinarea tuturor acestor interfeţe pentru stabilirea nivelelor coezive şi 
angrenarea lecturii în direcţia relevării configuraţiilor conceptuale generatoare de 
coerenţă, care este cartea de identitate a sensului textual. 

Textul-aisberg este o metaforă, la prima vedere frapantă, ce dă seama de structura 

reţelară a textului, de masivitatea lui implicită, de profunzimea nebănuită a nivelurilor 
subiacente care se cer explorate, de configurarea sa prismatic-fractală6. Lectorii care se 
aventurează în oceanul de informaţii pe care textul le furnizează, uneori explicit (în cazul 
tipurilor textuale cu orientare pragmatică: cronica sportivă, reclama, discursul politic, 

discursul logico-juridic etc.), alteori de manieră implicită, solicitând parcursuri 

inferenţiale şi eforturi proiective în interpretare (textele literare, evocative etc.), trebuie 
să pornească de la suprafaţa textului pentru a decela, ulterior, strategiile prin care energia 
discursivă pusă în slujba creării sensului încorporează şi „ancadramentul” contextual7, 

 
3 Eugeniu Coşeriu, Lecții de lingvistică generală, trad. Eugenia Bojoga (Chișinău: Arc, 2000). 
4 Umberto Eco, Limitele interpretării, trad. Ștefania Mincu, Daniela Bucșă (Constanța: Pontica, 1996), 

352. 
5 Semnul, ca „entitate relaţională şi plurală”, prilejuieşte în text-discurs valorificarea palingeneziei 

culturale: „Încrederea în şansa viitorului se hrăneşte şi creşte din convingerea că istoria civilizaţiei nu 

poate şi nu trebuie să fie martora unui spectacol absurd, şi că un asemenea spectacol este exclus atâta 

timp cât, în dezvoltarea sa, reţeaua semiotică îşi încorporează dimensiunea temporală a unei istorii 

colective” – Carmen Vlad, „Vitalitatea elementului latin în terminologia actuală a semioticii”, în Un 

hermeneut modern. In honorem Michaelis Nasta, ed. Elena Popescu, Vasile Rus (Cluj-Napoca: 

Clusium, 2001), 90-91. 
6 Studierea textului la suprafaţa sa poate include aspecte ce ţin de o teorie relativ abstractă a formelor, 

care distinge cel puţin trei vectori de manifestare: teoria catastrofelor, a lui René Thom, teoria 

fractalilor, a lui Mandelbrot, şi teoria structurilor disipative, a lui Ilya Prigogine. Aceste demersuri 

explicative, bazate pe anumite fenomene fizico-chimice la scară macromoleculară, converg spre 

conturarea unei abordări metodologice a morfogenezei – cf. Alain Boutot, Inventarea formelor: haos, 

catastrofe, fractali, atractori stranii, trad. Florin Munteanu, Emil Bazac (Bucureşti: Nemira, 1997). 

Aceste teorii îşi găsesc aplicabilitate chiar în perimetrul ştiinţelor limbajului, deci și în planul decelării 

sensului textual-discursiv. Solomon Marcus, Paradigme universale   (Pitești: Paralela 45, 2011) s-a 

ocupat îndeaproape de această chestiune. 
7 „Hemoragia sensului (despre care vorbea R. Barthes) ne aruncă într-o lectură «fără fund», într-un 

câmp semantic în care, necesarmente, vom preciza parametrii acestei «aventuri»: text, context, lector, 

coduri. (…) Dacă o lectură trezeşte «o rezonanţă nouă» (stârnind reacţii cognitive, emotive, 

imaginative) nu înseamnă că avem la îndemână «uzul liber» al textului (U. Eco). În fond, inserarea în 

context presupune raportarea la «contextul originar». Nu ne scufundăm în epocă printr-un expozeu 
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actanţii empirici, dinamica relaţiilor dintre ei, precum și tiparele situaţionale. Un traseu 
interpretativ adecvat trebuie să acorde prioritate analizei textologice, gândită ca o bază 
indispensabilă în forarea profunzimilor sensurilor discursive8, cu atât mai mult cu cât 

unul dintre factorii primordiali ce imprimă un „cod genetic” sensului este contextul de 
discurs. 
 
1.2. Reţelele textuale sunt puse în conexiune, directă sau indirectă, generând relaţii 
calitative9 între semne, acestea din urmă constituindu-se, la rândul lor, ca entităţi 

relaţionale „nucleare”. Aşa stând lucrurile, constatăm că limitele interpretării nu sunt 
nicidecum imuabile, ci permanent modificabile, în acord cu dinamica generală a 
proceselor cognitive ce concură la crearea şi interpretarea sensului textual. Dacă e să luăm 
în discuţie numai rolul conectorilor pragmatici în organizarea coezivă, putem înţelege 
complexitatea pânzei comunicării globale ce se ţese permanent prin activitatea discursivă. 

Ca organizatori textuali, conectorii asigură o traiectorie adecvată în articularea sensului, 
având multiple funcţionalităţi la nivel intra sau interenunţial, frastic sau transfrastic. 
Separarea clasică, de spirit cartezian, între enunţurile componente şi textul global îşi 
dovedeşte caracterul caduc, atât timp cât ceea ce defineşte esenţa discursivă, inclusiv din 

perspectivă macropragmatică, este conexiunea complexă de tip reţelar, care cuprinde 

toate fenomenele textuale într-un receptacul al sensului. 
Amestec de abstract şi concret, cu o structură relativ ciclică10, sensul textual-discursiv 

determină o realitate supraordonată, nu întotdeauna analizabilă în planurile şi pe baza 
conceptelor componente (semnificatul şi designatul, ale căror variabile nu pot fi 

 
istoric, dar, neapărat, desluşim climatul ei socio-cultural şi estetic, «convenţiile de lectură» (Jonathan 

Culler), înţelegând că un contact liber, pur ştiinţific (hrănind utopia pozitivistă) este imposibil. Textul 

nu este «închis», ci invită la cooperarea lectorului, într-o dublă istorie: cea a producerii operei şi a 

lecturii/lecturilor ei. (…) Receptorul real este, astfel, un lector «situat», respectând paradigmele 

receptării: duplicitatea lecturii priveşte, deci, autonomia discursului şi deschiderea lui contextuală, 

implicând nu un «timp congelat» (R. Escarpit), ci discontinuităţi specifice (printre care sintonia de 

generaţie nu e de neglijat).” – Adrian Dinu Rachieru, „Text şi context în receptare”, Limba și literatura 

română XIX, nr. 3 (iulie-septembrie 1990): 15. 
8 „Libertatea interpretării presupune controlul fiecărei aserţiuni. Geneza (proiectul auctorial) şi 

emergenţa (actualizând potenţialităţile textului) sunt examinate în contextul care modulează necontenit 

sensul. Nu trebuie însă niciodată să uităm că bogata floră exegetică (întreţinând în atâtea cazuri şi 

inflaţia fantezistă) creşte pe solul operei (textului), astfel încât imperativul – mereu actual, mereu 

invocat – rămâne cel al reîntoarcerii la text. În acest mod, estetica recepţiei se însoţeşte, benefic, cu o 

etică a recepţiei.” – Rachieru, „Text şi context în receptare”, 15. 
9 Teoriile morfogenezei reclamă o cercetare calitativă a substratului generator. Réné Thom definea acest 

substrat drept un spaţiu suport, un fond pentru manifestarea unei forme, având proprietăţi calitative 

discontinue. Apud Alain Boutot, Inventarea formelor, 15. 
10 Dorin Ștefănescu, Hermeneutica sensului. Eseuri (Bucureşti: Cartea Românească, 1994), 131: 

„Urmându-şi calea de la deschiderea sa în lume, până la a doua deschidere a sa, spre lume, sensul se 

semnifică la început pe sine, uitând apoi de sine pentru a semnifica lumea, în sfârşit, uită de sine şi de 

lume pentru a semnifica sinele lumii. Călătoria sensului, magică şi imaginară, parcurge pe această cale 

etapele unei aventuri a înţelegerii, trecute prin proba Logosului şi-a treptelor devenirii. Încercare ce 

reconstituie momentele unei petreceri mereu pregătită să înceapă, nehotărâtă nicicând să sfârşească.” 
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maximizate). La propriu, sensul nu poate fi nici transmis, nici învăţat; el nu e comunicabil, 
oricât de intens ar fi „experimentat” în sfera unui anumit univers discursiv. Mai degrabă 
se ajunge indirect la comprehensiunea lui prin propriile forţe ale interpretului, canalizate 

prin şi ghidate de tehnici/moduri catalizatoare de procese interpretative sinergice. O atare 
concepție contravine comandamentelor pragmaticii și, în speță, ale analizei discursului, 
care încearcă transformarea sensului în „bun comun”, ţinându-se cont de conştiinţa 
procesuală a actelor particular-concrete de vorbire11.  

 

2. Poezia și ambiguitatea referențială 
 

Studiul textelor lirice a dobândit în general valenţele unor veritabile confruntări 
ideatice în arena disciplinelor îndreptăţite la acest demers. Astfel, poetica, stilistica, 
retorica, estetica, lingvistica, hermeneutica, simbologia, critica literară şi-au exercitat 

prerogativele din perspectivele lor statutare, oferind circumscrieri ale poeziei mai mult 
sau mai puţin pertinente, mai mult sau mai puţin exhaustive. Teoria textului a imprimat 
discursului liric un parcurs interpretativ imanentist, centrat pe activarea stimulilor 
preliminari în detectarea sensului, ştiut fiind faptul că, în lipsa decelării fenomenelor de 

suprafaţă ale textului, nu se poate concepe o veritabilă circumscriere a sensurilor globale 

şi o implicită dezambiguizare a poeziei. Abordările multicriteriale ale discursului liric îl 
evidenţiază drept un hipersemn12 proteic prin excelenţă, fluid la superlativ. Poezia e un 
mod de creaţie ce iese de sub incidenţa oricăror scheme prestabilite. Cu toate acestea, 
putem vorbi inclusiv de o instrumentalizare a poeziei, la nivelul finalității distincte a 

sensurilor încapsulate. În acest sens, există numeroase exemple de ancorare şi de 
orientare pragmatică ale poeziei, fapt care impune grile de lectură adecvate contextului şi 

 
11 Eugeniu Coşeriu, Lecții de lingvistică generală, 31-32, 73, a sesizat realitatea fundamentală că 

vorbirea se află în permanentă schimbare internă şi, odată cu ea, sensul. Mobilitatea şi disociabilitatea 

sensului în câmpuri discursive matriciale ar fi o explicaţie a funcţionării coerente a text-discursului, a 

impresiei sale de armonie (sau, dimpotrivă, de disimetrie), a interdependenţei tuturor sistemelor 

semiotice implicate în activitatea discursivă. Natura proteică a sensului îl face aproape imposibil de 

definit, pentru că el se schimbă în chiar momentul când încercăm să îl definim sau, altfel spus, în chiar 

clipa articulării lui. Fiind deopotrivă instituit/construit şi recuperat/interpretat, sensul e o proiecţie liberă 

și finalistă, cu deschideri din limbaj înspre orizontul actelor majore de cultură (știința, filosofia, arta, 

religia). Sensul este generat holistic, dincolo de caracterul fragmentar al enunţurilor, finalitatea sa 

constând fie în interpretarea lumii experienței, deja structurate intuitiv în și prin limbaj (știință, 

filosofie), fie în creație culturală de lumi noi (lumi ale fanteziei, în artă, sau lumi ale credinței, în religie). 
12 Virgil Diaconu, „Poezia ca hipersemn stilistic”, în Viaţa Românească CI, nr. 4-5 (aprilie-mai, 2006): 

160, susține că „poezia este un hipersemn, aşadar un limbaj/discurs (oral sau scris) cu o configuraţie 

semiotică. Expresia poetică, ideaţia şi referentul sunt cei trei hipertermeni semiotici ai discursului. Dar 

această definire a poeziei ca limbaj (hipersemn) este, fireşte, cât se poate de generală. Orice altă formă 

de limbaj (discurs) – un articol ştiinţific, de presă, limba uzuală, proza, poezia mediocră etc. – au aceeaşi 

configuraţie.” Diferenţa specifică ar consta, după autor, în trăsăturile stilistice/estetice, coextensive 

literarităţii ca „set de procedee, calităţi şi norme prin care un text devine şi este recunoscut ca operă 

literară, ca poezie”, direcţionate prin intermediul funcţiei poetice a limbajului. 
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interpretării în acord cu dinamica generală a semnificaţiilor, neseparabile categorial de 
finalitatea altor tipuri de texte (discursul patriotard etc.). 

O explicaţie a specificității constitutive a poeziei, statuată de critica literară serioasă13, 

este reprezentată de statutul inefabil al acestui tip de text în raport cu celelalte genuri de 
discurs şi cu posibilităţile de întrupare ale sensului în lumile genuin poetice. În virtutea 
acestui fapt, poezia reclamă, pe de o parte, o creativitate lingvistică radicală, manifestată, 
de obicei, prin ruperea de convențiile/normele limbii literare și instituirea corelativă a 
unor tehnici lingvistice inedite și, pe de altă parte, prin exacerbarea intuitiv-simbolică a 

năzuinței spre perfecțiune, spre plenitudine a inefabilului. Lumea poetică se proiectează 
ca şi cum ar avea un corelat exterior, ea imprimând de fapt o imagine lăuntrică a eului 
poetic, imagine simbolică pentru destinul individual, comunitar sau al întregii umanităţi. 
Însă această proiecție compune o buclă speculativă pentru interpreți, dat fiind că 
alteritatea discursivă este, în principiu, redusă la minimum. Rolul adevăratei poezii nu 

este să fie înțeleasă stricto sensu, ci tocmai să potențeze ambiguitatea, asigurând, ipso 
facto, manifestarea plenară a creativității subiectului creator. Evident, poezia nu se poate 
desprinde total de limbaj, însă limbajul este transfigurat, instrumentalizat, transcendat 
prin fluxul liric14. Caracterul forte al poeziei îl reprezintă, așadar, ambiguitatea inerentă, 

precum şi nucleele sinergetice acumulatoare de sensuri multiple. Rostul analizei 

textologice, în aceste condiții, nu este acela de identificare tale quale a tuturor 
constelaţiilor de sens ce formează universul poetic, ci acela de a deschide porţi de 
interpretare a modalităților prin care creativitatea subiacentă se instituie poetic. 

 

3. Multiplul Unu – analiză textologică a rețelelor de sens 
 

Receptarea poeziei presupune adecvarea la un parcurs inferențial subsumabil 

interacţiunilor semnice, care lasă calea deschisă interpretărilor. De obicei, impactul 

asupra lectorului este maxim, întrucât este de domeniul evidenței că întreaga plenitudine 
a existenţei a devenit obiectul plăsmuirii poetice. Însă poezia nu poate fi definită niciodată 

pornind exclusiv de la obiectul reprezentat, căci realităţile ei fundamentale sunt intuiţia 
şi viziunea. Ca orice tip de text, poezia este inimaginabilă fără polii comunicării, artistul 

 
13 Vorbim aici de critica literară serioasă, nicidecum de mostrele vulgarizatoare întâlnite, fapt deosebit 

de grav, până şi în unele manuale şcolare, ce confundă, în analiza poeziei, autorul empiric cu eul poetic. 
14 Discutând „una dintre paradigmele recurente, chiar obsesive în gândirea lui Doinaș, aceea a 

limbajului”, Solomon Marcus, în Paradigme universale, 926, susține că „pentru Doinaș (...) poezia 

începe prin a face posibil limbajul”. Poeticianul Doinaș „observă că de materialitatea limbii ține puterea 

ei de a numi, adică nu de a da un nume unui lucru deja existent, ci de a lăsa să apară o limită între ceea 

ce e non-spus și ceea ce e spus. Capacitatea limbajului de a instaura o lume alternativă față de cea 

contingentă este mereu subliniată de Doinaș, care are în vedere poezia. Dar acest privilegiu al limbajului 

nu se manifestă numai în poezie, ci în ansamblul cunoașterii și creației umane. Ceea ce se numește în 

ultimele decenii metafora cognitivă și creatoare, esențială în știință și artă ca și în filosofie și religie, 

are drept trăsătură definitorie faptul că ea nu se referă la o entitate preexistentă, ci la una care se 

constituie chiar prin emergența procesului metaforic”. 
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şi contemplatorul. Sensul ei constă, la bază, în conjuncția subiectului cu obiectul, 
oglindind creator personalitatea fiecăruia dintre actanţii implicaţi în proces.  

În virtutea acestor considerații, inspirați fiind de modelul de analiză al textului-

aisberg, fără să îl aplicăm mimetic, prestabilit, am ales spre analiză un poem al lui Ștefan 
Augustin Doinaș, publicat în Almanahul Flacăra 1983: 

       
MULTIPLUL UNU 
 

Văditului îi place să se-ascundă 
în miezul zilei şi-n ştiute locuri 
eon uimit arzând într-o secundă 
cu-nmiresmat-multicolore focuri. 
 

atât-de-aproape-atâta de departe 
că nu există zonă sau exemplu 
să-i nalţe dincolo vreun cer aparte 
sau să-i anunţe învierea-n templu. 

 

intim triunghi modelator dincoace 
de lucruri garantându-le putinţa 
de la văpaia lui care le coace 
să-şi pună-n paranteză nefiinţa. 

 
- aşa ni se năzare în asedii 
mereu pândit de somnuri asasine 

răsfrânt la trecerile lui prin medii 

multiplul Unu diferit de sine.15 
 

 
Textul constituie o veritabilă mostră a variatelor modalităţi de realizare a ambiguităţii, 

prin fracturări textuale, paradoxuri, elipse și incertitudini de ordin referenţial. În mod 
evident, travaliul inferenţial al receptorului creşte exponenţial cu magnitudinea 
ambiguităţii, cu efecte majore nu numai în plan estetic şi stilistic, ci chiar la nivel 
textologic primar, acolo unde creaţia devine substanţa de esenţă a existenţei întru poesis. 

 

3.1. Reţeaua gramaticală a poemului instituie un prim nivel de ambiguitate, subsumând 

câteva strategii aparent periferice: mai întâi, observăm că, la suprafața textului, există 

 
15 Ștefan Augustin Doinaș, „Multiplul Unu”, în Almanahul Flacăra (București: Combinatul poligrafic 

Casa Scânteii, 1983), 59. 
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exclusiv două propoziţii principale (Văditului îi place şi aşa ni se năzare în asedii), restul 
fiind subordonate subiective (să se-ascundă / în miezul zilei şi-n ştiute locuri), consecutive 
(că nu există zonă sau exemplu), atributive (care le coace), circumstanţiale de scop (să-şi 

pună-n paranteză nefiinţa) sau ambigue sub raport sintactic (atributive sau 
circumstanţiale de scop: să-i nalţe dincolo vreun cer aparte / sau să-i anunţe învierea-n 
templu). În al doilea rând, nu e clar, cel puţin la prima vedere, raportul dintre actanţii 
lirici: multiplul Unu, văditul, eonul uimit, triunghiul intim; cu alte cuvinte, nu ne dăm 
seama, la o primă lectură, dacă acest raport este opozitiv sau juxtapoziţional. În al treilea 

rând, enunţurile nu reprezintă o suprapunere întocmai a frazelor, deoarece, probabil, din 
rațiuni prozodice, intervine elipsa, suprimarea unor predicate din fluxul discursiv. Pe de 
altă parte, enunţurile sunt fragmentate de punctul pus la sfârşitul fiecărei strofe (element 
ce conferă o anumită autonomie unităţilor strofice), dar, în acelaşi timp, majuscula 
lipseşte cu desăvârşire la începutul ultimelor trei strofe, ceea ce sugerează dorinţa 

integrării acestora în secvenţe mai largi ale enunţării poetice. Strofa a patra debutează cu 
o cratimă – semn al unei fragmentări discursive ce ţine nu numai de reţeaua gramaticală, 
ci şi de cea comunicativă, polifonică sau chiar de reţeaua argumentativă. Topica nu suferă 
abateri drastice de la tiparul standard, însă anumite permutări sintactice sporesc 

expresivitatea poemului (de observat, în acest sens, în special strofa a treia). Poemul pare, 

privit astfel, un ansamblu de crâmpeie lirice unite printr-un liant transfrastic. 
 
3.2. Reţeaua referenţială şi cea comunicativă asigură pentru receptori o necesară 
ancorare în dimensiunea coezivă, de suprafaţă, a textului. Corelate cu reţeaua 

gramaticală şi cu cea actanţială, aceste reţele dau seama de întreaga dinamică a fluxului 
discursiv, oferind chei de intrare şi în problema impliciturilor. În text, apar două serii de 
referenţi, puse în „dialog”. Mai întâi, referinţa „văditului” (reflexivul îi), a „eonului” 

(reflexivele i din „să-i nalţe” şi, respectiv, „să-i anunţe”), a „triunghiului” (reflexivul le, 

personalul lui), a „multiplului Unu” (personalul lui) şi referinţa unui noi abstract, 
impersonalizat (ni din sintagma „ni se năzare”). De asemenea, persoana verbelor joacă 

un rol important în stabilirea referenţilor. Singura zonă textuală în care apar probleme 
de interpretare în legătură cu natura referentului e reprezentată de finalul strofei a treia, 

unde versul „să-şi pună-n paranteză nefiinţa” creează ambiguitate referenţială, întrucât 
nu ştim precis la cine trimite acel reflexiv -şi: la „triunghi” sau la „lucruri”. Ambiguitatea 
lasă loc speculaţiei, putându-se naşte cel puţin trei interpretări: fie reflexivul se referă la 
„lucruri”, fie la „triunghi”, fie la ambele în mod simultan. Evident, fiecare dintre aceste 
variabile are consecinţe asupra interpretării de ansamblu a poemului. Din perspectivă 

auctorială, este întreţinută voit tensiunea semnificațională în câmpul totalei 

ireductibilități referențiale.  
Un alt aspect al referinţei îl constituie identificarea anaforică a referenţilor multiplului 

Unu. Din capul locului, putem face o apropiere între „eon” şi „triunghi”, pe baza câmpului 
lexico-semantic al arderii. Dacă, în prima strofă, eonul arde cu focuri „multicolore” şi 
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„înmiresmate”, în strofa a treia, aflăm că triunghiul modelează lucrurile prin „văpaia lui 
care le coace”. În virtutea unei inferenţe deductive, putem presupune fără prea mare 
marjă de eroare faptul că „eon uimit” şi „intim triunghi” se referă, în esență, la aceeaşi 

entitate, la acelaşi actant. Strofa a doua debutează cu o sintagmă oximoronică, „atât-de-
aproape-atâta de departe”, care are natura unui determinant spaţial pentru „eon”, 
sugerând ubicuitatea acestuia. Cratimele, pe lângă rolul de intensificare a ritmului şi de 
faţetare a conciziei exprimării, vin să configureze un nou mod de a fi, o particularitate a 
văditului-ascuns, particularitate care constă în dubla articulare a spaţialităţii: mai întâi 

are loc o precipitare (apropierea, dincoace-le, intimitatea infinitezimală, imediatul) 
figurată prin cratime (aici cu funcţie de juxtapunere, de ligamentare) şi sugerată prin 
ritmul rapid de pronunţare, apoi se produce o destindere (depărtarea, dincolo-ul, 
amplitudinea, panoramicul, macrocosmicul, nelimitatul), marcată de lipsa cratimei şi de 
o anume dilatare a tempoului pronunţării. Legătura cu „văditul” se face în manieră 

abductivă, deoarece verbul a ascunde implică toate dominantele spaţiale, subsumând 
„miezului zilei” şi „ştiutelor locuri” pe „atât-de-aproape” şi reorientând perspectiva spre 
depărtare, spre „eon”. Investigarea unor atari fenomene textuale nu se poate face decât 
printr-o reierarhizare a conexiunilor dintre secvenţe şi printr-o permanentă mişcare de 

reîntoarcere în procesul lecturii. Refluxul interpretativ ţine seama şi de caracterul proteic 

al limbajului în sine16, purtând sensurile de profunzime cu valul semnificaţiilor de 
suprafaţă. 

Este știut faptul că, într-un model al unui proces în care titlul şi textul se completează 
reciproc, o grilă pertinentă de lectură trebuie să ţină seama de implicaţiile pe care titlul le 

degajă asupra textului însuşi şi a receptorului. Mai ales „în cazul unei poezii, şi oricât de 
neutru în aparenţă, [titlul – n.n.] semnifică fie ideea fundamentală a textului respectiv, 
fie axul unei compoziţii unitare din punct de vedere formal.”17 Permanentul retur titlu-

text-titlu consfințește o abordare metodică a textului, surprinzând aspecte legate de 

orizontul de așteptare al operei, dar şi posibile nuclee semantice care, însumate, 
generează conținutul lumii poetice. E şi cazul textului de faţă, care structurează, în fiecare 

strofă, determinante ale titlului: „văditul” şi „eon uimit” (în strofa întâi), „atât-de-
aproape-atâta de departe” (în strofa a doua; sintagma pare echivalentul unui substantiv), 

„intim triunghi” (în strofa a treia) şi, în sfârşit, „multiplul Unu” (recurenţa sintagmei din 
titlu, în ultima strofă). În ultimul vers, avem de-a face cu o referinţă directă, Unu având 
statut de nume propriu (designator rigid). Putem presupune, pe cale de consecinţă, că şi 
ceilalţi termeni se referă la aceeaşi entitate: „Văditului”, „eon uimit”, „intim triunghi”. 

 
16 Luând în considerare, din perspectivă poetică, raportul limbajului cu gândirea, Mikel Dufrenne 

afirma, cu temei, că „limbajul este o unealtă, dar care se nimiceşte pe măsură ce se produce, sau care 

se resoarbe în gândirea pe care a solicitat-o” – Poeticul, trad. Ion Pascadi (Bucureşti: Univers, 1971), 

48. 
17 Mariana Muthu, „Titlu şi text”, Excelsior I, nr. 4 (1992): 24. 
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Toate aceste sintagme vin să ancoreze lumea poetică în spaţiul discursiv creat de matricea 
semantică din titlul poemului, ipostaziindu-i hiperreferentul. 

Mărcile spaţiului şi cele ale timpului se organizează sintagmatic, deși, din punct de 

vedere paradigmatic, ele țin de sfere semantice antinomice: aproape/departe, 
dincolo/dincoace, eon/secundă. Multiplicitatea în unitate presupune o viziune a 
conexiunilor transgresive, contradictorii și integratoare, o creştere până la identificarea 
individului cu universul. A creşte spre totalitatea cosmică înseamnă deci a creşte dincolo 
de conştienţa universală, spre infinit, ca o formă de depersonalizare. Puternica tensiune 

din planul formal încearcă să remedieze o fragmentare pe măsură la nivel de conţinut. 
Textul se încarcă de opoziţii şi antinomii, îndepărtând incapacitatea de transpunere a 
referentului („multiplul Unu”) pe coordonatele unei cunoaşteri pozitive. Opozițiile 
structurează întregul discurs, subsumându-l unei poetici a inefabilului. Câmpul semantic 
al arderii este bogat conturat, prin termeni forte: arzând, focuri, văpaia, le coace. 

Dinamica timpurilor verbale asigură un echilibru formal între „acţiunile” reale actualizate 
(prezentul) şi cele posibile (conjunctivul), antrenând receptorul în aventura unei 
reconstituiri a identității hiperreferentului. Întregul text propune lectorului considerarea 
primelor trei strofe drept pârghii de identificare a multiplului Unu. Faptul că ultimul vers 

redă sintagma în această formă, cu al doilea termen scris cu majusculă, atestă intenţia 

autorului de a-i atribui o semnificaţie majoră în cadrul suitei de referenţi. Unu ar fi, în 
aceste condiţii, un nume propriu, deci un designator rigid, iar multiplu un determinant 
antepus, sugerând completitudinea, varietatea, pluralitatea ipostazelor pe care le poate 
îmbrăca entitatea Unu. 

Ca atribute ale reţelei comunicative, reamintim mărcile de persoană şi cratima din 
primul vers al ultimei strofe. Această cratimă are o triplă funcţionalitate: ca element al 
reţelei gramaticale, ea desparte două secvenţe enunţiative distincte sub raport formal; ca 

element al reţelei comunicative, ea stă pe post de linie de dialog şi de punte între două 

lumi ale textului (lumea „descrisă”, a văditului şi a ipostazelor sale „concrete”, şi, 
respectiv, lumea „noastră”, a locutorilor textuali); în fine, ca element al reţelei 

argumentative, cratima îi conferă strofei a patra un statut de secvenţă explicativă pentru 
tot „ce s-a spus” despre multiplul Unu în primele trei strofe. Aici intervine anafora (prin 

adverbul aşa, care reia explicativ întreaga dinamică a secvenţei textuale constituite de 
primele trei strofe), referinţa directă şi recurenţa sintagmei din titlu, fapt ce ne permite 
să relaţionăm entitatea denumită multiplul Unu cu văditul, cu eonul uimit şi cu triunghiul 
modelator, ba mai mult, să conchidem că, de fapt, ultimele reprezintă în fond ipostaze ale 
aceleiaşi esenţe. Verbul a (i) se năzări, care are, conform dicţionarului, două sensuri 

principale18, este modelatorul câmpului imagistic, sugerând modalităţile de percepere a 

 
18 1. A i se părea cuiva că vede sau că aude ceea ce nu există; a i se năluci. 2. A se arăta vederii (pentru 

scurt timp); a se întrezări. 
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multiplului Unu. Această percepţie îmbracă atât forma unei întrezăriri fizice, cât şi, cu 
precădere, angrenarea funcţiilor imaginative. 

Poemul recompune o imagine a alterităţii la scară abstractă. Absolut toate noţiunile 

gravitează în jurul unui nucleu ce tinde spre configurarea unui spaţiu al interogaţiei de 
natură metafizică. Reţeaua comunicativă şi cea argumentativă modelează lumi poetice 
nesimultane a căror apariţie face posibilă translaţia de la concret la abstract, de la profan 
la sacru. Se creează astfel impresia unei mişcări în spirală prin care eul liric ipostaziază 
ceremonialul întoarcerii la origini. Acest fapt determină o lectură pe măsura interludiilor 

dilematice care determină creşterea eruptivă a perplexităţii lectorului. 
 
3.3. Examinarea unor câmpuri semantice se dovedește extrem de utilă în tentativa de 
a dezambiguiza natura hiperreferentului, multiplul Unu. Antinomiile, de care am mai 
pomenit, creează puternica tensiune din planul formal al poemului, constituind, alături 

de strategiile negatoare ce definesc esenţa multiplului Unu, procedee forte în modelarea 
sensului. Putem identifica în text opoziţii lexicale de genul vădit/ascundă, eon/secundă19, 
aproape/departe, putinţă/nefiinţă, multiplu/unu. Aceste opoziţii traduc o desemantizare 
a noţiunilor luate separat şi o unificare conceptuală, creând premisele unor paradoxuri 

latente, transgresive și integratoare20. Corelate cu elementele negative redate fie prin 

operatorii de negaţie (nu există), fie prin termeni care conţin în matricea lor semantică o 
marcă a negativităţii sau a privativului (a ascunde, nefiinţa, somnuri asasine – perifrază 
pentru moarte), aceste paradoxuri formalizează dinamica multiplului Unu: în prima 
strofă apărând ca entitate singulară (mărci de persoană: îi place – sugerează şi implicarea; 

să se-ascundă), în strofa a doua, își manifestă alteritatea (să-i nalţe, să-i anunţe), pentru 
ca, în strofa a treia, să iasă din sine spre lucruri, apoi din lucruri să se reorienteze spre 
sine (garantându-le, le coace, să-şi pună). Entitatea lirică pendulează în multiple 

răsfrângeri şi ipostaze ale sinelui. De aceea, în strofa a patra se încearcă o explicitare lirică 

a acestui dinamism perpetuu, din perspectiva unor martori la epifaniile celebrate poetic. 
Cele patru determinări negative, precum şi resemantizarea impusă de paradox modelează 

continuu semnificaţiile multiplului Unu. Impresia de tensiune, de scindare, de confirmare 
a unei dualităţi obscure nu face decât să potențeze ambiguitatea sensului textual. 

Polarităţile care se creează prin suprapunerea şocantă a contrariilor devin resorturi ale 
aspiraţiei spre unitate, spre absolut, spre perfecțiunea ideii. 

 
19 Eonul şi secunda s-ar afla, la o primă vedere, în relaţie de antonimie directă, întrucât eonul 

desemnează forţe eterne, prin extensie ere la scară cosmică. Însă putem observa că punerea în ecuaţie 

a celor doi termeni ar da seama de configurarea unei microreţele temporale în secvenţa primei strofe, 

care să susțină întregul edificiu liric. Mai precis, este evidenţiată poetic relativitatea timpului (sau a 

timpurilor) în raport cu substratul intim al Universului – forţele eterne care îl plăsmuiesc şi îl animă 

necontenit. 
20 Consideraţii pertinente în legătură cu paradoxul, în genere, găsim la Carmen Vlad, Textul aisberg, 

193-208 și cu precădere la Doinaș, acestea din urmă fiind analizate de Solomon Marcus, Paradigme 

universale, 926-929. 
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3.4. Textul oferă elemente care să ne îndreptăţească a-l considera pe multiplul Unu drept 
referentul textual al Fiinţei Transcendente21: câmpul semantic al arderii (focul e un 

simbol al forţei care permite unirea contrariilor şi sublimarea apei în nori, motorul 
regenerării periodice, vehicul dinspre lumea celor vii către cea a morţilor, precum şi cea 
mai puţin imperfectă dintre reprezentările biblice ale lui Dumnezeu), eonul (mănunchi 
de forţe eterne), imaginea sinestezică a focurilor multicolore şi înmiresmate (care pot 
trimite la diferitele substanţe aromatice arse în scop de jertfă), lumea de dincolo, înălţarea 

cerului, învierea, templul, triunghiul ca simbol al Divinităţii şi al focului. Toate aceste 
detalii, unele ţinând şi de reţeaua figurală, traduc efortul conceptualizărilor pe care 
antroposul îl depune în „asediile” sale cognitive de cucerire a cosmosului. Imaginea 
sacrului începe să avanseze pe măsură ce ambiguitatea poemului sporeşte: Dumnezeu 
Tatăl (strofa întâi – arderea creatoare, a cărei înfăţişare rămâne ascunsă, ca o absenţă în 

inima lumilor şi a lucrurilor); Iisus, Fiul (învierea, înălţarea la cer), Sfântul Duh (văpaia). 
Imaginea triunghiului atestă cauzalitatea primă, dihotomia putinţă – nefiinţă, care 
acţionează simultan la nivelul cosmosului şi al antroposului, modelată în timp şi spaţiu 
prin continua depăşire a contrariilor şi a polarităţilor. Scindarea câmpului energetic 

fundamental pe care oamenii îl caută, dar care îi conţine fără ca aceştia să-şi dea seama 

determină aventura iniţiatică pe care lectorii trebuie să o parcurgă în căutarea unui ideal 
perpetuu tangent la absolut. Efortul proiectiv de integrare în transcendent face din fiinţa 
umană o entitate însetată de absolut, însă conivenţele şi avatarurile mundanității o 
menţin sub zodia relativului. În asedii îşi regăseşte esenţa eternă propria umbră, încât 

poemul nu e doar o celebrare a complexului identităţii originare şi a alterităţii divine, ci 
şi a arheităţii. Multiplul Unu e o sumă de potenţialităţi infinite, un spectru de antinomii 
ireductibile, un arheu – punct limită, receptacul de tendinţe opuse; e Sinele suprem, 

centru al lumii, punct de germinaţie şi totodată de resorbţie.  

 
3.5. Simbolistica lui Unu22 evidenţiază principiul, revelaţia supremă, hotarul ce desparte 

haosul de ordine. Regnul de Unu, în viziune platoniciană, este un regn hiperuranic, 
demiurgic, al neantului originar sau al increatului23. Hinduismul promovează concepţia 

 
21 A se vedea, în acest sens, și Carmina Tămăzlăcaru, „Ștefan Aug. Doinaș – studiu monografic” (Teză 

de doctorat, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2010), 287-306. Autoarea discută 

raportul dintre alteritate și identitate, dintre „mască” și „umbră”, dintre eul liric și dimensiunea sacrului 

și, totodată, despre „criza spirituală a omului modern și desacralizarea lumii, Relația Unului cu 

Multiplul, deci a Creatorului cu Creatura, și zbaterea omului între credință și rațiune. Însumând 

similitudini și diferențieri față de înaintașii săi, Ștefan Aug. Doinaș aduce o lumină nouă în înțelegerea 

relației om-divinitate”. 
22 Chestiunea filosofică asupra naturii multiplului Unu a fost dezbătută şi în Dorin Ştefănescu, 

Hermeneutica sensului. Eseuri, 141-146. 
23 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură (Pitești: Paralela 45, 

2008), 923 susține că „pitagorismul și platonismul reflectă la Doinaș nevoia de tipar. Pădurea e un 

templu de cariatide. Ființa se închide într-un bloc de marmură, ca Dafne în trunchiul laurului”. 
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conform căreia toţi suntem unul, funcționând ca temei pentru actualele teorii holonomice. 
Unu este principiul creator, „izvor și sfârșit al tuturor lucrurilor, centru cosmic și 
ontologic”24. În același timp, Unu îndeplinește funcția de „simbol al ființei, dar și al 

Revelației (...) centrul mistic de unde strălucește Spiritul, ca un soare”25. Extrem de 
relevantă pentru înțelegerea poemului analizat se dovedește încadrarea lui Unu pe care o 
realizează Carl Jung în categoria simbolurilor unificatoare, „cele care tind să concilieze 
contrariile, să realizeze o sinteză a opușilor, ca de pildă cvadratura cercului, mandalele, 
hexagramele, pecetea lui Solomon, roata, zodiacul etc.”26. Ca lumină ontologică transfinită 

și în corelație cu simbolul treimii27 (implicit, al triunghiului28), al templului29 și al 
focului30, multiplul Unu reprezintă manifestarea energetică a conştiinţei cosmice, 
multiplicabilă la infinit. 
 
3.6. Reţeaua intertextuală31 îşi face simţită prezenţa pe două planuri: contextul operei 

lui Doinaş (apetenţele filosofice, lecturile şi traducerile sale), precum şi conexiunea cu alte 
texte care vorbesc despre multiplul Unu (de la filosofia antică greacă, textele alchimice 
etc.). Figura multiplului Unu apare în numeroase zone lirice create de Doinaș (din 

 
24 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. 3, P-Z (Bucureşti: Artemis, 2002), 

410. 
25 Ibidem. În simbologie, distincția dintre Unu și unicitate este esențială. Unicitatea exprimă „ființa 

absolută și fără măsură comună, transcendentul, Dumnezeul unic; acela admite dimpotrivă generarea 

multiplului omogen și reducerea multiplului la unu, în interiorul unui ansamblu emanație-retur, în care 

joacă pluralismul intern și extern”. 
26 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, 411. 
27 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, 372: „simbolizează viața intimă a Unului, 

ale cărui activități sunt imaginate prin analogie cu activitățile spirituale ale sufletului omenesc (...) cele 

trei niveluri ale cosmosului; creația, conservarea și distrugerea”. 
28 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, 383: „În afara binecunoscutei lui 

importanțe în pitagoreism, triunghiul este, în alchimie, simbolul focului, ca și acela al inimii”. 
29 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, 347: „Templul este o reflectare a lumii 

divine. Arhitectura lui este aidoma reprezentării pe care o au oamenii despre divin (...) replici 

pământești ale arhetipurilor cerești, ca și imagini cosmice. (...) Universul însuși este conceput ca un 

templu, iar misticii vor face din sufletul omenesc templul Sfântului Duh”. 
30 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, vol. 2: E-O (București: Artemis, 2002), 

63-66: „Focul este simbolul divin esențial al mazdeismului (...) abluțiunea, purificarea alchimică (...) 

focul interior, care este totodată cunoaștere pătrunzătoare, iluminare și distrugere a învelișului (...) cea 

mai bună imagine a lui Dumnezeu, cea mai puțin imperfectă dintre reprezentările sale (...) intelectul, 

deci conștiința cu întreaga ei ambivalență (...) simbol al purificării și al regenerării”. 
31 Un exemplu relevant este prefaţa lui Doinaş la cartea lui M. Buber, Eu şi Tu (București: Humanitas, 

1992), 14-23. Veritabilă apologie a dialogismului şi a alterităţii limbajului uman, dar și a inefabilului, 

perspectiva lui Buber îngemănează relația subiect-subiect cu relația subiect-obiect, desăvârșită în limbaj 

ca un nucleu ordonator de cunoaștere și experiență. Realitatea umanului este constituită, într-un câmp 

problematizant, din infinite contradicții și interconexiuni. Tridimensionalitatea conștiinței (trecut, 

prezent, viitor; creație, revelație, mântuire etc.) codifică simetriile relaționale într-o arhitectură esențial 

fragmentară tinzând spre inefabilul unității. Traducerea cărţii lui Buber atestă deschiderile lui Doinaş 

către filosofie, fenomenologie şi antropologie, circumscriind problematica fiinţei şi a rolului pe care 

aceasta îl joacă în ordinea cosmică. Considerăm relevantă apropierea poemului de prefața lui Doinaș 

datorită luminilor reciproce pe care le poate arunca asupra înţelegerii conceptului de multiplu Unu.  
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volumul Foamea de Unu, poemul Cvadratura cercului – care e o dezvoltare a acestui 
micropoem pe care l-am supus analizei32). Date fiind obsedantele căutări lirice ale lui 
Doinaş, putem susține că acest poem este un proiect, o tentativă de a schiţa un dialog 

între antropos (pluriipostaza unui eu supradimensionat) şi Divinitate, un Tu a cărui 
esenţă nu se pretează captării precise, raționale, ci uneia pur intuitive, prin „năzăriri” 
fugare, prin clipe de graţie. Natura Divinităţii este plenar ambiguă, paradoxală, proteică, 
multiformă, inefabilă, scindabilă, impredictibilă. E o esenţă incognoscibilă prin raportare 
la fundalul cognitiv-experienţial al ființei umane. De aceea, poetul recurge la conjugarea 

unor termeni disjuncţi, pe care îi resemantizează pentru construirea de entităţi lirice 
revelatoare, având ca atribut primordial ubicuitatea, fenomenul unei fiinţări atât în 
realitatea transcendentă a lui dincolo, cât şi în lumea fenomenală a lui dincoace. Prin acest 
atribut multitudinea dimensională a spațiului și a timpului este perfect structurată, iar 
regnurile de esență sunt captate într-un flux continuu de energie spirituală. 

Aspectul triadic al Divinităţii e modelat matematic în funcţie de valorile cognitive care 
îi sunt atribuite sacrului. În actele de cunoaştere („asedii”), noi recuperăm de fiecare dată 
alt sine sau altă mască textuală, prin relaţia stabilită între expresie, obiect şi sens. 
Conferim, cu alte cuvinte, Fiinţei Transcendente o natură semnică, de unitate conceptuală 

aplicată diversității fenomenale. Regăsirea Sinelui divin este însă aparentă, limitată prin 

aproximare antropomorfă, fapt care ocultează adevărata natură transcendentă. Din 
strategiile ocultării fac parte arderea, răsfrângerea, dezarticularea spaţio-timpului. 
Textual, aceste strategii sunt constituite și de timpurile verbale, paradoxurile semantice 
și de negativitatea lirică subiacentă. 

 
4. Considerații finale 
 

Fiinţa, aşa cum apare în lirica lui Ştefan Augustin Doinaş, este infinit exprimabilă, 

simultan expansivă şi reductivă. Mişcarea ei înmănunchează tendinţe explozive, 
centripete, precum şi tendinţe implozive, centrifuge. Indivizii se consumă în văpaia 

devenirii, având în fiinţă centrul lumii. Fenomenalul „dincoace” rodeşte din multiplicarea 
fiinţei, pe când esențialul „dincolo” generează sensul unificator al universaliilor. În fond, 

Doinaş poetizează cvadratura cercului, edificându-și lirica pe o simultaneitate de 1 + ∞ = 
1 - ∞ care plasează fiinţa, iremediabil, în intervalul dintre sacru şi profan. Aspirația spre 
completitudine „concentrează o relație sau o sumă de relații în dinamismul cărora se 
naște o conștiință lirică foarte energică, foarte intensificată a interpelării”33. Eul poetic 
„realizează acte repetate de autodefinire, prin raportare la o realitate primordială”34, 

degajând cu exuberanță apetența spre arhitectura și spre integralitatea lumii. Lirica lui 

 
32 Ștefan Augustin Doinaș, Foamea de Unu (București: Eminescu, 1987), 307-317. 
33 Aurel Pantea, „Multiplul Unu sau supunerea la formă”, Secolul 21. Doinaș la o dublă comemorare, 

nr. 1-6 (2013): 50. 
34 Aurel Pantea, „Multiplul Unu sau supunerea la formă”, 50. 
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Doinaș se constituie, în această perspectivă, în „act de intelecție și ispită de înscriere a 
spiritului creator într-o lume a ceremoniilor, a actelor exemplare”35. Forma este 
purtătoare de „mandat revelatoriu pentru «Multiplul Unu diferit de Sine»” și, simultan, 

„fiecare peisaj e un sediu al mitului. Dincolo de «pojghița dulce a formelor» se află 
adevăratul mesaj, ale cărui scurte și înșelătoare epifanii le surprinde dansul formelor 
poetice”36. Supunerea la formă este succesivă, generând ipostaze proteice ale arderii 
creatoare, precum și paradoxurile transgresiv-integratoare ale eului poetic. 
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Metaphysical Reason (Romanian Academy Publishing House, 2019, 571 p.), the book is the result of 

elaborate studies, therefore pre- and post-December 1989. The work, as the author points out, “is 

organized by combining two major perspectives, historical and systematic” (p. 7), and the predominant 

method of work used is the „interdisciplinary methods” called “matrix of levels”. But the researcher uses, 

also, “the matrix of functors” and "the matrix of stylistic".  
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„Ce poate fi metafizic în Retorică”1 și „ce poate fi retoric în Metafizică” putem afla din 

cuprinsul unui volum de excepție semnat de filosoful și profesorul universitar Tudor 

Cătineanu. Intitulată Retorică și metafizică: în căutarea rațiunii metafizice (Editura 

Academiei Române, 2019, 571 p.), cartea este rodul unor cercetări îndelungate, pre- și 

postdecembriste, focalizate asupra problemelor filosofice, în general, dar și asupra 

retoricii, eticii, deontologiei mass-media și nu numai.  

Lucrarea, după cum ne orientează metafizicianul, „este organizată prin conjugarea a 

două mari perspective, istorică și sistematică, sau cu un limbaj aflat pe «creasta valului 

 
1 În cadrul acestei recenzii, conceptele fundamentale vor fi scrise cu majusculă și în interiorul 

enunțurilor, respectând, în acest fel, grafia propusă de autor.  
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cultural», diacronică și sincronică. Cele două perspective sunt complementare, așa cum 

complementare sunt caracterul ondulatoriu și cel corpuscular în structura lumii pentru 

Niels Bohr.” (p. 7) Metoda de lucru preponderent utilizată de filosof este „metoda 

interdisciplinară numită metoda nivelurilor” (pp. 8-9), care permite analizarea unei opere 

culturale „nu din una sau din două, ci din 7 perspective distincte, dar intim corelate 

subsidiar: 1. Ontologică; 2.  Gnoseologică; 3. Axiologică; 4. Psihologică; 5. Politologică; 6. 

Sociologică; Stilistică.” (p. 9) „Matricea functorilor” și „Matricea stilistică” sunt, de 

asemenea, întrebuințate. Ca tehnici, având în vedere și dimensiunea lucrării, cercetătorul 

recurge la tehnica reluării, la cea a replierii enunțurilor, pentru a evalua coerența 

formulărilor și pentru a identifica eventuale „paradoxuri latente, implicite”. Având în 

vedere îmbogățirea semnificațiilor cercetării și conferirea unui „caracter intuitiv unor 

analize care sunt abstracte, conceptualizate”, Tudor Cătineanu întrebuințează și 

„metafore epistemice”, precum: „Casa și Drumul, Mozaicul și Piramida, sau Relieful și 

Fundalul.” (Ibidem). Structura volumului este tripartită (1.  „Sistemul Retoricii”, 2. 

„Dihotomia Retorică - Metafizică” și 3. Metaretorica și Metafizica) și însumează 22 de 

capitole.  

În prima parte, filosoful reliefează semnificațiile termenilor de bază, evidențiază 

topografia obiectului Retoricii și analizează definiția aristotelică. Cercetătorul realizează, 

de asemenea, distincții între aspectele teoretice și practice specifice acestui câmp de 

cercetare, precizând că: „Retorica este o teorie, așa cum teorii sunt Fizica și Matematica, 

pe când discursul este practic, el fiind opera reală a unui autor, care este oratorul.” (p. 

13). Tudor Cătineanu conturează spectrul acestor diferențieri și în cel de-al doilea capitol, 

care este dedicat „destinului istoric al Retoricii”, începând cu precursorii Corax și Tisias 

din Sicilia (sec. al V-lea î. H.) și continuând cu Gorgias, Protagoras, Aristotel, Cicero și 

Quintilian, ultimii doi deplasând accentul Retoricii, „pe latura ei practică, adică pe 

oratorie, pe discurs”. (p. 25) Începând cu Evul Mediu, Retorica trece printr-o perioadă 

critică, mai întâi de „conservare a ei într-o formă străină”(p.38), adică Teologia, și după 

care este dată uitării până în anul 1958, când C. Perelman și L. Olbrechts-Tyteca, prin 

intermediul lucrării intitulate Traité de l'argumentation: La nouvelle rhétorique (Paris: 

Presses Universitaires de France), redefinesc și readuc la viață teoria discursului.  

În capitolul Inventio (A și B) sunt studiate elementele esențiale ale conținutului 

argumentativ: Semnul, Exemplul și Entimema, cât și locurile comune. Din abundența de 

informații coerente și exemple relevante din aceste capitole prezentăm, aici, câteva din 

observațiile filosofului ivite în urma comparării tehnicii lui Aristotel cu arta retorică a lui 

Quintilian. După cum se știe, Aristotel era un teoretician pursânge, iar Quintilian a excelat 

ca practician. Tudor Cătineanu subliniază faptul că „la Aristotel există un echilibru între 

toate părțile retoricii, care la nivel de genuri se manifestă ca un echilibru între genul 
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deliberativ, cel judiciar și cel epidictic. La Quintilian, și ca spațiu de tratare teoretică, dar 

și ca domeniu de ilustrare, accentul se deplasează spre genul judiciar.”(p. 57) Avem, aici, 

doar un exemplu din multe altele din cuprinsul acestei scrieri care împrospătează 

gândirea lectorului și o conectează la izvoarele culturii autentice. Minuțios explicată este 

și chestiunea „locurilor comune”, ilustrată prin intermediul câtorva grile de clasificare, 

începând de la Aristotel, continuând cu Școala de la Port Royal și finalizând cu Chaïm 

Perelman. 

T. Cătineanu analizează și dispunerea părților discursului (pp. 91-133), optând pentru 

„formula integrală”, care este alcătuită din șase secvențe (Exordium [Prologus], Narratio, 

Confirmatio, Refutatio, Altercatio și Peroratio), completând cu examinarea modului 

exprimării conținutului discursului (prin Elocutio), punând în lumină, printre alte 

contribuții, și pe cea a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, care  

 
a avut ideea (simplă și genială) de a lua două poezii (doine) din două zone diferite ale 

României și de a analiza statistic frecvența cuvintelor. Rezultatul este uimitor: 80% dintre 

cuvintele folosite oral (în comunicarea vie, nu în Dicționare), sunt de origine latină și fac 

parte (prin frecvență) din fondul principal de cuvinte. Oratoria folosește cuvintele din 

fondul principal de cuvinte, cuvintele aflate în uz, deci uzuale, dar nu și uzate, dimpotrivă. 

(Cătineanu 2019, 137), 

 

dar și pe cea a lui Tudor Vianu despre studiul metaforelor: „Cu anumite nuanțări, «dubla 

abstractizare» a lui Tudor Vianu este corespondentă cu «dubla mișcare» a lui Olivier 

Reboul.” (p. 153) T. Cătineanu acordă o atenție specială și altor aspecte importante ale 

Retoricii, precum: genurile, principiile, atitudinile pro și contra, încheind „Sistemul 

Retoricii” cu un capitol despre „Comunicare și Discurs”, în care, pe lângă analiza 

modelelor de comunicare (aristotelic, telegrafic și lingvistic) investighează „tăcerea 

retorică”:  

 
Orice Discurs are un început și un sfârșit, deci este încadrat de două non-discursuri, adică 

de două Tăceri. Fiecare dintre ele are specificul ei, întrucât ambele Tăceri sunt 

semnificative. […] Dat fiind întregul nostru demers sau discurs, care pleacă de la Retorică 

spre metafizică, ne putem aminti, cu referință la tăcere, de un enunț aproape 

descumpănitor al lui Pascal: «Tăcerea eternă a spațiilor infinite mă înspăimântă». 

(Cătineanu 2019, 223) 

 

În spațiul median al lucrării , filosoful evidențiază „Dihotomia Retorică - Metafizică”, 

în cadrul următoarelor capitole: „Fundamentele”, „Metoda”, „Cercul obiectiv”, „Cercul 

subiectiv”, „Intersecția cercurilor. Existența”, „O altă perspectivă asupra discursului. 
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Tipologia”, „O altă perspectivă asupra discursului. Sintetica” și „Rațiunea retorică”. În 

acest spațiu de cercetare, discursul filosofului T. Cătineanu se deplasează dinspre 

Metafizică spre Retorică: „Plecăm de la premisa că Retorica este o disciplină filosofică. 

Aceasta nu înseamnă doar că toate formele culturii, inclusiv Filosofia, pot fi privite sau 

re-privite și din perspectivă Retorică, ci și că Retorica are, atât prin domeniu, cât și prin 

funcțiile ei, o fundamentare filosofică.” (p. 228)  Pentru filosof, Retorica și Metafizica se 

află „într-o relație complementară, cel mult una concurențială.” (p. 229) În vederea 

demonstrării celor afirmate, T. Cătineanu recurge, bunăoară, la analize axiologice, la 

conceptele de Ființă și Neființă, la „metafore epistemice” precum Casa și Drumul, 

deoarece prin intermediul celor din urmă „putem înțelege orice fenomen uman, oricare 

manifestare de Cultură și Civilizație. Tot cu ajutorul lor putem defini și statutul  - fie el 

tradițional sau actual al Retoricii și Metafizicii”. (p. 238) În prelungirea acestei idei, 

cercetătorul subliniază, în cadrul unui corolar, că: 

 
Din perspectiva celor două metafore epistemice (Casa și Drumul), Metaretorica se mișcă 

într-un labirint fără niciun fel de ieșire, echivalent cu o continuă rătăcire, cu o continuă 

intersecție de drumuri, care sunt mulțimea discursurilor. În schimb, Metafizica are ca 

obiect și obiectiv final Existența, ca pe o ultimă Casă, și toate demersurile ei se conjugă în 

Drumul spre această Casă. În expresie sintetică, Metafizica este pe Drum, Metaretorica 

rătăcește pe Drumuri. (Cătineanu 2019, 240-241) 

 

Pentru a clarifica dihotomia Retorică - Metafizică, autorul apelează și la un procedeu 

de analiză pe care-l denumește „matrice” (p. 246), procedeu care are la bază trei matrici: 

Matricea nivelurilor, Matricea functorilor și Matricea stilistică. Filosoful consideră că: 

 
Fiind o entitate teoretică, Matricea angajează și o metodă, Metoda matriceală. Oricare 

entitate spirituală sau practico-spirituală – fie ea din Ceruri sau de pe Pământ – care implică 

expresia și comunicarea, poate fi trecută prin această Matrice, poate fi supusă analizei prin 

Metoda matriceală. Cu această metodă nu putem analiza, așadar, structura chimică a apei 

(H2O) și nici enunțul matematic 7+5=12. (Cătineanu 20219, 261) 

 

În capitolul „O altă perspectivă asupra discursului - sintetica”, Tudor Cătineanu 

rezervă un loc și celor „Zece reguli ale discursului”, dar și Codului deontologic al opiniei2, 

care conține 18 reguli. Dacă spațiul ne-ar fi permis, le-am fi redat pe toate mai jos, dar ne 

vom limita la Regula 6: „Libertatea opiniei trebuie să fie corelată cu responsabilitatea ei, 

astfel libertatea se convertește în libertinism sau în libertinaj.” (p. 391) și la Regula 18: „La 

 
2 Acest cod a fost publicat inițial în Deontology of Opinion between Ethics and Rethoric ( 

Saarbrücken:Lambert Academic Publishing, 2014). 
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nivelul formei de expresie, opinia trebuie să satisfacă cele trei exigențe clasice ale oricărui 

discurs: claritatea, coerența, concizia. Altfel, expresia devine obscură, ambiguă, diluată, 

sporind non-transparența comunicării.” (p. 392) Un astfel de cod este binevenit. Prin varii 

mijloace, acesta trebuie diseminat pe o scară cât mai largă în spațiul comunicării 

românești, un spațiu în care predomină precaritatea etică și ambiguitatea. 

În „Rațiunea retorică”, capitol sinteză al lucrării, care „conține, într-o formă 

restructurată, elemente esențiale ale analizelor precedente, unele reluări sau repetiții fiind 

inerente” (p. 393), T. Cătineanu punctează două etape cruciale din istoria Retoricii: 

Paradigma lui Protagoras și Extensia lui Perelman, prin intermediul modelului propus de 

cel dintâi s-au pus bazele Retoricii europene, iar prin intermediul contribuției celui de-al 

doilea s-a produs, realmente, revirimentul ei. Protagoras l-a combătut, după cum se știe, 

pe Parmenide, care a stabilit „o opoziție netă între adevăr și opinie” (Ibidem), față de 

perspectiva celui dintâi, care „este construită, în replică, pe identitatea lor funciară”3. 

Plecând de la această afirmație, demersul analitic întreprins de teoretician se focalizează 

asupra celor trei enunțuri fundamentale ale Paradigmei lui Protagoras: „1. Despre orice 

în această Lume sunt posibile două Opinii”; 2. „A face mai tare argumentul mai slab”; și 

3. „Temeiul Opiniei este Oportunitatea, Utilul”. (p. 394) De cealaltă parte, Chaïm 

Perelman  

 
„extinde obiectul sau referentul Retoricii – în varianta Neoretoricii – de la cele trei genuri 

oratorice ale lui Aristotel , la toate formele Culturii, respectiv la valorile acestora, exceptând 

Știința (Științele Naturii sau «Științele exacte», cum li se mai spune), care implică Adevărul 

și Falsul (A – F), ca valori pur epistemice.” (Cătineanu 2019, 395) 

 

 Analizele sistematice ale autorului continuă și în cea de-a treia parte – „Metaretorica 

și Metafizica”, care conține trei capitole: „Registrul retoric al antinomiilor kantiene”, 

„Retorica și două viziuni filosofice românești” și „Metaretorica și Metafizica – corolar 

sintetic”. Ideile lui Kant sunt examinate intermediul Matricei Ipostazelor, în număr de 

șapte: ontologică, logico-epistemică, psihologică, axiologică, praxiologică, sociologică și 

stilistică. În urma acestei riguroase investigații asupra registrului retoric al antinomiilor 

kantiene, filosoful afirmă că 

 
Structura antinomiilor și demersul antinomic al lui Kant reiau paradigma lui Protagoras 

într-o ipostază specifică: disputa Teză – Antiteză nu este, însă, deschisă la infinit, ci ea este 

 
3 Apud T. Cătineanu. Citat reprodus din Jean Paul Reding, Le fondements philosophiques de la 

rhétorique chez les sophistes grecs et chez le sophistes chinois (Bern, New York: Peter Lang, 1985), 

153. 
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anulată printr-un final nici – nici. […] Dacă aplicăm la întreaga gândire kantiană, Extensia 

lui Perelman, rezultă că această gândire, oricât de abstractă și oricât de conceptualizată ar 

fi ea, are la bază un factor evaluant, care convertește demersul în discurs. ( Cătineanu 2019, 

455) 

 

Rezultate demne de notat sunt obținute de Tudor Cătineanu și în urma cercetării 

operelor filosofice semnate de Lucian Blaga și D. D. Roșca, uzitând tot de metoda Matricei 

ipostazelor, pe care o îmbogățește, pentru a-i asigura și o componentă comparativă în 

vederea studierii argumentelor „tari” ale scrierilor celor doi gânditori români. Înfățișăm, 

așadar, concluzia cercetătorului:  

   
La finalul acestei analize comparative, avansăm această ipoteză de lucru privind gradul lor 

de tărie: putem găsi argumente «mai tari» în concepția lui Lucian Blaga privind domeniile 

particulare al gândirii și ale Culturii (date fiind tocmai vastitatea și diversitatea 

preocupărilor sale); în cazul operei lui D. D. Roșca putem găsi argumente «mai tari» la 

nivelul viziunii de ansamblu sau a concepției generale asupra Existenței. Primul rezistă mai 

ales pe părțile întregului, care este Marele Tot, al doilea rezistă mai ales pe întregul părților 

Marelui Tot. (Cătineanu 2019, 477) 

 

Volumul se încheie cu un „corolar sintetic” și cu o concluzie fermă: „Metafizica poate 

da seama de Retorică, inclusiv de Metaretorică, dar aceasta nu poate da seama de 

metafizică, pentru că aceasta din urmă vizează Existența care există și care nu poate fi 

pusă sub semnul îndoielii decât în imaginație sau în vis.” (p. 541) 

Consider cartea de față - Retorică și metafizică: în căutarea rațiunii metafizice de 

Tudor Cătineanu – o lucrare reper și o nouă dovadă că în spațiul academic românesc 

există cercetători serioși și inspirați, care sporesc cunoașterea de la noi și, implicit, de 

pretutindeni. Trebuie remarcat și faptul că autorul a respectat cu strictețe principiile 

inițiale ale cercetării, iar  prin intermediul metodelor utilizate, filosoful a redat contempo-

raneității ideile „tari” ale unor gânditori de prim rang, oferind astfel prețioase chei de 

lectură cititorilor și cercetătorilor de azi și de mâine.  
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Title: "The Correctness of Obedient Hypocrisy" 

Abstract: The origin of the phrase "thoughts are free" is ancient. It appears in Cicero, but is, 

of course, much older. Closer to our time, in 1780, this expression is resumed and intensified 

in the German space, from where, in 1842, under the popular form of a song, it has been 

spread, to this day, everywhere. In a simplified context, this expression can be interpreted as 

a reaction of people to oppression, subordination, total obedience, dictatorial exploitation. In 

a deeper sense, however, the phrase "thoughts are free" is what might today be called, 

paradoxically, a justification of obedience, of that political correctness, with a sense of gradual 

self-censorship and barely noticed; its violation, immediately opening the door to the 

widespread phenomenon of labeling.  

Keywords: freedom; truth; political correctness; labeling. 

 

Originea afirmației gândurile sunt libere este străveche. Apare deja la Cicero, însă este 
intensificată și celebrată în Germania prin 1780 și editată prin 1842 sub forma populară 
a unui cântec răspândit cu fervoare până în zilele de azi, mai pretutindeni. 

În context simplificat, sintagma gândurile sunt libere constituie reacția poporului la 

oprimare, subordonare, obediență totală, exploatare dictatorială, însă și față de alte 
situații, ca o replică de necontestat, ca o nișă miraculoasă. Dacă ne gândim însă mai 
profund, această expresie constituie ceea ce azi ar putea fi numit, în mod paradoxal o 
justificare a obedienței, o justificare a acelei corectitudini politice, cu iz de autocenzură 
treptată și abia băgată în seamă, ale cărei încălcări, deschide pe loc intrarea în joc a 

răspânditului fenomen de etichetare, de lipire definitivă a unor etichete facile, cu  
repercusiuni irevocabile în mințile simpluțe, pătrunse lent de igrasia ideologiilor beznei. 
Așadar, fățărnicia, ipocrizia cu moț, minciuna cu două fețe, subtil inculcate. În perioada 
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interbelică, un filozof cu volume gustate de publicul larg, spunea despre comuniști: una 
spun, alta gândesc și cu totul alta fac. 

Una e să spui lucruri anoste, pentru că „așa se cuvine“ și în același timp să gândești 

cu totul altceva, lucruri care „nu se cuvin spuse“, care circumscriu însă un adevăr. Între 
zona lăuntrică a adevărului amușinat, dar amuțit și exteriorul păstrării conveniențelor se 
cască un gol catastrofal. Și iată, tocmai aceasta este celebrată într-un cântec lansat cu 
patos, și cu o jubilată satisfacție de „superioritate”, chiar și-n zilele de azi. 

Trecând peste reacția lesne de înțeles a răspunsului dat – cu celebrată superioritate, 

cu ifosele unui totalitarism radical și-al unei oprimări inimaginabile – el, acest răspuns, 
această replică „mântuitoare“, așterne justificator, calea obedienței și-a mândrei 
slugărnicii, prin denotarea „șansei“ gândului neexprimat, „liber“, ca și cum s-ar spune cu 
o satisfacție imberbă: sunt slugarnic, obedient, însă, gândurile sunt slobode, nu le 
constrânge nimeni, sunt libere! 

De aici și existența a numeroase categorii de oameni, din care pomenesc aici doar 
lichelele, căci mi se par cele mai rafinate, cele mai subtile. La ele, între aceste două zone, 
cea lăuntrică, a libertății gândurilor, vorba cântecului, și cea externă, există o continuă 
alternare, încât nu mai știi ce să crezi. E o confuzie intenționată, prin care se cade în 

capcană extrem de ușor. 

Dincolo de nuanțele oricărui context, am crezut și eu că un fundament, o temelie, ne 
unește profund, pe mine și pe foștii cunoscuți ori prieteni, încât nimic nu ne poate 
destrăma; însă mulți, cărora le-am spus acest lucru, în ciuda unor atitudini paradoxale a 
lor, au spus cu toții doar, care temelie? Dinspre această „inocentă“ ori perversă întrebare 

încep să se ivească ca prin minune tăinuite ranchiune, gânduri „libere“, făcându-și loc 
printre crăpăturile, printre firidele rocilor minții, care nu le mai putea tăinui acum, din 
jena celui „trezit“, chiar dacă, doar pentru câteva clipe.  

Renunțarea la adevăr denotă un început de tară evolutivă de caracter (considerat azi 

de mulți un anacronism), și încet, acești preopinenți devin cărămizi șantajabile ale unui 
sistem mafiot, cimentat. Doar o persoană șantajabilă ajunge azi într-o funcție de 

răspundere.  
Majoritatea populației se descurcă, iar ceilalți, cei adevărați, străbat cu decență 

greutăți de tot soiul. Unii răzbesc răbdător, alții se descurcă. Să aducem așadar, un imn 
de slavă cântecului de mironosiță, pe baza gândurilor atât de slobode. 

Acest fenomen constituie însă o problemă fundamentală a omului pe parcursul 
întregii istorii. O legitimare a fățărniciei, ipocriziei, minciunii cu două fețe, o nișă împăcată 
în contextul conștiinței, atât de ignorate până în zilele noastre în orice context. Am 

evidențiat de mult acest lucru într-un eseu în care invocam introducerea unui treptat și 

aprofundat studiu al conștiinței, începând încă din clasele primare, și apoi dezvoltat 
treptat în toate clasele următoare până la absolvirea școlii ori a gimnaziului sub forma 
unei materii separate a studiului aplicat al conștiinței. Însă, gândurile sunt libere, nu-i 
așa? 
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Mai fiecare se întreabă azi, cu neliniște, cu o continuă suspiciune, cine e cel din fața 
mea, indiferent că e cunoscut, necunoscut ori vechi prieten. E starea de neîncredere 
semănată de acoliții beznei în noi. O neîncredere în fiecare, și mai ales în sine, fără a te 

mai putea recunoaște, în cele din urmă, nici măcar pe tine însuți. Majoritatea oamenilor 
simt nevoia stringentă de a fi conduși, așteaptă un conducător și se supun acestuia lejer, 
atât din comoditate, cât și din teamă. 

Îmi aduc aminte, când am venit prima oară în Germania. Trebuia, spre a obține după 
studii, diploma de la universitatea din Freiburg, să fac înainte o practică la o firmă. 

Inginerul de acolo, un om absolut imperturbabil (tot ca reacție germano-elvețiană, de 
sorginte tipic-britanică, apropo de acceptarea, legiferată tacit a acestui soi de duplicitate, 
ipocrit asumată și ea), și cu care m-am împrietenit pe parcurs, i-a spus cândva, mult mai 
târziu, soției, „Dacă soțul tău s-ar fi născut aici (!!! … AZ), mulți nu i-ar fi ajuns nici la 
degetul cel mic“ – Sie wärenn nicht imstande ihm das Wasser zu reichen … 

Asta constituia mai ales, o dovadă clară a faptului că el m-a ascultat cu adevărat, 
deseori, deși era mereu tăcut. L-am pus așadar, deseori pe gânduri cu perorațiile 
mele, însă what can I do, se ostoia el în zona lăuntrică. În mintea și-n gândirea lui, nu-i 
așa? De aceea, se pare, îmi și spunea deseori că sunt un idealist incurabil. Toate acestea, 

fără de un rictus, firește. Și-atunci, de ce îi dădeam totuși de gândit? 

Pe atunci, acest lucru mi-a dat de gândit. Nu înțelegeam: nu eram tot eu, cel venit de 
pe un anume meleag și cel de aici și acum? Însă, iată că nu era așa, nici în mintea acestui 
domn. Era în fond vorba de la trecerea (implicit și impregnarea mentală) de la un 
colimator ideologic, la altul, pe care acest domn îl considera absolut normal și acceptabil, 

dacă vrei să înaintezi în viață, și în deplină concordanță cu o anume corectitudine politică, 
pe atunci nevehiculată încă, însă mereu prezentă, mai ales prin tabu-uri.  

Nu se aud și azi atât de des vorbele de jinduire ale mulțimilor ignorante și frizând o 

înspăimântătoare naivitate și frăgezime de mahala: ah, abia aștept revenirea la normal, 

dragă! …  -  de parcă ce-a fost, cu puțin înainte, ar fi fost normal … 
Pe aceste meleaguri, te concediază cu un zâmbet politicos, deși în mintea lor se petrece 

altceva, un altceva configurat prin vorbe, pe care le poate bănui fiecare. La noi, încă se 
mai rostesc aceste vorbe, deseori abjecte, cu o satisfacție la fel de abjectă, însă cu o alură 

de potentat absolut, de zbir și vizir, departe de orice onestitate și ele, în fond, însă cu 
satisfacția grobiană a descătușării de propriile tare. 

Ești slugarnic, obedient, ordonat, disciplinat, controlabil, însă tu gândești cu totul 
altceva, căci gândurile sunt slobode, nu-i așa? O pliere treptată, furișă a indivizilor. O 
lume dominată de forțe oculte, sub cârmuirea unor guverne și parlamente inculte. Cine e 

vinovat, bietul popor, conciliat, împăcat cu sine în mod iluzoriu, tocmai prin cântecul 

popular de mai sus? 
Deunăzi, am văzut un fost înalt demnitar militar al serviciilor de cercetare a 

fenomenelor ținute strict secrete, top secret, de la care se trage jocul de cuvinte de mai 
sus, ocult-incult, spunând următoarele unei reportere, Ea: „Domnule..., dacă ați avea 
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vreodată șansa să vă întâlniți cu un extraterestru, ce i-ați spune?” Și el, după un scurt 
moment de reflectare: „Să știți că m-a frământat mult și pe mine întrebarea 
dumneavoastră … I-aș spune simplu, te iubesc”…. Ei, nu e așa că e grubă, alăturarea cu 

acest cântec popular, mântuitor? Oare, ce-ar avea, în ăst caz în gușă și-n căpușă, extra-
terestrul, reptilianul? 

Cândva, printre multele slujbe pe care le-am efectuat pe aici (tot din dorința de a putea 
rămâne inadaptabil la supuneri și încolonări, de a rămâne în acord cu mine însumi, și nu 
cu ceea ce se impunea ca parte a unei stranii discipline a succesului și implicit și a 

profitului demonic, mereu evocat – însă vă închipuiți că am scăpat deplin de ele?), am 
fost și recepționer la un mare hotel, aflat pe o mică insulă, plină de lebede, aproape de 
locul, unde s-a născut Hölderlin, la Lauffen. Munceam doar noaptea, din aceleași motive 
evocate puțin mai sus. La bar se afla un turc. Familia lui se afla, cu excepția mamei 
nemțoaice, în apropiere de Istanbul, aproape de mare. Tatăl lui, îmi spunea el, a fost și 

este comunist. Îl citea cu înfocare pe poetul turc, Nazim Hikmet, și lucra și el, doar 
noaptea. Când sosea în zori, dorea să doarmă. Tocmai atunci, muezinul urcat în turn, se 
apuca de gemete, bolboroseli asurzitoare și urlete, de acolo, din vârful minaretului. Slujba 
de dimineață. Tatăl ieșea afară, cu nervii încinși, sumar îmbrăcat, urlând și el la rândul 

lui: „Ce tot bocești bă, ca un buhai, ca un apucat? Mai există și oameni, care au trudit toată 

noaptea și acum vor să doarmă… ‘mnezeii tăi! …“ Ei, nu este asta, vorba unui adevărat 
comunist turc, hikmetian  -  departe de mângâierile cântecului popular menționat mai 
sus? Cel puțin nu era un delator. Ar fi fost un risc mult prea mare, nu-i așa? 

Însă, pe acest barman turc, un tip inteligent, vorbind cursiv germana și alte vreo două-

trei limbi, l-am auzit deseori șoptind furios, spre a nu fi auzit: „Bandă de fățarnici!”  …  – 
se adresa de fapt nu numai la colegii lui șvabi, chelnerii, pe care-i simțea judecându-l pe 
ascuns, firește, în gândurile lor slobode, tainice, amintindu-i în fond cine este, și anume 

prin mici detalii, pe care orice om aflat departe de țară, orice venetic, ajunge încet să le 

deslușească. 
Proferând această izbucnire furioasă, el însă se referea și la faptul că aceștia, una îi 

promiteau, verbal să îndeplinească la timp, și alta făceau pe ascuns, căci el fusese pus de 
șefie, datorită calităților și onestității sale, să fie supervizor acolo. Și colegii lui făceau 

acestea cu un zâmbet mieros, sub care însă se ascundeau multe. El le simțea însă nuanțele 
jignitoare, sub spuza mieroasă. Păi, ce mai ziceți de splendoarea ăstui cânt popular? 

În acest sens, trebuie să mărturisesc, după o îndelungă, justificată reținere, următorul 
lucru, pe care nu l-am mai menționat niciodată: mă uit la un om, la chipul și la ochii lui, 
și abia apoi, ascult, cu stupoare, ori în caz contrar, cu mare bucurie spusele lui. Din sunetul 

glasului citesc însă, ca dintr-un catalog de mode. Vocea, sunetul, vibrația ei îl trădează.  

Și acum se întâmplă mereu un lucru bizar și pe care, până acum l-am trecut sub tăcere. 
Pe măsură ce forța, energia furiei, stuporii, indignării și-a consternării mele, față de 
prostie și nerușinare sporesc în vibrație, pe atât se diminuează, până la un abia mai auzit 
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murmur, cele spuse de el cu voce tare. În schimb se face auzit un ecou al minții lui, în care 
se ascund adevăratele gânduri și pe care le deslușesc cu limpezime.  

Constatarea acestei adevărate atitudini schizofrenice, îmi provoacă deseori stări de rău 

absolut. Azi, tot mai rar. Aud, încep să înțeleg, și nu pot decât să mă mir, cu un soi de milă 
sfâșietoare. Animalele nu ne-ar regreta deloc dispariția. 

Mă gândesc cu drag la o emisiune scurtă, în care un bătrân chelner de la Carul cu bere, 
evoca calitatea excepțională a berii de pe-atunci în acest local vizitat de multe celebrități, 
stacanele de bere cu capac argintat, un local, pe atunci, deschis dis-de-dimineață, între 

strigătul cocoșului și până târziu, până la furișarea pisicii negre trecând strada. 
Pe atunci, a spus bătrânul chelner, a avut loc un mic incident. Un client a urlat că în 

supa lui e un gândac. Chelnerul tânăr, care a venit de îndată, un tip neimpresionabil, însă 
inimos, a pus fără să ezite mâna pe gândac și l-a înghițit, spunând clientului: „Ce gândac 
dom ‘le, e doar o frunză rătăcită, scofâlcită de cimbru!”. Astfel, „a salvat onoarea și numele 

localului ăsta celebru”,  a mai oftat chelnerul, acum bătrân… Păi, ce mai ziceți acum de 
splendoarea ăstui cânt popular? 

Însă, iată că tot datorită acestui și acum foarte celebrat cânt, tot mai dihai se aude și 
se spune, orice ne-ați face, oricât de slugarnici, supuși, obedienți am fi noi, chiar până la 

totala acceptare și obișnuire cu acestea, încât nici nu ne mai dăm seama, nici nu ne mai 

ostenim a le băga în seamă  –  gândurile sunt libere. Asta, îmi amintește de vorba unui 
secui, pe care l-am întrebat ceva referitor la dantura lui jalnică, „Păi … atât-am băut, de 
mi s-au topit dinții …”. 

Totul seamănă teribil, cu cei, care își dăruiesc reciproc de Crăciun, pietre ori lespezi 

de mormânt, frumos împachetate. Sunt unii, care se tem rar. Sunt teme-rari (vorba 
demnitarului militar, mai sus pomenit). Unde sunt ei acum, în această lume a balcoanelor 
contemplative, dominate de forțe oculte, peste meleaguri contaminate de guverne inculte 

(vorba, tot a demnitarului militar menționat mai sus), unde sunt toți cei care spun, ce-i 

în gușă, și-n căpușă?  În fond tot un ricoșeu al cântului ăsta celebru, nu? 
Înaltul demnitar militar, de care vorbeam însă, a mai spus niște vorbe absolut 

simptomatice, grave, adevărat tragice în acest sens. El spunea, parafrazez: stăteam pe 
stradă spre a ne manifesta nemulțumirea fată de tot ce se întâmplă, față de toate faptele 

abominabile și de neînchipuit din țara asta; pentru pensiile de foamete, care li s-au acordat 
colegilor mei, care au muncit o viață întreagă, pentru mult altele …iar la ferestre și pe 
balcoane, grupuri de tineri, lume, ce să mai zic… I-am invitat să ni se alăture, că și pe ei îi 
viza, ori îi vor viza în fond…însă ei ne luau în bășcălie, ne luau în derâdere , bând și 
fumând… Mai e ceva de spus? Într-adevăr, animalele nu ne-ar regreta dispariția totală de 

pe aceste meleaguri.  

„Acum nu mai există țărani, doar fermieri“, a mai spus cu mâhnire, același demnitar. 
Nu sunt însă, gândurile slobode, ca în celebratul, ba chiar și azi, mândrul cânt? 

Unde ne sunt învățații, artiștii de altădată …aflați în fruntea chemării și a jelaniei 
oneste, nu a populației, ce ascunde doar puieți de viitori profitori ori parlamentari, ci a 
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celor tăcuți și obidiți, a unui popor îndurerat și fără de podețul unei orientări? Adevărata 
solidaritate, adevărata gușă și căpușă e doar cea a chipurilor re-întoarse spre 
lumină. Restul mascaradelor, caduc. 
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În istoria mistică și intelectuală a islamului, puțini au fost aceia care au reușit să îmbine 

toată moștenirea profetică și să unifice toate căile posibile ale căutării voinței divine, lucru 
specific islamului. Puțini au reușit să atingă atât caracterul exoteric al Legii, manifestat 
prin Coran, Tradiție și Drept, cât și Calea esoterică a metafizicii și a realizării spirituale a 

Sinelui prin căutarea Adevărului, a Absolutului, precum a reușit Muhyī ad-Dīn Ibn ʻArabī. 
Așa cum remarca Roger Deladrière în teza sa de doctorat susținută la Sorbona în 1974, o 

operă imensă care să abordeze toate științele religioase islamice pare din start să 
depășească posibilitățile unui singur om, ce se bazează doar pe forțe proprii.1 Nu este însă 
cazul cuiva care a primit grația divină, căruia i-a fost transmis îndemnul de a-i ghida pe 
credincioși. Așa își justifică Ibn ʻArabī demersul sintezei sale monumentale, ceea ce face 
din el cu adevărat unul din cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare maestru spiritual al 
islamului (al-shaykh al-akbar). 

Fără să fie lipsite de importanță, întâlnirile sale cu sfinți, maeștri spirituali, teologi și 

profesori de drept canonic pălesc în fața experienței sale extatice inițiale de la Fes din 594 

 
1 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, trad. fr. Roger Deladrière (Arles: Actes Sud, 1985), 9. 
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d.Hg.2 Această experiență mistică îl face să-și conștientizeze rolul său de urmaș (wārith) 
al Profetului, să stăpânească știința divină și să înceapă opera de sinteză a tradiției 
profetice, călătorind și predicând din Spania și Maroc până în Siria și Anatolia. Învelit în 

lumină și devenind el însuși Lumină, Ibn ʻArabī i-a cerut Domnului un verset sintetizând 
toate celelalte.3 Căci Dumnezeu poate trimite știința divină prin inspirație (ilhām), prin 
„proiecție” (ilqāʼ) sau prin coborârea Duhului cunoașterii (al-Rūh al-amīn). Prin grație 
divină, se confesează Ibn ʻArabī, nici un cuvânt nu a fost scris fără ca el să nu provină 
dintr-o dictare divină, dintr-o proiecție a Stăpânului suprem, dintr-o inspirație spirituală 

în toată ființa, fără însă ca această să fie o pretenție la profeție divină, ci doar o participare 
la moștenirea (mīrāth) lăsată lumii de Profetul Muhammad, Trimisul lui Dumnezeu.4 

Versetul revelat lui Ibn ʻArabī este versetul ce face referire la coborârea Grației Divine 
asupra tuturor celor Trimiși, de la Avraam până la Iisus, cerând supunere voinței divine 
și fără a face distincție între ei.5 Nu întâmplător, crede Deladrière, ultima lucrare ce s-a 

păstrat din opera sa monumentală este dedicată înțelepciunii Profeților (Fuçūç al-Hikam), 
o recapitulare a manifestării Verbului începând cu Geneza.6 Astfel, celor 27 de profeți sau 
trimiși divini (primul fiind Adam și ultimul Muhammad) le aparține câte o Înțelepciune 
specifică ce se exprimă printr-un Verb, ce-și găsește manifestarea în chiar profetul sau 

trimisul, precum o piatră prețioasă este încastrată într-un inel. O ultimă apariție divină, 

având loc la Damasc în 627 d.Hg. (1127 d.Hr.), este chiar cea în care Profetul Muhammad 
ține în mână Fuçūç al-Hikam și îi cere să o transmită oamenilor.7 

Însă nu doar Fuçūç al-Hikam este o întoarcere către comunitatea credincioșilor, 
întreaga operă scrisă sau rostită și activitate depusă de Ibn ʻArabī este o întoarcere la 

comunitate. Ca moștenitor al stării spirituale, al gradului de perfecțiune (maqām) al 
Profetului, funcția sa este de a se întoarce către comunitate, pentru a o ghida. 
Perfecțiunea, realizarea spirituală, nu este doar „ascendentă”, ci și „descendentă”,8 prin 

 
2 Calendarul musulman începe cu primul an din Hegira (Hijra), anul în care Profetul Muhammad 

părăsește Mecca și se stabilește la Medina, locul întemeierii Cetății islamice (Umma). Primul an după 

Hegira corespunde aproximativ anului 622 d.Hr. Vezi prefața și cronologia realizate de Mohammed 

Arkoun, Le Coran, trad. Kasimirski (Paris: Garnier-Flammarion, 1970). Anului 594 d.Hg. i-ar 

corespunde anul 1197-8 d.Hr. Anul musulman nu corespunde ca durată anului creștin pentru că primul 

este calculat după calendarul lunar, iar cel de-al doilea după calendarul solar. Cele 12 cicluri lunare de 

28 de zile care compun anul lunar sunt, luate împreună, mai scurte decât anul solar de 365 de zile. De 

aceea, sărbătorile musulmane fixe în calendarul lunar par să se „deplaseze” în calendarul solar creștin 

în sens invers scurgerii timpului anual. 
3 Roger Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 12. 
4 Ibn ʻArabī, Les illuminations de la Mecque, trad. fr. Michel Chodkiewicz (Paris: Sindbad, 1988), 

partea a III-a, cap. 363. 
5 Le Coran, surata II, verset 130 și surata III, verset 78 (ediția Kasimirski). 
6 Ibn ʻArabī, La Sagesse des Prophètes, trad. fr. Titus Burckhardt (Paris: Albin-Michel, 2008). 
7 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 18. 
8 Pentru gradul suprem de realizare (maqām), specific Profetului Muhammad, dar și pentru funcția 

realizării „descendente”, vezi și culegerea de texte din Ibn ʻArabī, Doctrină și practică spirituală, trad. 

rom. Teodoru Ghiondea (București: Herald, 2020). 
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misiunea pe care unii iluminați, unii sfinți, o au de a se întoarce înapoi în lume pentru a-
i ghida pe credincioși.9 La fel s-a întâmplat în cazul Profetului, retragerea sa pe muntele 
Hirāʼ și grația primită atunci fiind urmate de misiunea (Risāla) de a-i ghida pe oameni. 

Perfecțiunea pentru sfinți (awliyāʼ) nu vine, deci, doar din moștenirea primită prin 
deschiderea inimii de către cel Suprem, o deschidere plină de grație ce dă înțelegerea 
Cărții sfinte, un acces în rândurile celor cărora Dumnezeu le vorbește direct (al-
muhaddathīn). Ea vine și prin misiunea cu care acești sfinți sunt înzestrați, anume aceea 
de a ghida comunitatea credincioșilor, de a se reîntoarce între oameni, de a le explica 

scopurile Legii și care sunt regulile sigure transmise de Profet ca Trimis al lui Dumnezeu, 
fără a putea introduce reguli noi sau anula vreo regulă ferm stabilită.10 Chiar aceasta este 
și funcția primită de Ibn ʻArabī, de a păstra un echilibru și de a face o diferență, de a 
proceda la o sinteză și a păstra totalitatea, de a găsi individualitatea fără a afecta 
diversitatea, misiune asemănătoare cu venirea islamului în lume, ca ultimă religie 

revelată, sinteză și echilibru prin excelență.11 
În același mod se poate înțelege și Mărturia de credință pe care o redactează Ibn ̒ Arabī. 

Numele său complet fiind Istoria celor Aleși și Mărturia lor de credință (Tadhkirat al-
Khawāçç wa-ʻAqīdat Ahl al-Ikhtiçāç), aceasta este în fapt un tratat și un comentariu al 

actelor de credință enunțate de cei ce aparțin „Tradiției Profetului și Comunității” (Ahl al-

Sunna wa-l-jamāʻa), în special ale celor cu adevărat învățați, ale celor ce sunt ghizi ai 
islamului, pentru ca fiecare să primească confirmare conform orientării sale doctrinare.12 
Aici sunt incluși atât șefii școlilor religioase juridice (al-Shāfiʻī și Ibn Hanbal), cât și marii 
maeștri ai Sufismului (în special ʻAbd al-Qādir al-Jīlī). Din preambulul acestei Mărturii, 

subliniază Deladrière, se înțelege limpede că ea se adresează concomitent unor categorii 
diferite de credincioși, atât celor care își bazează credința pe tradiție (Coran, Hadīth, 
opiniile Însoțitorilor Profetului), cât și celor ce se adapă suplimentar din experiența 

mistică a maeștrilor sufiți.13 

Se înțelege că această Mărturie (Tadhkira) nu este una personală. Această mărturie 
este ʻaqīda (mărturie și mărturisire, dar și jurământ solemn) a unei comunități, 

identificată drept „secta salvată” sau „poporul (ce crede în Hadīth) ”.14 Ca atare, autorul 

 
9 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 14. 
10 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī,15. 
11 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 17. 
12 În fiqh, în dreptul islamic, există mai multe școli de interpretare a Coranului, sau sisteme juridice, 

dintre care patru (ḥanafism, ḥanbalism, shāfʽism, mālikism) sunt considerate ortodoxe. Dominique 

Sourdel, Islamul, trad. rom. Liliana Saraiev (București: Humanitas, 1993), 58. Există însă și alte sisteme 

sunnite ne-ortodoxe, precum cele muʻtazilit și ẓahirit, precum și sisteme shiʻte, precum cel imāmit, 

zaydit sau ismaelit. Vezi notele realizate de Mohammed Arkoun, Le Coran, trad. Kasimirski, 9. 
13 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 30. 
14 Conform unui hadīth, Comunitatea islamică se va diviza în 73 de secte, dintre care doar una va fi 

salvată din Infern. Hadīth-ele sunt relatări ale întâmplărilor, spuselor și atitudinilor Profetului, care 

completează Coranul, fără a avea însă puterea sa religioasă, morală sau juridică. Luate împreună, ele 

formează culegeri de „datini” și de „zicale”, datând din vremea Profetului și a tovarășilor săi. Strânse 
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ei nu poate să fie decât purtătorul de cuvânt al comunității sau al unei părți a acesteia, iar 
ʻaqīda nu este defel o manifestare sau operă personală, doctrină sau sistem propriu de 
idei, așa cum s-ar putea crede.15 La fel cu dubla mărturisire de credință canonică (al-

shahādatān),16 ʻaqīda înseamnă renunțarea la propria idee în favoarea Adevărului 
comunității sau a adevărurilor familie spirituale islamice. La fel, într-un sens mai general, 
amintește Deladrière, al-shahādah înseamnă sacrificiul individualității, renunțarea la 
egoismul, limitarea și izolarea propriei identități, pentru a deveni cu adevărat „supus” 
voinței divine (muslim), credincios (muʼmin) și servitor (ʻabd) al lui Dumnezeu.17 La fel, 

perfecțiunea (ihsān) ființei umane în islam nu se obține definitiv decât în cadrul 
Comunității în care omul trăiește și doar practicând virtuțile acestei comunități. 
Perfecțiunea în cadrul comunității mohamedane se confundă cu gradul său de supune 
(islām) față de voința divină, de credință (imān), de servitute (ʻubūdiyya). Sfințenia 
islamică (walāya) devine, astfel, gradul suprem de manifestare a unei sau a tuturor dintre 

cele trei virtuți.18 
Revenind la ʻaqīda, personalitatea celui care o realizează nu se manifestă defel în 

enunțarea adevărurilor islamice, ci, ca în cazul personal al lui Ibn ʻArabī, în arta de a le 
evoca, de a exprima aceste adevăruri (haqāʼiq) în funcție de context și de auditoriu, fie în 

proză, fie în poezie sau proză ritmată. Acesta este „darul limbii” pe care l-a primit Ibn 

ʻArabī ca „moștenitor” al Profetului, El însuși înzestrat cu darul divin al „Cuvintelor care 
exprimă totul” (jawāmiʻ al-kalim). De aceea, funcția spirituală pe care Ibn ̒ Arabī a primit-
o este de a chema către Dumnezeu, dezvoltând și explicitând toate adevărurile de care a 
luat cunoștință, veghind în a le păstra unitatea și diversitatea, identitatea și diferența.19 

Tocmai de aceea, Mărturia lui poate fi citită pe două niveluri, cel al unui credincios simplu 
sau pe cel al credinciosului pornit pe calea spirituală a sufismului.20 

Moștenirea înțelepciunii mahomedane, primită de Ibn ̒ Arabī prin realizarea spirituală 

„descendentă”, face din el un mistic, un sfânt (wālī), un cunoscător perfect al Unității și 

al multiplicității. De aceea, moștenitorul perfect devine omul perfect, asemănător 

 
și clasificate încă de pe vremea dinastiei omeyyade (661 d.Hr. – 750 d.Hr. la Damasc, 756 d.Hr. – 1031 

d.Hr. la Cordoba, în Al-Andalus, Spania musulmană), în special de către autori persani, acestea au ajuns 

să formeze o sursă importantă a dreptului canonic, anume Sunna, o lege a tradiției orale (Sourdel, 

Islamul). 
15 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 28. 
16 Doctrina islamică se enunță lapidar prin două mărturisiri de credință (Shahādah): nu există divinitate 

(a se citi realitate, absolut) în afara lui Dumnezeu (Realitate, Absolut), aceasta este prima mărturisire. 

Muhammad (cel Preaslăvit, cel Perfect) este trimisul său (intermediarul, mărturisitorul, manifestarea, 

simbolul), este cea de-a doua mărturisire. Împreună, cele două fac din islam o religie a echilibrului și a 

certitudinii. Prima enunță existența lui Dumnezeu, și faptul că doar Dumnezeu există cu adevărat. A 

doua enunță că toate lucrurile, ființele, existențele, toate vin de la El. Vezi Frithjof Schuon, Comprendre 

l’Islam (Paris: Seuil, 1976). 
17 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 28. 
18 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 28. 
19 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 16. 
20 Deladrière, prefață la Ibn ʻArabī, 30. 
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Profetului (al-Insān al-Kamil), capabil să înțeleagă doctrina non-dualității (wadat al-
wujūd). N-ar fi putut face asta doar prin putere omenească. De aceea, Ibn ̒ Arabī își începe 
Tadhkira printr-un preambul ce amintește de scopul scrierii sale. Fiind total supus voinței 

celui Preaînalt și Milostiv, el se lasă condus de Lumina Sa în tentativa sa de a da răspuns, 
în scris, întrebărilor formulate despre credința sa și despre concepțiile sale despre 
Dumnezeu, de a-i arăta celui care întreabă urmele Creatorului în Creație și în toate 
lucrurile și de a-i expune principiul său, care este cel de a urma exemplul acelor fideli 
Însoțitori ai Profetului, Slujitori ai lui Dumnezeu.21 Ca atare, continuă Ibn ʻArabī, „i-am 

adresat lui Dumnezeu o rugăciune pentru a primi sfatul cel bun. Mi-am pus speranța în 
El, L-am rugat să mă ajute și să mă însoțească, I-am cerut binecuvântarea și m-am hotărât 
să mă supun poruncii Lui și să-i răspund dorinței Sale. Deși mă judec nedemn de o astfel 
de sarcină, mi-am pus speranța că Dumnezeu le va face posibil înțelesul voinței Sale 
discipolilor care urmează calea celui A-tot-Milostiv, pentru care sper în ajutorul Celui care 

acordă Grația și Binefacerile în armonizarea stării lor spirituale, în vederea înaintării în 
Credință și Virtute (al-Imām wa-l-Ihsān)”.22 

Fiind un efort de a rezuma elementele de credință specifice celor ce aparțin „Tradiției 
Profetului și Comunității”, adică tradiției ortodoxe sunnite, Tadhkira lui Ibn ʻArabī nu 

poate începe fără să reia ideea-forță a islamului universal, anume Unitatea (și Unicitatea) 

lui Dumnezeu. Așa cum stă scris în Coran, așa cum raportează hadīth-ele, Dumnezeu este 
unic, fără egal, fără însoțitor, Stăpân al Creației fără nici un ajutor, ci, din contră, existând 
prin esența Lui și orice altceva decât El depinzând în existență de El. Lumea există prin 
El, în timp ce El există prin Sine Însuși, fără început și fără sfârșit, permanent și Sie Însuși 

suficient.23 Fără să fie substanță materială, El nu este localizat și limitat de spațiu. Fiind 
permanent, el nu este o întâmplare, Lui îi aparțin toate existențele, viața de acum și viața 
de apoi.24 El este cel care a creat timpul și spațiul, El emană și resoarbe existențele 

particulare,25 fiind însă transcendent oricărei existențe, prea înalt și prea sfânt pentru ca 

ființele create să-i fie asociate.26 El le-a dat tuturor celor create caracteristicile lor naturale, 
El a creat lumea fără model anterior și fără vreo obligație sau constrângere oarecare.27 

Tot ce există nu poate exista cu tărie decât prin știința și voința Sa.28 Ceea ce există a 
apărut întâi în conștiința Sa, apoi existențele particulare au intrat în manifestare așa cum 

 
21 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 74. 
22 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 74. 
23 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 82. 
24 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 83. 
25 „Vă veți întoarce cu toții la El. Aceasta este promisiunea adevărată a lui Dumnezeu; El emană creație 

și El o resoarbe, pentru a-i recompensa pe cei care cred, pe cei care fac fapte bune în deplină dreptate 

(...)” (Le Coran, surata X, verset 4, ediția Kasimirski, 168, trad. n.). 
26 „El dă viața și moartea, la El vă veți întoarce” (Le Coran, surata X, verset 57, ediția Kasimirski, 172, 

trad. n.). 
27 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 83. 
28 „El cunoaște tot ce este ascuns și tot ce este vizibil. El este cel Mare, cel Preaînalt” (Le Coran, surata 

XIII, verset 10, ediția Kasimirski, 198, trad. n.). 
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El le-a cunoscut, iar El n-a încetat să cunoască lucrurile în totalitate absolută și în detaliu. 
Asupra acestui punct, întărește Ibn ʻArabī, teologii și filozofii islamului sunt de acord.29 
Prin știința Sa, El le-a conferit tuturor lucrurile perfecțiunea lor și le-a pus în stăpânirea 

cui a dorit El.30 În consecință, în Existență (al-Wujūd) nimic nu este fără să fi fost stabilit 
de voința Ființei divine (al-Haqq), cu toate contrariile sale, câștig sau pierdere, sclav sau 
om liber, viu sau mort, zi sau noapte, sănătate sau boală, întuneric sau lumină, sâmbure 
sau coajă.31 Cum ar putea să nu fi voit, din moment ce a dispus ca ceva să existe? Nimeni 
nu se poate sustrage ordinelor Sale, cum nimeni nu poate schimba deciziile Sale, voința 

Sa este superioară oricărei alte voințe.32 El singur acordă grația și binefacerile Sale ca 
expresie a Bunăvoinței, în timp ce încercările și pedepsele Sale sunt efectele Dreptății 
imuabile, fără ca Bunăvoința să constrângă Dreptatea sau Dreptatea să controleze 
Bunăvoința.33 De aceea există în lume oameni credincioși și necredincioși, fericiți și 
nefericiți.34 

Cel care însă, ținând cont de toate astea, Îi atribuie modalități de existență, nu 
recunoaște unicitatea Supremului (wahhada) și nu este conștient de natura Sa veritabilă 
(haqīqa). Căci a-L determina, a-L compara, a-L imagina sunt acțiuni improprii pentru a-
L cunoaște pe El, impenetrabil, etern, a cărui existență (wujūd) precedă neantul, a cărui 

eternitate (azal) precedă orice început (ibtidāʻ). Prin faptul că El este cel care a înzestrat 

oamenii cu conștiență și organe de simț, știm că nu poate fi astfel cunoscut și că El nu 
cunoaște în acest fel. Prin faptul că le-a atribuit tuturor lucrurilor contrariile lor, știm că 
El este lipsit de contrarii. Prin faptul că a dispus toate lucrurile în perechi știm că El nu 
are nici un fel de însoțitori. Prin puterea Lui, El este cel care reunește contrariile, care 

apropie extremele și separă lucrurile apropiate. El nu este cuprins de nici o definiție și 
nici estimat de vreun calcul.35 El rămâne imuabil în multiplicitatea stărilor, este 
neschimbător și nepieritor, iar dispariția Sa este imposibilă.36 

 
29 În creștinismul timpuriu, omnisciența lui Dumnezeu despre existența în absolut și despre existențele 

particulare în amănunt, pentru că este o problemă legată de teodicee, a provocat numeroase controverse 

și divergențe în rândul Bisericii. Disputa a dat naștere concepțiilor ortodoxe și a numeroase concepții 

rivale, considerate eretice, care erau însă feluri logice diferite de a rezolva problema legată de teodicee. 

Pentru expunerea schemei logice a apariției gnozelor dualiste timpurii, vezi Ioan Petru Culianu, 

Arborele Gnozei. Mitologia gnostică de la creștinismul timpuriu la nihilismul modern, trad. rom. Corina 

Popescu (Iași: Polirom, 2015). 
30 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 84. 
31 Succesiunea zi-noapte a fost lăsată pentru muncă și odihnă (Le Coran, surata X, verset 68, ediția 

Kasimirski), iar fazele Lunii au fost lăsate pentru a putea calcula trecerea timpului și numărul anilor 

(Le Coran, surata X, verset 5, ediția Kasimirski, 168, trad. n.). 
32 „(...) Dumnezeu judecă și nimeni nu-i poate schimba sentințele” (Le Coran, surata XIII, verset 41, 

ediția Kasimirski, 201, trad. n.). 
33 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 89. 
34 „(...) Dumnezeu dictează tot. Necredincioșii nu știu că Domnul i-ar putea conduce pe toți pe calea 

cea dreaptă, dacă ar dori?” (Le Coran, surata XIII, verset 30, ediția Kasimirski, 200, trad. n.). 
35 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 88. 
36 Dispariția Sa face referire la dispariția astrelor venerate anterior de către seminția lui Avraam. „Când 

noapte l-a cuprins cu umbra sa, văzu o stea și strigă: Iată Dumnezeul meu! Steaua dispăru. Spuse atunci: 
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Citându-l pe unul din maeștrii săi sufiți, anume pe ʻAbd al-Qādir al-Jīlī, al-shaykh al-
akbar reamintește că toți cei născuți, toate cele create, se întorc la El. Iar dacă El le-a făcut 
posibilă cunoașterea Sa prin intermediul atributelor sale, a făcut-o pentru recunoașterea 

Unicității și Existenței sale în sine, nu pentru a-L cunoaște prin analogie. Credința (Imān), 
fondată pe aceste atribute, devine o știință a certitudinii, dar cunoașterea adevăratei lor 
naturi rămâne un mister (ghayb) inaccesibil rațiunii omenești. De fiecare dată când 
imaginația discută despre El, când înțelegerea Îl explică, rațiunea și-L reprezintă și spiritul 
În concepe, infinitatea, splendoarea și mărirea Sa sunt cu totul altceva.37 El rămâne cel 

care cunoaște cu adevărat. El cunoaște toate existențele particulare, pe care le scoate din 
non-existență și pe care le aduce în existență, pe care le cunoaște indiferent de starea lor 
de manifestare. În Ființa sa, existența și neantul sunt echivalente, fără să existe vreo 
creștere în faptul că El cunoaște toate lucrurile în manifestare sau vreo scădere în 
cunoașterea pe care a avut-o despre ele în starea de neant.38 Căci etern este cel care n-a 

încetat niciodată să existe prin sine însuși, în timp ce contingentul este ceea ce n-a încetat 
să fie neant până când Voința creatoare și normativă, Cuvântul și Puterea n-au intrat în 
legătură cu ea pentru a-i conferi existență.39 Ieșirea lucrurilor din întunericul neantului 
s-a făcut prin Știința Sa, prin Cuvântul Său: „Fii!”, pentru existența lor, așa cum este 

manifestată acum.40 Iar această cunoaștere particulară nu este nouă pentru El doar 

pentru că lucrurile cunoscute au fost noi, ci, din contră, există o egalitate în Cunoașterea 
Lui între ceea ce (încă) nu este (al-ghāʼib) și ceea ce este (al-hādir).41 Pentru a face ființele 
să existe manifest, Supremul nu a făcut decât să le scoată din ne-manifestare și să le aducă 
în spațiul manifestării, așa cum o rază de soare face să apară particulele de praf  în 

suspensie. Până atunci, ființele erau în Conștiința Sa ca praful în aerul cuprins de beznă, 
ne-existând pentru noi, dar existând în neant pentru El.42 

Prima realitate ce a ieșit de după mantia ne-manifestatului (khidr al-ghayb), ce a 

trecut din Conștiința divină în lumea manifestată, a fost Lumina Profetului Muhammad, 

ca esență luminoasă profundă în Lumea Arhetipurilor.43 El a fost primul născut, chiar 
înaintea tuturor lucrurilor create, dar ultimul trimis în lume, așa cum spune un hadīth. 

Misiunea sa este de a le reaminti oamenilor să-și îndrepte atenția spre Alianța făcută de 

 
nu-mi plac cei care dispar” (Le Coran, surata VI, verset 76, ediția Kasimirski, 123, trad. n.). Văzând 

inconsistența și inconstanța idolilor, Avraam s-a îndreptat către cel Unic. „Mă prosternez în fața 

creatorului cerului și pământului; sunt drept-credincios și nicidecum dintre cei care asociază” (alte 

divinități) (Le Coran, surata VI, verset 79, ediția Kasimirski, 124, trad. n.). 
37 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 97. 
38 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 101. 
39 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 101. 
40 „El este Cel care a creat cerul și pământul. Ziua în care spune: Fii! atunci va fi” (Le Coran, surata VI, 

verset 72, ediția Kasimirski, 123, trad. n.). 
41 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 101. 
42 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 102. 
43 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 108. 
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Dumnezeu cu oamenii la începutul timpurilor;44 cei care se lasă ghidați de Lumina sa 
primordială descoperă misterul Său și-I înțeleg porunca.45 Profetul este flacăra care 
luminează,46 el este Soarele existenței, de la care se alimentează toate mințile, spiritele, 

intuițiile și esențele.47 El este cel ce a primit Discernământul (al-Furqān),48 pentru a aduce 
pentru toate lumile create un avertisment,49 un avertisment pentru binefacerile 
Paradisului și pentru supliciile Gheenei.50 El, Profetul Muhammad, se alimentează din 
izvorul suprem și apoi alimentează întreaga Lume, căci El este cel ce cunoaște secretele 
non-manifestării, de la primul la ultimul, fiind trimis în lume ca deplină binecuvântare.51 

Din ne-manifestare au ieșit apoi, în urma primei ființe (haqīqa) care este Profetul, 
toate felurile omenești (çuwar), unele conducătoare, altele conduse.52 Cele conducătoare 
au fost ființele profeților, după ierarhia lor, cele conduse au fost sufletele națiunilor, astfel 
că fiecărui profet i-a revenit o misiune pe lângă un popor, în funcție de sfera sa de 
influență, așa cum a fost stabilit chiar din starea de pre-manifestare veșnică.53 El, Profetul, 

își revarsă binecuvântarea asupra credincioșilor. El este salcâmul cu umbra întinsă, 
adevărul căutat, cuvântul existenței, cea mai nobilă dintre ființele născute și cea mai pură 
dintre existențele contingente, sursa oricărei lumini pe pământ.54 El este sursa oricărei 
lumini, iar lumina în mine și asupra mea, spune Ibn ̒ Arabī, este pentru cei care se sprijină 

pe Mine. 

Profetul este „totalitatea cuvintelor”55 și comoara secretelor și înțelepciunii. Profetul 
este esența, El este sămânța neamului omenesc. De aceea, credinciosul se manifestă în 

 
44 „Amintiți-vă că Domnul a scos din fiii lui Adam toată descendența și le-a cerut o mărturisire chiar 

împotriva lor. Le-a spus: „Nu sunt Eu Domnul vostru”? Ei au răspuns: „Ba da, mărturisim”. Am făcut 

asta ca să nu spuneți în Ziua Învierii: Nu știam aceasta” (Le Coran, surata VII, versetul 172, ediția 

Kasimirski, 146, trad. n.). 
45 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 109. 
46 „Tu ești cel care-i chemi pe oameni către Dumnezeu, tu ești flacăra cea luminoasă” (Le Coran, surata 

XXXIII, versetul 43, ediția Kasimirski, 328, trad. n.). 
47 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, p. 110. 
48 „Binecuvântat fie cel ce a trimis din cer servitorului său discernământul, ca să-i prevină pe oameni” 

(Le Coran, surata XXV, versetul 1, ediția Kasimirski, 280, trad. n.). De altfel, numele acestei surate, 

revelată la Mecca, poartă chiar numele de Al-Furqān. 
49 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 110. 
50 „Să spună: Doamne! Depărtează de la noi supliciul Gheenei, căci suferințele ei sunt veșnice; căci este 

un loc neprielnic să te odihnești și să te oprești” (Le Coran, surata XXV, versetul 66, ediția Kasimirski, 

284, trad. n.). 
51 „Nu te-am trimis decât ca binecuvântare pentru univers” (Le Coran, surata XXI, versetul 107, ediția 

Kasimirski, 258, trad. n.). 
52 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 112. 
53 „(...) noi îi ridicăm pe unii deasupra altora, ca unii să-i ia ca servitori pe alții (...)”(Le Coran, surata 

XLIII, versetul 31, ediția Kasimirski, 379, trad. n.). 
54 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 114. 
55 Despre Profet se spune că este cel care a primit totalitatea cuvintelor revelate. Într-o accepțiune mai 

restrânsă, „un sens mai special al acestei expresii este că forma revelației în limba arabă prezintă 

caractere speciale sintetice care asigură o pluralitate de accepțiuni, chiar din punct de vedere strict 
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lume în același mod cu Profetul, care este „formă” și „esență”. Din contră, necredinciosul 
care neagă Revelația se manifestă doar sub aspect formal, fără acces la esență, cu inima 
întoarsă și privirea interioară complet orbită, percepând realitatea sub aspectul ei 

iluzoriu.56 Pentru inimile profeților și pentru discipolii lor, Profetul este cel manifest 
(Zhāhir), dar pentru cei necredincioși este cel Ascuns (Bātin),57 de aceea ei nu sunt capabili 
să audă și să depună mărturie de credință (shahāda).58 El, Profetul, este desemnat drept 
secretul Unității (tawhīd) și secretul suratei ce deschide Cartea sfântă și care închide 
întoarcerea la Dumnezeu.59 El a primit cele șapte versete eterne, precum și Coranul cel 

grandios.60 Amestecat cu sângele și carnea Profetului, acesta devine propria Sa natură, o 
Lumină călăuzitoare,61 așa cum Coranul anunță venirea ei.62 Prin Cartea sfântă, Profetul 
exprimă ceea ce este ascuns, face să ajungă la manifestare, căci El este trimis cu secretele 
Revelației, dar El exprimă și ceea ce este manifestat și îl conduce înapoi către 
nemanifestat.63 

 
Concluzie 
 

În deplină ortodoxie islamică, mărturia de credință a lui Ibn ̒ Arabī dezvăluie realitatea 

principială a Trimisului și a Cărții, care este Cuvântul divin, Revelația inspirată, Știința, 

Numele, Atributele, Ordinea, Interdicția și Lumina Sa strălucitoare, ce se revarsă asupra 
inimilor curate ale credincioșilor „Tradiției Profetului și Comunității” (Ahl al-Sunna wa-
l-jamāʻa). Ei sunt cei salvați, cei aleși (ahl al-ikhtiçāç), cei complet fideli tradiției, căci 
tradiția (Sunna) nu este altceva decât fidelitate față de învățătura Profetului. Spre 

reamintirea ei și pentru a elimina opiniile pasionate și subiective, pentru aceasta a scris 
Ibn ʻArabī această „Mărturie de credință”, ca efort inspirat de clarificare a doctrinei și de 
întărire a comunității credincioșilor.  

 
 

 
special”, Mihai Vâlsan, traducere și note la „Cununa supușilor”, în Doctrină și practică spirituală la 

Ibn ʻArabī, 127. 
56 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 115. 
57 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 116. 
58 „El este cel dintâi și cel din urmă; vizibil și ascuns, El le cunoaște pe toate” (Le Coran, surata LVII, 

versetul 3, ediția Kasimirski, 423, trad. n.). 
59 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 123. 
60 Cele șapte versete fac referire la Prima Surată, care nu are alt nume decât fātihat al-kitab, surata care 

deschide Cartea. Prima surată, de fapt întreg Coranul, este preamărirea lui Dumnezeu, stăpân al lumilor, 

așa cum exprimă al doilea său verset: „Mărire lui Dumnezeu, stăpânul universului / al hamdu li-Llāhi 

Rabbi-l-ʻAlamīna” (Le Coran, surata I, versetul 2, ediția Kasimirski, 39, trad. n.). 
61 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 126. 
62 (...) „Lumina v-a venit din ceruri, la fel ca această carte explicită, prin care Dumnezeu îi va călăuzi 

pe cei care-i urmează dorința pe cărarea mântuirii. Îi va scoate din întuneric și-i va călăuzi pe calea cea 

dreaptă” (Le Coran, surata V, versetul 18, ediția Kasimirski, 107, trad. n.). 
63 Ibn ʻArabī, La Profession de Foi, 129. 
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Preamble 

 
We begin, justified both chronologically and by exemplarity, with a small appeal to 

Jules Verne, whose reading, for many of us, has replaced portions of primary and 

secondary school textbooks. Also, in the first part of the 20th century, H.G. Wells himself 
aroused interest in scientific fantasies. But, coming to the present day, Isaac Asimov's 
writings would probably be the favorite example of self-didacticism, on behalf the reader, 
and we emphasize here the targeted fields: physics, robotics, astronomy, cosmology, 

xenology, morality. However, through the literary productions of the last decades of the 

20th century, we reach disciplines distant from the classical vein of SF – a vein revealed 
in the middle of a century marked by the idea of cosmic interaction – such as psychology, 
sociology, anthropology, ecology, biology, entomology, etc. (with the names of writers 
such as Brian Aldiss, Frank Herbert, Ursula K. Le Guin, George R.R. Martin, Philip José 
Farmer, etc.). 

 
An attempt to define. Context for self-learning 

 
By accepting the need for a minimal theorizing approach (as a scaffold), we could 

assimilate the fact that most SF prose subscribes to the following definition: a human 
adventure (individual, group, species) carried out in extraordinary conditions (in a 
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world that differs from our ordinary world by one or more deviations from natural 
legitimacy) but in the context of a quasi-scientific coherence (unfolding within the 
limits of a plausibility, no matter how elastic it may be). We identify in this definition 

(a definition that I expose here for public judgment) three elements: (1) adventure, 
experience, drama; (2) anomaly, exceptionality; and (3) a framework of logical coherence, 
of potential truthfulness. [1] 

While main-stream prose (fiction or nonfiction) and fantastic prose (fantasy) cover 
two of these essential elements, only SF unfolds itself with all three, and it is this triad 

that ensures its self-defining interweaving of sublime and knowledge. 
We stick a bit to the three elements of the newly issued above definition. In the element 

(1), human adventure, we quickly notice that we could get an extension of the definition 
if we give up the particle 'human', in the sense that sometimes the characters of SF prose 
can be other entities than humans (animals, artificial intelligence, extraterrestrial 

entities), but in the end they will also have similar experiences to human ones, because, 
for the time being, literature is intended for people. (A handy example of a non-human 
epic is found in the novel "Ants," written by Bernard Werber.) The element (2), of alterity, 
of key illegitimacy (the one that ensures the fantastic premise) assumes a deviation from 

physics, from psychology or biology, from these fundamental sciences as we know them 

today. (In other words, the extension of a reality coordinate beyond the normal/ordinary; 
a scientific transcendence as a premise for the extraordinary.) Space travel (cosmic 
space), time travel (made with a 'time-machine' or simply assumed by anticipation of a 
moment in the future), parallel worlds/realities, telepathic potencies, extra-sensorial 

abilities, and the like, are elements that take us out of our everyday and domestic universe, 
awaken our imagination, challenge us to put ourselves in the place of the characters in 
SF prose. But, nota bene, this unleashing is intended to be coherent, the element (3) of 

the definition showing us that the game of fantasy takes place with some discipline. Out 

of respect for readers (for their way of thinking), speculation remains in a quasi-
credibility framework, unlike fantasy literature, where "anything is allowed". (Although 

a classic like Philip K. Dick almost defies this need for SF-type logic, which is a good thing 
as long as the challenge is constructive. Incidentally, we note that in recent years the 

demarcation between SF and F is more and more fragile, with good and bad.) In fact, the 
boundary between the freedom of imagination and that coherence of scientific knowledge 
is both ineffable and dynamic, and I think we should not theorize it too insistently. Both 
fantasy and knowledge are essential attributes to us, and perhaps SF literature deserves 
admiration precisely for its insane courage to play at the exact limit between them. 

 

Polarizing components 
Accepting as immanent this function of SF literature, we can also identify a series of 

aspects through which the reading shows concrete value of self-instruction, both in terms 
of quantitative knowledge (assimilation of knowledge) and qualitative knowledge 
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(practicing abstract thinking, development of relationship and synthesis skills). Of course, 
at the age of childhood and adolescence, the adherence of the SF genre to the reader 
depends on some very natural psychic premises (curiosity; spiritual vitality) but also a 

predisposition for contemplative analysis or even for introspection. Although we are 
ready to accept that the attraction is as natural as possible, the issue can further be 
analyzed. [2] 

Perhaps the primary ingredient that SF offers us belongs to the category of 'discovery 
of the world', although, apparently paradoxically, it is a world incongruous with the real 

one. It's just that here the incongruity comes from a derivative of the real world, a 
challenging derivative, which will sprightly entail the synapses. In addition, it seems that 
a touch of drama, of human feelings, helps us to better fix the information. And I will 
return now to Jules Verne, to whom I owe a great deal of knowledge of physics, chemistry, 
and geography: it was clear that after the episode in Captain Hatteras, the mercury 

solidification temperature would remain in my mind more efficiently than from the 
chemistry textbook. (Although in fact the things discovered through those readings would 
emulatively complement the knowledge from school.) Moreover, in Jules Verne we have 
another ingredient, more of a psychological substratum, namely the positivism: his 

characters succeed, and problems are solved. (Don't get me wrong! I'm not longer a Jules 

Verne fan. Now it would be hard for me to willingly read something written by him, but 
that doesn't negate those concrete aspects. In terms of self-education, his writings remain 
a shining example.) 

We also note, as a particularization to the knowledge through imaginative 

experiment (which would be the root concept here), the temptation of prediction, 
present in the SF genre through the anticipation component, with its natural challenges 
of knowing the future or transcending to alternative worlds/universes. (And we observe 

that in Romanian culture the concept of anticipation is often equivalent to that of science 

fiction, although in stricto sensu the term would refer only to SF ideas aimed at 
anticipation, future, utopias, what-if scenarios on the positive axis.) And, speaking of the 

temptation of precognition, of the utopian experiment, the fact that in volume 2 of the 
'Encyclopedia of Romanian anticipation' (Eagle Publishing House, 2017) Mr. Mircea 

Opriţa included an impressive series of Romanian main-stream writers is quite 
meaningful. These writes, belong belonging to the classical literature, were concretely 
attracted by the idea of anticipation: Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Alexandru 
Macedonski, Eugen Ionesco, Mircea Eliade, Horia Lovinescu, Gib Mihăescu, Ion 
Minulescu, Geo Bogza, Ioan D. Sârbu, Ion Marin Sadoveanu, Victor Eftimiu, Mircea 

Cărtărescu, Ioan Petru Culianu, I.L. Caragiale, Vasile Voiculescu. After all, beyond fantasy, 

the experimentation of prediction is grafted onto an important function of the human 
psyche: the need for planning. 

The worlds imagined in SF writings, no matter how fanciful, still have their 
legitimacies, which the reader feels and assimilates. Mental immersion as in a serious 
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game, a game with stakes and rules, contributes to the development of the reader's logic 
and (perhaps unconsciously) to the appreciation of the idea of coherence. Definitely, 
intuition of the rules of the game is an essential element of attraction. And such things 

will count significantly in childhood and adolescence, the human ages with the most 
substantial intellectual development. (Yes, a child "fed" with Philip K. Dick will probably 
have a different nature than the one "raised" with Isaac Asimov, but this is a risk of 
"undiversified nutrition" and is part of the events of our world, the real world, in which 
a young man becomes an artist and another a technician, and only an old kibitzer like me 

imagines the man as both a technician and an artist.) And above all, we will notice that 
this logical warp in SF creation often has ethical nuances, as the loyalty of the game 
imaginatively involves the element of responsibility. 
 
Balance in all 

Those who are part of the today or yesterday's generations who grew up with SF can 
naturally recognize and confess the valences between this literary genre and the 
adventure of knowledge that each person assumes in one way or another. Moreover, 
psychologists and sociologists can probably name the concrete aspects that contribute to 

the intellectual and cultural development of individuals in today's world (as, in a way, I 

have tried throughout the above lines). However, it will not be a surprise to find out that 
too deep and prolonged immersion of the reader in fictional universes can affect the grip 
on reality. Because the SF&F experience is honest only as long as it remains non-obsessive 
and is only beneficial if it is non-exclusive. 
 
References / Referințe: 
 
Băduț, M., Întoarcerea perenă [The Perennial return]. Bucharest: Europress Publishing Group,  2020 
Băduț, M., DonQuijotisme AntropoLexice [AnthropoLexical DonQuixotisms]. Bucharest: Europress 

Publishing Group, 2017 
Băduț, M., „Filon omenesc în creațiile SF” [“Human vein in SF creations”], Viața românească, nr.10 (2018): 

116-117. 

 
AUTHOR BIO: 

 

Mircea BĂDUȚ / he is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering, University of Craiova. • He wrote 

eleven computer science books. • He has written over four hundred technical-scientific articles for 

magazines in Romania and in Europe. • Short prose and essays published in various periodicals 

and publications. • He wrote five prose books (fictions and essays). 

Article history: 

 

Received: 

16.07.2021 

Received in revised 

form: 21.08.2021 

 

Accepted: 

23.08.2021 

Available online: 

07.12.2021 



Eon, vol. 2, nr. 2 / 2021 
 

112 
 

 
Realitatea ficțiunii și conștiința 

mitului în Twin Peaks  

de David Lynch 
 

 

IULIA-BIANCA PAȘCALĂU 
Liceul Tehnologic Vlădeasa, Huedin  

Cluj-Napoca, România 
e-mail: 

iuliamoldovan9@yahoo.com 
 

Title: “The Reality of Fiction and the Consciousness of Myth in David Lynch’s Twin Peaks” 

Abstract: Our study aims to grasp the creative strategies involved in David Lynchʼs TV series 

Twin Peaks, namely the way in which reality and fiction are mingled in the same artistic frame. 

We briefly discuss basic concepts such as reality, fiction, and consciousness by stating their 

specificity and extrapolating mutual or distinctive features that the three concepts expose as 

core signifiers for an absurd, dreamy, and nightmarish world. As a matter of fact, Lynch partially 

explains his work as a permanent pursuit for creativity and emerging consciousness, by 

reaching deeper levels of reality and expressing their mesmerizing and ambiguous aesthetic 

beauty. The relationship between reality and fiction is blatantly turned into a fascinating mind 

game, as the filmmaker makes use of all the compelling ingredients that our postmodern 

society has to give in order to generate striking cinematic masterpieces: postindustrial 

landscapes, polluted areas, foggy railways, dark nights, depression, domestic violence, mob 

crime, floating glamour, mass consumption, economic crises, illnesses, space-time distortions, 

secret societies, drug addiction, hallucinatory/altered states of mind, strange peoples, 

incessive obsessions, ontological simultaneity, parallel worlds, bad spirits, and, last but not 

least, a sense of desolation that is utterly entailed by our postmodern condition. All these 

ingredients shape Lynchian worlds in unique manner of expression, tearing apart any shred of 

tranquility and keeping track the sings of evil in its most horrifying forms. 

Keywords: reality; fiction; myth; ambiguity; dream; possible worlds. 

 

1. Considerații preliminare 
 

În lucrarea de faţă ne propunem o analiză a operei cinematografice a unui regizor 
arhicunoscut, David Lynch. Ne îndreptăm atenția asupra serialului care l-a făcut celebru, 
Twin Peaks, pe care îl considerăm emblematic pentru întreaga sa operă cinematografică, 
în sensul că sintetizează coordonatele majore ale creației și cristalizează viziunea artistică, 
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temele şi motivele ce au fost sau vor fi dezvoltate în celelalte filme care îi poartă semnătura 
de creație. 

Motivaţia care a generat această lucrare este multiplă. Mai întâi, datorită fascinaţiei şi 

curiozităţii pe care opera cinematografică a lui David Lynch ne-au provocat-o şi care au 
constituit un imbold pentru a cerceta mai îndeaproape acest univers inedit, 
nonconformist, de o profunzime şi de o originalitate cu adevărat impresionante. În al 
doilea rând, în pofida amprentei de regizor neînțeles, considerăm că o abordare a 
serialului care l-a făcut celebru prin prisma teoriei lumilor posibile poate aduce elemente 

de noutate, alături de contribuţiile care provin din alte zone ale hermeneuticii. Nu în 
ultimul rând, am ales investigarea filmelor lui Lynch, în perspectiva menţionată, pornind 
de la faptul că regizorul a manifestat un viu interes pentru raportul dintre realitate și 
ficțiune, provocând reacții dintre cele mai diverse în cadrul criticii de specialitate, dar și 
în rândul fanilor sau al detractorilor săi.  

Cartarea multiplicității ontologice definitorii pentru creația lynchiană în toate 
dimensiunile sale – pictură, poezie, muzică, film, advertising, filosofie, poetică explicită – 
depășește cadrele acestui studiu. În pofida acestui fapt, elementele de imaginar care 
complinesc multiplicitatea ontologică în cadrul seriei televizate Twin Peaks ne oferă 

posibilitatea de a urmări înlănțuiri de istorii, personaje, simboluri și spații plasate sub 

semnul unei ambiguități referențiale constitutive, al fantasticului de sorginte gotică și al 
absurdului noir de factură avangardistă sau postmodernă. Dincolo de inerentele 
discontinuităţi în complexitatea artistică a celui care a fost supranumit „regele american 
al bizarului”, ne raportăm la dimensiunile unei creativităţi maximale de sens prin care 

emerg noi moduri de a fi, noi entități și noi lumi de creație într-un univers ficțional unic, 
prin care Lynch îşi instituie propria obiectivitate artistică, bazată pe radicala autonomie 
de expresie în raport cu moda cinematică actuală. În ultimă instanţă, Lynch instituie o 

ecuaţie problematizantă între ceea ce se definește ca real/realitate și ficțional/ficțiune, 

respectiv normal/normalitate și absurd/anormal/anormalitate, evidențiind subtil că 
granițele dintre aceste categorii sunt extrem de fine, iar criteriile de judecată estetică nu 

sunt absolute, ci susceptibile de reevaluări succesive. 
 

2. Realitate, ficțiune și conștiință în opera de artă 
 

Vom circumscrie, pentru început, statutul conceptelor de realitate, ficţiune și 
conștiință, subliniind relaţia dintre ele și punând în evidenţă distincţia ce le 
caracterizează. Fiecare dintre aceste concepte se afirmă ca un univers autonom, 

dispunând de legități existenţiale și estetice proprii, analizabile prin confruntare 

reciprocă. Sensurile multiple ale acestora, generatoare de ambiguități în nexul teoretic, 
presupun o definire sau o precizare de nuanță care vizează funcționalitatea lor în cadrul 
artei, cu rolul de argument revelator pentru „stabilirea unei legături necesare între teoria 
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cea mai generală a conştiinţei”1 și teoria artei, implicând actul artistic în însuși miezul 
creativ al condiției umane. 

Realitatea este o categorie care desemnează tot ceea ce există; sinonimele cele mai 

întâlnite sunt viaţă, existenţă, lume, univers, natură. Infinită în timp şi inepuizabilă în 
spaţiu, ea se defineşte esenţial ca existenţă în sine şi în afara unei conştiinţe. Eroarea ce 
apare îndeobşte în înţelegerea conceptului de realitate atunci când se referă la artă este 
sensul restrictiv care îl identifică exclusiv cu realitatea obiectivă. Accentul se pune astfel 
pe nemărginita prezenţă a lumii, cosmic şi obiectual reprezentată, pe existenţa exterioară 

a omului, în ordine socială. Poetica realismului din secolul al XIX-lea a consolidat 
prejudecata că realitatea este o totalitate nedeterminată subiectiv, observabilă în aparenţe 
empirice şi înclinată să circumscrie formele sociale exterioare, vizibile, tangibile, 
adevărate. Realismul ar consta în a reda natura şi umanitatea atât cât permite observarea 
lor. Ideea continuă să reziste în plan teoretic chiar şi după ce creaţia literar-artistică o 

depăşise. Când, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, poezia de după Baudelaire s-a 
„deromantizat”, renunţând nu doar la retorică şi la intriga anecdotică, ci şi la imaginea 
„tangibilă” şi „vizibilă” a lumii, proiectând un peisaj interior şi personal, greu 
recognoscibil, primul reproș critic s-a referit la îndepărtarea acesteia de realitate. 

Experienţa a continuat însă, cu afirmări dintre cele mai surprinzătoare, în întreaga 

avangardă a secolului al XX-lea. 
Toţi poeţii moderni instituie, intențional, o lume din sine, singulară şi parcă răspun-

zătoare numai de categoriile sinelui: „Aştept să îmi spună ziua / şi zarea mea pleoapa să-
şi închidă, / mi-aştept amurgul, noaptea şi durerea, / să mi se-ntunece tot cerul / şi să 

răsară-n mine stelele, stelele mele, / pe care încă niciodată nu le-am văzut.” Poezia se 
mărturiseşte a fi o pură abstracţie, „un semn al minţii”2 (s.n.); cuvintele care numesc 
obiectele empirice nu se mai semnifică pe ele, convertind la viaţă tărâmul esenţelor: 

„lumea purificată până a nu mai oglindi decât figura spiritului nostru” (s.n.)3: „Din trei 

atlazuri e culcuşul / În care doarme nins albuşul / Atât de galeş, de închis, / Cu trupul 
drag surpat în vis. / Dar plodul? / De foarte sus / Din polul plus / De unde glodul / 

Pământurilor n-a ajuns, / Acordă lin / Şi masculin / Albuşului în hialin: / Sărutul plin.” 
(Ion Barbu). În acelaşi context al evoluţiei artelor intervine influenţa filosofiei anti-

empiriste a lui Henri Bergson, care îndrumă spre o descoperire a realităţii dincolo de util 

 
1 Jean Starobinski, „Imperiul imaginarului [A. Jaloane pentru o istorie a conceptului de imaginație]”, 

în Relația critică, trad. Alexandru George (București: Univers, 1974), 158. 
2 Ion Barbu, „Opera de artă concepută ca efort de integrare”, Umanitatea I, nr. 3-4 (august-septembrie 

1920), 189. Crezul barbian este că „actul creațiunii e lipsit de orice transcendență. El trebuie considerat 

drept rezultatul unui lung efort de integrare (conștient sau subliminar) chemat să corecteze ceea ce viața 

cuprinde în ea diferențiator, schematic. (...) realitatea noastră lăuntrică e închipuită asemenea unui vrej 

șerpuitor ce crește împreună cu durata; un vrej care păstrează totuși – atrofiați, dar existenți – mugurii 

determinării sale: virtualități ale unei șovăitoare deveniri. Opera de artă e tocmai transpunerea în miezul 

acestor veleități de viață și prelungirea lor într-un plan de existență imaginar” – Barbu, „Opera de artă”, 

185. 
3 Barbu, „Opera de artă concepută ca efort de integrare”, 189. 
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şi pragmatic, în existenţa interioară a lucrurilor. Marcel Proust va modifica întreaga 
poetică a prozei, punctul de plecare fiind această nouă înţelegere a realităţii. „Spiritul 
omenesc se află repus în centrul lumii; obiectul romanului îl constituie descrierea 

universului reflectat şi deformat de spirit”4 (s.n.). În literatura noastră, scriind despre 
„noua structură” a romanului, Camil Petrescu susţine sensul necesar al noului concept, 
cu un ton programatic: „Trebuie să descriu numai ce înregistrează simţurile mele, ceea 
ce gândesc eu... Aceasta-i singura realitate ce o pot povesti... Dar aceasta-i realitatea 
conştiinţei mele, conţinutul meu psihologic... Din mine însumi eu nu pot ieşi... Orice aş 

face eu nu pot descrie decât propriile mele senzaţii, propriile mele imagini” (s.n.)5. Iar un 
alt scriitor român, M. Blecher, traduce în titlul unei cărţi distincţia polemică dintre 
realitatea exterioară şi realitatea conştiinţei. Romanul Întâmplări în irealitatea imediată 
îşi propune să ridice „la egal de lucidă şi voluntară valoare orice tentaţie a 
halucinantului”6, instituind o lume stranie şi absurdă. 

Universul îşi multiplică astfel peisajul fenomenelor într-o nouă infinitate, care este cea 
a conştiinţelor. Ivită în spirit, această lume ideală îşi dezvăluie o existenţă, nu obiectivă, 
dar reprezentată în toată variata concreteţe a lumii. Ideea este tot atât de reală ca şi 
obiectul, a cărui oglindire în creier este ea. Gândirea omului, privind şi participând la 

lumea ce o înconjoară, propune ea însăşi o lume, reală prin afirmarea ei şi năzuind spre 

o similară concreteţe. În acest fel conceptul de realitate îşi lărgeşte considerabil sfera, 
diversificându-şi planurile existenţei; universului obiectiv i se adaugă structuri noi, 
pentru care omul nu mai este doar simplă prezenţă, ci şi matrice generatoare. În spaţiul 
realităţii aşezăm întreaga natură, cu chipul inert, aparent nemişcat al regnului anorganic 

– de la praful imponderabil al plajei şi geometria rece a cristalului de sare, până la uriaşele 
arhitecturi ale munţilor şi la vastele întinderi ale mărilor şi câmpiilor; natura cu mişcarea 
vie şi diversă a materiei organice, de la formele cele mai simple ale vieţuitoarelor nevăzute 

cu ochiul liber până la spectacolul fascinant al florei şi faunei; realităţii îl integrăm pe om, 

cu istoria lui de milenii şi cu viaţa lui socială în continuă schimbare, omul trăind şi 
muncind în mijlocul naturii pe care o transformă şi o foloseşte după nevoile lui, 

adăugându-i propriile creaţii într-o ordine a formelor naturale (unde se aşază, alături de 
construcţiile materiale, şi operele de artă). 

Realitatea este, în acelaşi timp, tot ceea ce percepe privirea şi mintea omului din acest 
univers nedeterminat subiectiv. Fiecare om intră în relaţii individuale cu mediul 
înconjurător şi cu realitatea socială, cunoscându-le. Teoria tradiţională a cunoaşterii lumii 
ca oglindire nemijlocită, a înţelegerii percepţiei ca simplu efect al acţiunii obiectelor a fost 

 
4 André Maurois, „Preface”, în À la recherche du Temps perdu, tome I, ed. Pierre Clarac și André Ferré 

(Paris: Gallimard, 1954), V. În original: « Lʼesprit humain se trouve replacé au centre du monde; lʼobjet 

du roman devient de décrire l'univers réfléchi et déformé par lʼesprit ». 
5 Camil Petrescu, „Noua structură şi opera lui Marcel Proust”, în Teze și antiteze, ed. Florica Ichim 

(București: 1001 Gramar, 2002) 24. 
6 Max Blecher, Vizuina luminată. Corp transparent. Proze. Publicistică. Arhivă, ed. Sașa Pană 

(București: Cartea Românească, 1971), 317. 
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demonstrată ca inconsistentă; imaginea percepută este rodul unui sistem complex de 
operaţii, în care datele individuale – factorii observaţiei şi procesele emoţional-afective – 
au o pondere subliniată. Prin chiar actul cunoaşterii, lumea obiectivă îşi multiplică realul. 

În măsura în care percepţiile şi senzaţiile noastre sunt confirmate de experienţă, ele nu 
sunt arbitrare şi iluzorii, ci există, ca atare, reale. Experimentele au arătat cum situaţia 
psihică îşi pune propriile însemne pe orice imagine receptată. Astfel – ca să luăm exemplu 
un singur domeniu al senzaţiilor – o stare depresivă va colora peisajul privit cu nuanţe 
închise şi sumbre, pe când într-o stare de exaltare se remarcă o sensibilitate accentuată 

pentru tonurile de o luminozitate mare. Unghiul privirii joacă acelaşi rol sugestiv. 
Mergând pe un câmp întins acoperit de iarbă, când cerul este senin şi atmosfera 
transparentă, peste tot se întinde influenţa dominatoare a culorii verzi, care face ca pe 
acest fond trunchiurile copacilor răzleţi şi potecile să devină brun-roşcate. Tot astfel, o 
clădire cenuşie privită printr-o perdea verde ne apare într-o nuanţă de roşu. Lumii 

obiective i se adaugă, în acest chip, o lume percepută, care – dacă în ultimă instanţă duce 
la imagini adecvate, în general asemănătoare pe un registru minim de fluctuaţie – poate, 
în funcţie de o implicare mai energică a subiectului, să producă universuri distincte şi 
chiar neaşteptate. 

Realitatea este, de asemenea, tot ceea ce omul închipuie privind şi gândind în mijlocul 

universului obiectiv, în procesul perceperii lui. Relaţia om/mediu (material ori social) 
înseamnă şi trăire, participare. Percepţiei reale îi corespunde şi o interpretare subiectivă, 
consecinţă firească a „implicării” omului în real. Universul înconjurător apare, atunci, nu 
doar ca imagine, ci şi ca impuls, cauză virtuală a unui univers secund, imaginat. Exemple 

sunt, în acest sens, nenumărate. O ploaie de vară, „căzută din senin”, care aduce, în locul 
calmului luminos, imagini de noapte aprinsă de fulgere, poate colora individual percepţia. 
Pentru copilul rămas singur acasă, modificarea bruscă a vremii instaurează o stare 

terorizantă de teamă; culoarea cerului alunecă în partea cea mai sumbră a spectrului, iar 

învălmăşeala norilor capătă chipuri înspăimântătoare. În lung-metrajul Twin Peaks, a 
cărui acțiune precedă acțiunea din serial, sunt redate reacţii fiziologice ale Laurei (durere, 

paroxism), cu deschidere spre o percepție subconștientă. Laura, cu simțurile tensionate 
de frică, suprapune peste realitatea percepută halucinaţiile durerii amestecate cu 

plăcerea, însă rupte de stimulii exteriori, transformând spectral percepția. Astfel de 
viziuni generate de paroxismul fricii și de exaltarea senzorială devin substanța unor lumi 
de coșmar, de proporții haotice. Iluzia, visul, halucinaţia sunt lumi închipuite, care 
primesc, totuşi, o „consistenţă” materială, o concreteţe naturală care se arată spiritului ca 
reală. Așadar, realitatea, termen corelativ şi complementar operei, e un concept ce 

desemnează o totalitate, obiectivă ori/(şi) ideală existând în sine ca opusă spaţial unei 

conştiinţe. Nu caracterul obiectiv, ci independenţa, exterioritatea sunt criteriile ei 
distinctive. În această calitate de în-sine fără sens, dar care cuprinde posibilitatea sensului, 
în această stare de în-sine care se opune, dar se oferă conştiinţei, realitatea desemnează 
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fenomenul de a fi, „fenomenul de fiinţă”7 care, fără să fie fiinţă, „se indică pe fundamentul 
fiinţei”8 şi o pretinde. Înţelegerea realităţii ca plenitudine exterioară în aşteptarea 
conştiinţei justifică opera ca ficţiune, lume produsă de fantezia creatoare. 

 
3. Raportul dintre realitate și ficțiune în Twin Peaks 
 

În contextul precizat mai sus, o lume posibilă, construită pe principiul intențional al 
ficționalității, dezvoltă un statut ontologic special. Obiectivul investigației noastre este să 

găsim o explicație referitoare la funcționarea lumii ficționale din Twin Peaks, situate, ca 
orice lume ficțională, la interfața dintre experiența cognitivă a receptorilor și valoarea 
intrinsecă a realității pe care respectiva lume ficțională o încapsulează. În subsidiar, ne 
interesează dacă și în ce măsură lumea din Twin Peaks distorsionează sau recreează 
sensul realității percepute drept un câmp unificat de cunoaștere. Esența realității este un 

nucleu problematic în jurul căruia Lynch își construiește, în fapt, lumile sale imaginare, 
făcând apel la subiectivitate și modificând constant parametrii definitorii pentru realitatea 
implicată și pentru gradul de obiectivitate raportată la subiectivitatea creatorului și a 
publicului prins în lumea imaginară, dar și a personajelor înseși, captive în labirintul 

propriilor marote.  

În acest context, David Lynch este perfect conștient, de exemplu, de capacitatea mass-
mediei de a construi și de a transmite false realități publicului, de a orienta publicul spre 
acceptarea sau respingerea unor idei etc. Industria de entertainment, inclusiv mirajul 
hollywoodian, este demitizată și deconstruită în articulațiile sale esențiale, dincolo de 

aparența luxului, a strălucirii și a perfecțiunii livrate pe marile ecrane sau în cadrul show-
urilor mediatice. Sunt revelate problemele și obsesiile personale ale celor din prim-planul 
acestei industrii, dar și legăturile cu criminalitatea organizată, manevrele de culise, într-

un cuvânt, fața obscură, fantasmatică a celebrității hollywoodiene. Realitatea este, pentru 

Lynch, o matrice care suprapune scenarii alternative, interferând în proiecția mentalității 
individuale și sociale. Pe acest considerent, inclusiv fluxul de senzații al unui individ 

semiconștient, plonjând în patologică obsesie, poate deveni un strat de realitate. Este cazul 
lui Leland Palmer, arestat pentru uciderea lui Jacques Renault. În episodul imediat 

următor, secvența inițială înfățișează un tunel fibros, obscur. Ca fundal sonor, se propagă 
un zgomot de joasă tonalitate, o voce indistinctă, audibilă încă de dinainte ca imaginea 
tunelului să apară. Camera de filmat redă o mișcare progresivă, spiralică, de retragere din 
tunel. După îndepărtarea de tunel, pot fi observate o sumedenie de tuneluri, care, pe 
măsura zoomului invers, rămân simple găuri, precum cele de pe suprafața unui șvaițer; 

ulterior, această suprafață se dovedește a fi o altă gaură alături de mii de alte găuri, fiecare 

dintre acestea alcătuite din suprafețe cu alte găuri infinitezimale. Pe măsura ce mișcarea 

 
7 Jean-Paul Sartre, Ființa și neantul. Eseu de ontologie fenomenologică, trad. Adriana Neacșu (Pitești: 

Paralela 45, 2004), 13. 
8 Sartre, Ființa și neantul, 15. 
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de retragere continuă să dezvăluie fractalul,  sunetul misterios devine clar, fiind țipătul 
unei tinere: „Daddy, daddy!”. Din dreapta cadrului, capul șerifului Truman apare, alături 
de avocata Miranda, citindu-i drepturile lui Leland. Acesta din urmă este înfățișat abia în 

următoarea secvență, când este adus la realitate de intervenția șerifului. Fractalul 
misterios este, de fapt, o simplă gaură din tavanul încăperii unde se găsesc cele trei 
personaje – biroul șerifului. Acest fractal este perceput subiectiv de Leland, care, vădit 
tulburat după arestarea sa, fixează insistent tavanul cu privirea, în minte răsunându-i, 
haotic, vocea Laurei. Mișcarea de retragere din tunelul-fractal reprezintă revenirea în 

simțiri a lui Leland, care își proiectase trăirile într-un plan exterior, de realitate 
infinitezimală tenebroasă. Această viziune amintește de călătoria în radiator a lui Henry, 
protagonistul filmului Eraserhead, sau de mișcarea descensională în iarbă, din incipitul 
filmului Blue Velvet. Bucla de realitate își augmentează complexitatea când, trei episoade 
mai târziu, aflăm că Bob, spiritul demonic care îl posedă pe Leland, a ucis-o pe Laura.  

În aceeași manieră, secvența visului din episodul al treilea, cu ritmuri vizuale și sonore 
atât de stranii, sau incipitul sezonului al doilea, cu toată pendularea între planul de sus 
(din punctul de vedere al agentului Cooper, întins pe dușumea) și planul de jos (prin ochii 
lui Old Bellhop și cei ai Uriașului) și, nu în ultimul rând, intercalarea scenei în care Cooper 

are viziunea Uriașului (episodul 15, când Maddy, verișoara Laurei, este ucisă cu 

bestialitate de același Bob, latura întunecată a lui Leland), alături de complet 
neconvenționala și extrem de confuza imagine a Sălașului Negru din ultimul episod al 
sezonului al doilea ilustrează unghiuri regizorale nonconformiste, atent construite pentru 
a capta vizionar fluxul de senzații al personajelor, plasând lumea ficțională în cheia unei 

autenticități conferite de contrastul dintre aparență și esență, respectiv dintre vis și 
realitate. 

Sub raportul dihotomiei realitate/vis, filmele lui David Lynch relevă o particularitate 

cu totul interesantă: atunci când ne este prezentată realitatea, care ar trebui să apară în 

mod coerent, stabil, cu sens precis, regizorul o relativizează, o pune sub semnul îndoielii. 
Realitatea se dovedeşte a fi, paradoxal, amăgire, aparenţă, vis. Pe de altă parte, visul nu 

este tratat drept ilogic şi iluzoriu, ci, dimpotrivă, cu statutul realităţii. Se poate vorbi, 
astfel, de inversarea raportului dintre realitate şi vis. Construcţia filmelor lynchiene se 

face nu din perspectiva realităţii, ci din cea a visului, astfel încât realitatea este ordonată 
de vis şi obsesie. Există numeroase căi de relativizare a realității. Mai întâi, ironia apare 
ca formă vag aluzivă sau ca antifrază: pe de-o parte se afirmă, pe de alta se neagă un 
anumit conţinut. Realitatea este deci un tărâm ce apare într-un fel şi se dovedeşte a fi 
altfel (celebra replică: „Bufnițele nu sunt ceea ce par a fi”, care ilustrează, în fapt, o 

proiecție semiotică aparte în lumea ficțională). Alt procedeu de relativizare a realităţii, cu 

totul rar în cinematografie: dialogul apare între personaje şi persoane din realitate (spre 
exemplu, în al treilea sezon, Gordon Cole dialoghează cu Monica Belucci), ceea ce 
sugerează tentativa de ştergere a frontierelor dintre realitatea empirică și cea ficțională. 
Nu în ultimul rând, numeroase momente atestă criza comunicării, prin întrebuinţarea 
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unui limbaj corupt, ilogic, lipsit de sens. Ca în dialogurile surzilor, comunicarea este 
aproape nulă, fiecare vorbind mai mult pentru sine decât pentru ceilalţi. Prin aceste 
procedee se subliniază deopotrivă absurdul şi ontologia fantasmatică a unor personaje. 

Ținând seama de aceste considerații, raportul dintre realitate și ficțiune în serialul 
Twin Peaks se prezintă la granița dintre universurile de discurs (al fanteziei, al realității 
empirice, al științei și filosofiei, al credinței). Parametrii scenariului, intenționalitatea, 
finalitatea creatoare, modul de cunoaștere asociat, strategiile creatoare angrenează 
elemente interferente. De pildă, universul empiric de discurs este încorporat, în măsura 

în care personajele se folosesc de cunoașterea lor intuitivă, de propriile percepții și de 
propriile înțelegeri ale lumii în care trăiesc. Cu toate acestea, universul fanteziei instituie 
parametrii de bază pentru interpretarea serialului. Telespectatorii sunt invitați să 
stabilească un „pact ficțional”9 în înțelegerea și interpretarea evenimentelor, fiind 
imersați în realitatea filmică și acceptând-o ca unica realitate pe durata vizionării. 

Particularitatea fundamentală a serialului rezidă în proiecția onirică a lumii ficționale. 
Imposibilul devine posibil, viziuni ale viitorului emerg în cadrul unei realități empirice 
evanescente, mizând pe ambiguitate și pe dificultatea oricăror tentative de explicații 
raționale. Lumea ficțională reinventează timpuri trecute sau viitoare, creând paradoxuri, 

discontinuități spațio-temporale, dimensiuni fractale de conștiință. Personajele experi-

mentează diferite spirale de percepție, găsindu-se la limita dintre identitatea lor 
cunoscută (sau prezentată ca atare) și latura necunoscută a existenței lor. În Twin Peaks 
apar tărâmuri fantastice, populate cu creaturi bizare, alături de indivizi care evocă 
sublimul, frumusețea, dar și răutatea și urâțenia condiției umane. Aproape la fiecare pas 

ne confruntăm cu întrebări legate de existență, cosmos, divinitate, conștiință, 
personalități scindate, stări onirice, călătorii psihedelice. Majoritatea personajelor nu 
diferă, în esență, de indivizii din lumea reală. Lynch este preocupat de dualități, între care 

binele și răul, iubirea și frica, respectiv corectitudinea și eroarea sunt fundamentale.  

Problema realității în creația cineastului implică explorări dilematice în căutarea 
răspunsurilor la întrebări precum unde poate fi trasată linia de demarcație între corect și 

greșit sau între normalitate și absurditate, cât de dificilă este menținerea unei granițe 
clare între bine și rău, care este sensul vieții și al creației în ordinea cosmică, ce ne așteaptă 

dincolo de pragul morții, care sunt responsabilitățile, asumate sau nu, ale omului față de 
natură, față de speciile inferioare și față de semeni, suntem sau nu singuri în Univers, ce 
putem face pentru a crea o lume mai bună, care sunt deschiderile și limitele conștiinței 
noastre ca indivizi și ca specie etc. Etica situațională care guvernează lumea din Twin 
Peaks trimite la propria noastră realitate empirică, semnalând probleme cu care 

societatea actuală se confruntă la scară individuală sau planetară. Personajele din Twin 

Peaks provoacă spectatorii la meditații despre societatea în care tăriesc și, în ultimă 
instanță, despre ei înșiși. Toate aceste interpretări deschid posibilitatea unor asociații 

 
9 Umberto Eco, Six Walks in the Fictional Woods (Cambridge: Harvard University Press, 2004), 75. 
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infinite, păstrând intact, în același timp, misterul creației, metafora destinului uman. 
Twin Peaks sintetizează o sumedenie de sensuri, începând cu cele religioase, mitologice, 
magice, continuând cu cele științifice și filosofic-polemice referitoare la realitate. 

Regizorul rescrie programul realității sociale în alegorică, urmărind, fără false 
pudibonderii sau cosmetizări, să deconstruiască majoritatea clișeelor unei societăți 
guvernate de interese individuale sau de grup, a atavismelor de gândire, a prejudecăților 
de orice natură, a tabuurilor conceptuale și a stereotipiilor de comportament. Unele 
personaje se adâncesc în nebunie ca o consecință a zdruncinării sistemului de valori 

morale sub anxietatea influenței unor stimuli falși. Este o temă predilectă a cineastului, 
care își plasează personajele în situații exceționale tocmai pentru a potența și a stiliza 
misterul creației, a îngroșa caricatural defectele, a pune în valoare idei, mentalități, 
atitudini și viziuni asupra lumii care să forțeze ieșirea din zona de confort și să învingă 
teama de necunoscut. O veritabilă expansiune a conștiinței și a cunoașterii nu poate avea 

loc decât prin îmbrățișarea necunoscutului, prin potențarea intuițiilor, prin analizarea 
greșelilor și abandonarea falselor valori. 

Răspunsurile la interogațiile filosofice menționate nu sunt liniștitoare, însă creația 
lynchiană mizează pe disponibilitatea publicului de a recepta adecvat mesajul și de a se 

angaja într-o participare activă în procesul de interpretare. Un nivel important de 

realitate al acestei creații implică existența unui cod mitologic detectabil în 
comportamentul personajelor, în geografia sacră a peisajelor, în desfășurarea nonliniară 
a evenimentelor. Miturile sunt actualizate sub forme noi, oferind similarități intertextuale 
în cadrul realității filmice. Trecutul și viitorul pot fi reconstruite pentru a servi interesului 

narațiunii, proces ce reflectă mutațiile în modul de înțelegere a proiecției de sens. Toate 
aceste interferențe presupun o bază intertextuală, fie reală, fie construită în lumea 
serialului. Dimensiunea intertextuală este asigurată prin recontextualizarea a numeroase 

mituri, prin apelul la citate (fraza pe care o rostește Jerry Horne, într-un dialog cu fratele 

său Ben, este fraza care apare, repetată pe sute de pagini, în manuscrisul romancierului 
dement din filmul The Shining, al lui Stanley Kubrick), prin diverse aluzii la personalități 

sau evenimente ale societății contemporane, prin evocarea unor filme clasice (inclusiv 
unii actori implicați în proiect și-au început traiectoria în anii ’40, în musicaluri sau 

westernuri), prin glume și bancuri, chiar prin apariții episodice ale lui Lynch însuși, în 
rolul lui Gordon Cole sau ale coscenaristului, lui Mark Frost, în rolul unui reporter de 
știri, a fiului lui Lynch, Austin, în rolul nepotului doamnei Tremond etc. Toate aceste 
strategii regizorale acționează ca un magnet pentru participare cultică la proiect, în 
generarea unui infinit discurs despre discurs, invitând telespectatorii să se simtă parte 

dintr-o comunitate semiotică. 

 
4. Recursul la mitologie și proiectarea conștiinței mitice 

În cele ce urmează, exemplificăm recursul la mitologie prin câteva elemente de 
geografie sacră, reală sau imaginară. Owl Cave (Peștera Bufnițelor), siuată în pădurea 
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Ghostwood, este semnificativă pentru vechile sale petroglife, sculptate de băștinașii 
amerindieni pe pereții săi. Istoricul peșterii, reconstituit în romanele care au apărut după 
serial, se pierde, pentru localnici, în vremuri îndepărtate. Peștera conține o hartă sau un 

calendar antic, care conțin indicii pentru intrarea în Sălașul Negru (Black Lodge), un 
tărâm al energiilor și al spiritelor negative. Portalul către acest tărâm există/se revelează 
numai în anumite puncte din spațiu și timp. Recuzita simbolic-mitică este extrem de 
bogată. Pe una dintre petroglife se pot observa: doi oameni, unul înalt și altul scund 
(Uriașul și Omul din Celălalt Tărâm); doi munți; o cascadă; un lac; mai multe cercuri, 

unul reprezentând soarele, iar celălalt, luna; un cerc de copaci; o flacără conținând un inel 
cu capul în jos, în interiorul căruia apar, schițate, două păsări. Prin suprapunerea hărții 
cu harta orașului Twin Peaks, în special la nivelul cursurilor de apă, poate fi dedus locul 
porții de acces. Acesta este Glastonbury Grove, o baltă circulară înconjurată de 12 platani. 
Pe hartă, unele dintre cercuri sunt planete (în stânga figurilor antropomorfice se află 

reprezentate Uranus și Neptun, în stânga flăcării este reprezentată Marte, în dreapta 
flăcării este reprezentată Jupiter, în dreapta cercului copacilor este reprezentată Saturn, 
în stânga soarelui este reprezentată Mercur, în dreapta soarelui este reprezentată Venus, 
lângă cascadă este reprezentată Pluto, respectiv lângă simbolul de jos este reprezentat 

Pământul). În economia narațiunii filmice, suprapunerea simbolurilor astrologice ale lui 

Jupiter și Saturn indică o poziție planetară precisă. Conjuncția este asociată cu un enorm 
potențial de schimbări în raporturile de putere și de avere. Pe gravură se poate observa și 
o baltă de ulei negru, lângă cercul copacilor. Uleiul negru funcționează ca un adjuvant în 
deschiderea portalului către Sălașul Negru. 

Pe lângă Sălașul Negru, există un alt tărâm, numit Sălașul Alb (White Lodge), aparent 
opus primului ca nivel de rezonanță, energie și spiritualitate. Ambele tărâmuri au un rol 
important în desfășurarea evenimentelor din Twin Peaks, disputându-și atât 

deznodământul personajelor principale, cât și obsesiile și idiosincraziile acestora. Pe 

parcursul acțiunii, ne este dezvăluit faptul că ambele spații mitice constituie obiect de 
cercetare pentru forțele aerospațiale americane ((proiectul secret Listening Post Alpha – 

un post de observare situat pe masivul Blue Pine, sub coordonarea Maiorului Garland 
Briggs, care, la un moment dat, suferă ceea ce pare a fi o răpire extraterestră, mărturisind, 

la întoarcere, că fusese transportat în Sălașul Alb). După dezvăluirea demonului Bob, care 
pusese stăpânire pe Leland Palmer și comisese atrocitățile cărora le-au căzut victime 
Laura și Maddy, întregul orășel se transformă, treptat, dintr-un loc ospitalier într-un fel 
de temniță metafizică. Toate relațiile interumane suferă alterări sub presiunea unui rău 
inițial intuit, presimțit, care se insinuează și intensifică pornirile negative ale oamenilor. 

Energia negativă din Sălașul Negru este asociată cu mai multe niveluri de realitate: stihiile 

naturii, duhurile morților, durerea și suferința omenirii. Există o substanță care nutrește 
spiritele rele, denumită garmonbozia (contrapondere aluzivă la ambrozia divină). Ea 
reprezintă un fel de sursă a întregii energii negative acumulate, fiind creată prin durere 
și suferință. Spiritele negative care sălășluiesc în Black Lodge manipulează ființele umane 
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pentru a le determina să sufere, sentimentele lor negative devenind astfel materie primă 
în producere garmonboziei. Influența spiritelor poate fi directă (Bob comite atrocități prin 
instalarea în diverse gazde, animale sau oameni), dar pare a exista și o influență indirectă, 

tentaculară, asupra întregului oraș, care ar explica excentricitățile de comportament ale 
majorității locuitorilor săi, pornirile spre a face rău și legăturile vicioase dintre ele. 

Sezonul final aduce un plus de complexitate simbolistică a tărâmurilor parțial 
recuperate pe filieră mitologică, parțial rezultate prin amprentarea creativă a cineastului. 
Finalul sezonului al doilea înfățișează Camera Roșie, care este, în fapt, sala de așteptare 

pentru intrarea în Sălașul Negru. Aici locuiesc Bob și The Arm (sau, cum mai este 
supranumit, Omul din Celălalt Tărâm, o entitate de statură scundă, care are rolul unui 
recepționer pentru vizitatori). Camera roșie este constituită dintr-un set holuri și de 
camere similare, infinite, ale căror pereți sunt draperiile groase de catifea roșie care 
marchează diviziuni între nivelurile diferite de acces. Uneori, perdelele sunt ridicate, 

asemenea unor cortine, pentru a lăsa vederii o întindere neagră nesfârșită. Pardoseala, 
mozaicată în zigzaguri alternante, albe-gălbui și roșii-maronii, se prelungește în neant. 
La prima intrare, prin portalul din Glastonbury Grove, se găsește un hol scurt, decorat 
intermitent cu o statuie a lui Venus de Milo. Statuia și încăperile învecinate îşi schimbă în 

mod constant locurile între ele. În camera de așteptare, trei fotolii stau aşezate în jurul 

unei mese, pe care se află o lampă miniaturală a lui Saturn. În spatele scaunelor, se află o 
altă statuie de marmură clasică, împreună cu două lămpi de podea. Statuia, spre deosebire 
de cea din hol, este o reproducere a lui Venus de Medici. În sezonul al treilea, camera 
dispune de o masă de aur și marmură neagră, pe care se găsește un inel de aur încrustată 

cu smarald. Purtarea acestui inel reprezintă un fel de legământ, persoanele care îl poartă 
fiind considerate ca aparținând Sălașului Negru. La moartea fizică a persoanelor 
respective, inelul revine pe masă, în timp ce trupul acestora este dezintegrat instantaneu. 

Mai multe fotolii sunt împrăștiate în jurul camerelor, mai ales în sala de așteptare. Acestea 

sunt folosite de noul recepționer, Gerard, pentru fabricarea de tulpini (i.e. dubluri ale 
personajelor), prin așezarea unei semințe și combinarea acesteia cu părul subiectului. În 

sezonul final, Camera Roșie își revelează triplul rol: portal pentru distorsiuni spațio-
temporale, spațiu fantasmatic în care sălășluiesc spiritele rele, respectiv laborator de 

creare a unor dubluri negative pentru oamenii din realitatea fizică. Aceste dubluri 
potențează trăsăturile negative ale prototipului uman sau acționează împotriva acestuia, 
dacă personajul este pozitiv. Tulpinile sunt confecționate din semințe speciale și material 
organic prelevat de la sursă (păr etc.). Acestea sunt capabile să rețină amintiri de la sursele 
lor. În serial, sunt menționate tulpini pentru Lois Duffy, Diane Evans și Dale Cooper. În 

acest fel, imaginile răului cuprind dimensiunea antropomorfică a conștiinței colective, 

materializându-se în realitatea fizică și sporind confuzia la nivelul acțiunii personajelor. 
În timpul șederii lui în Black Lodge, Dale Cooper a întâlnit dublura Laurei Palmer, a 

lui Leland Palmer, a lui Annie Blackburn, a lui Maddy Ferguson, a Carolinei Earle și a lui 
însuși. Propria sa dublură evadează din Black Lodge, își asumă identitatea sursei și, în 
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plus, creează o altă dublură, pentru a păcăli entitățile din Black Lodge. Acești omologi 
malefici sunt aproape identici cu sursa, exceptând ochii. În Black Lodge, dublurile au irișii 
albi și, în afara tărâmului, negri. Prin introducerea în scenă a dublurilor, planurile 

narative din sezonul al treilea se complică simțitor în bucle de ficțiune și realitate. Apariția 
tuturor spiritelor deja menționate, alături de un demon feminin identificabil încă în 
mitologia sumeriană, Judy, o distrugătoare a lumilor, este explicată, în sezonul al treilea, 
prin testele nucleare care au produs o falie spațio-temporală, permițând reintrarea în 
realitatea fizică a chipurilor răului, care vor căpăta o putere incomensurabilă, vor utiliza 

electricitatea ca vehicul între lumi etc. 
De asemenea, butaforia tărâmurilor implică o puternică impresie a predestinării 

personajelor, care, deși, parțial, ajung la o conștiință expansivă, la o înțelegere a miturilor 
și a fantasmelor care le împresoară, nu pot scăpa, totalmente, de umbra lor negativă. 
Tentativele de distorsionare a spațio-timpului, în efortul de restabilire a echilibrului și de 

mântuire spirituală nu fac decât să agraveze o realitate ultragiată, în esența ei, de 
omniprezența răului. Lumea serialului este, literalmente, bântuită de toate păcatele 
omenirii, de la cele personale (crime, violență domestică, incest, viol etc.) la cele colective 
(poluare, experimente nucleare, conflicte armate, ruperea brutală de mediul natural și 

transformarea acestuia într-un vast depozit de resurse și de gunoaie). Locul Sălașului Alb 

este luat de Marea Purpurie, în largul căreia tronează o fortăreață imensă, monocromă, 
situată pe un atol stâncos. Încăperea din turn pare a fi o navă care plutește prin cosmos. 
Există două entități, una masculină, alta feminină, care locuiesc aici și care o 
predestinează pe Laura Palmer, mult înainte de nașterea ei în realitatea fizică, să lupte cu 

răul întruchipat de Bob. Pe un monitor uriaș, cele două entități observă derularea testului 
nuclear Trinity, începutul dezastrului pentru omenire. În timpul detonării bombei, 
chipuri ale întunericului și ale unor distorsiuni fantasmatice, imagistice și sonore, emerg, 

succedate fiind de o nebuloasă cosmică și de un magazin (convenience store) prin fața 

căruia se perindă o mulțime de oameni în negru. O figură plutind în spațiu pare să 
regurgiteze o substanță albă conținând o mulțime de sfere. Într-una dintre aceste sfere 

apare chipul lui Bob gravat în piatră. Această revărsare psihedelică de chipuri, lumini, 
umbre, flăcări și zgomote infernale este comparabilă, ca frumusețe estetică, cu secvența 

călătoriei în hiperspațiu din Odiseea spațială 2001, capodopera cinematografică a lui 
Kubrick, sau cu filmele experimentale practicate de cineaști precum Stan Brakhage. 
Consecința vizionării acestui film de orori este imediată: ca reacție, entitatea masculină, 
levitând, acționează un mecanism similar unui fonograf, desprins din propriul lui cap, din 
interiorul căruia apare o sferă aurie cu chipul Laurei Palmer. Entitatea feminină sărută 

sfera și o trimite, prin monitorul care reproiectase testul nuclear, spre Pământ. Laura 

Palmer apare, astfel, ca un mesager al zeilor, fiind zămislită, în spirit, precum Zeus a 
zămislit-o pe Atena, în mitologia greacă. Toate evenimentele ulterioare duc însă la 
coruperea acestui spirit pur, care este, la fel ca toate celelalte personaje, umbrit de cel 
puțin o dublură malefică. În realitatea fizică, Laura Palmer s-a confruntat cu un tată 
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incestuos, posedat de un demon masculin (Bob), cu o mamă nepăsătoare, posedată ce un 
demon feminin (Judy), cu un anturaj dubios format din colegi de liceu care consumă 
droguri și cunoștințe implicate în trafic de droguri, prostituție, crime. Destinul Laurei 

Palmer, ca și destinul tuturor personajelor, închipuie o alegorie a marasmului unei 
societăți consumiste, falimentare în valori și tributare răului. Întreaga simbolistică a 
miturilor și ritualurilor magice implicate este mult mai bogată decât am reușit să o 
schițăm, însă ea oferă, în toată amploarea, o cheie paradoxală de înțelegere a aceleiași 
condiții umane care face subiectul alegoriei regizorale. 

 
5. Twin Peaks din perspectiva semanticii modale și a lumilor ficționale 
 

Evenimentele prezentate sunt doar o parte din piesele de puzzle ale serialului. Un 
sentiment de rezonanță este propus în acest proces creator, în măsura în care câmpul 

realității își dezvăluie secretele, ca și cum întreaga experiență personală a regizorului ar 
fi transmutată în lumea serialului, creând noi conținuturi în baza unei ordini semiotice 
revelatoare. Acest proces sugerează coexistența unor antinomii virtuale în însuși nucleul 
creativității, antinomii care vor continua să se dezvolte în tipare disociative, cuprinzând 

personalități scindate, lumi suprapuse, realități fluctuante, fractali de conștiință. Oroarea 

și frumusețea universurilor ficționale deschise în vadul acestei realități empirice, la rândul 
ei ficționalizate, se naște din continua solicitare a conștiinei estetice în decelarea 
nivelurilor narative. Frecvent, o realitate prezentată ca reală se dovedește, ulterior, o stare 
onirică de conștiință. Visele au propria lor realitate, care contrazice parțial sau total 

experiența realității cotidiene. Visele induc o cu totul altă viziune a personajelor sau a 
fenomenelor, iar spectatorii sunt încurajați să proceseze noile conținuturi în calitate de 
ficțiuni nonfictive. Visele acționează ca viruși în organismul realității, implementând 

diferite tipare narative, digresiuni parazitare care transformă intriga și fac din personaje 

fie marionete într-un balet mecanic, fie embleme ale unor stări de conștiință. În acest 
context, dublul, dimensiunea fizică și cea metafizică, diviziunea, deghizarea, izolarea, 

substituirea părților corpului reprezintă fetișizări ontologice ale trupului și ale spiritului. 
Conștiința este un ecran pe care semne și fragmente de lumi alternative sunt 

proiectate, în interconexiuni de câmpuri unificatoare. Cu alte cuvinte, este un proiector 
imaginativ care oferă consistență referențială lumilor ficționale. Nivelele de existență sunt 
captate în cadrul filmic, însă straturile de realitate narativă configurează un univers 
ficțional multidimensional, modelat de subiectivitate absolută. Din această perspectivă, 
Twin Peaks este o formă pentru un nou design al conștiinței. Este o invitație la perceperea 

realității într-o modalitate nouă. Este o cheie pentru a înțelege posibilitățile nelimitate de 

expansiune a orizonturilor cunoașterii. Lynch este perfect conștient că suportul cognitiv 
al experienței nu poate umple golurile de înțelegere a modului cum conștiința individuală 
se conectează la întregul univers și cum reușește să creeze cunoaștere dincolo de cele cinci 
simțuri. În termenii lui Heidegger, o simplă sumarizare a datelor furnizate de simțuri nu 
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poate da seamă de modul cum operează cunoașterea10. Lynch joacă rolul de avocat al 
diavolului pentru a schimba perspectiva de raportare la internalizarea realității de către 
subiecții umani. Între posibilitate și certitudine, se dezvoltă o zonă gri, de latențe 

cognitive. Twin Peaks explorează această zonă gri, ca un experiment constant în materie 
de metafizică, cercetare științifică, religie, comportament social, psihologie. Poveștile 
create adună fragmente de conștiință ale unor indivizi tulburați. Realitatea devine astfel, 
dintr-o pură abstracție, factorul progresului uman în expansiunea de conștiință.  

Lynch introduce în scenă personaje cu personalitate tulbure, tocmai pentru a 

extrapola perspectivele acestora asupra realității lor, permițându-le un discurs eliberat de 
orice prejudecăți. Făcând asta, regizorul îi provoacă pe spectatori să își extindă propria 
cunoaștere dincolo de contradicțiile survenite în lumea serialului. Lynch împărtășește o 
doză serioasă de radicalism în ceea ce privește înțelegerea realității prin raportare la 
identitatea unui individ. Personalitatea scindată afectează viața unui personaj precum 

Harold Smith, de exemplu, până în punctul în care depășirea granițelor morale și 
adâncirea în nebunie îl conduc la sinucidere. Am putea presupune însă că, din anumite 
motive, cineva i-a jucat o festă, implantându-i în conștiință toate experiențele pe care și 
le amintește ca fiind reale. Acest scenariu este extrem de plauzibil, ținând cont de modul 

în care Lynch se joacă cu personajele sale. Astfel, viața personajului s-ar desfășura într-o 

buclă de realitate consimțită, fără ca personajul să își dea seama de situația sa reală. În 
acest caz, și perspectiva de interpretare ar trebui modificată, pe măsura înțelegerii 
faptului în sine care acționează ca bază și impuls de comportament ilutrativ pentru 
angoasele condiției umane postmoderne. Regizorul își plasează experimentul la granița 

cu experiența hiper-realității, într-un vortex care sfâșie pânza concreteței empirice prin 
stări hipnotice de conștiință, discontinuități spațio-temporale, universuri paralele și 
mesaje ascunse în țesătura realității imediate. Evident, el folosește strategii narative 

specifice pentru a oferi doza inerentă de suspans. Însă concepția sa filosofică privind 

creativitatea deschide calea unor sensuri mai profunde11. Viața cotidiană revelează 
posibilități latente. Personajele, locurile, mediul sunt similare lumii noastre, însă natura 

lor simbolică le transformă în embleme ficționale. Este binecunoscut faptul că Lynch leagă 
evenimentele cotidiene din serial de manifestarea unor inteligențe superioare. 

Sincronicitățile și epifaniile conectează spațiul cotidianului cu experiența divinității. 
Astfel, pe de o parte, serialul în sine, ca produs artistic, este rezultatul unor inteligențe din 
spatele cortinei (scenariștii, regizorul) și, pe de altă parte, evenimentele factuale din 
realitatea serialului sunt puse în scenă de inteligențe superioare (divinitatea ca forță 

 
10 Martin Heidegger, „The Problem of Reality in Modern Philosophy”, în Supplements: From the 

Earliest Essays to "Being and Time" and Beyond, ed. John van Buren (New York: State University of 

New York Press, 2002), 43. 
11 Paleta strategiilor regizorale, dar și filosofia sa asupra filmului contemporan se regăsesc în David 

Lynch, Catching the Big Fish: Meditation, Consciousness, and Creativity (New York: Penguin Group, 

2006). 
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ubicuă, spiritele „bune” și cele „rele”, potentații corporatiști sau militari etc.). Acest proces 
de înscenare în ramă ilustrează perfecta osmoză dintre realitățile evanescente care plutesc 
în „multiversul” conștiinței creatoare. 

Dacă plasăm discuția în termenii semanticii modale, este indubitabil faptul că 
telespectatorii se vor orienta, în decelarea planurilor narative, după conceptul de 
încredere, mai degrabă decât după conceptul de adevăr12. Umberto Eco descrie 
enciclopedia noastră globală în termeni de „încredere”, un concept care, adesea, 
surclasează conceptul de „adevăr”. Eco argumentează faptul că majoritatea dintre noi ne 

bazăm pe experiențe de interfață în construirea propriului sistem de credințe, convingeri 
și valori cu privire la realitate (sau la „istorie”, în termeni mai generali). Aceasta este o 
consecință a imposibilității noastre fizice de a face față tuturor evenimentelor și 
informațiilor în fluxul istoriei. Nu putem obține o experiență cognitivă globală, nu putem 
observa sau verifica efectiv tot ceea ce se întâmplă la un moment dat, la un anumit punct 

în timp. De aceea, credem că informatorii noștri acționează de bună credință atunci când 
ne informează sau ne livrează datele realității. La scară mai amplă, a decide permanent 
dacă un fapt sau altul este adevărat sau fals implică o sumedenie de alegeri dificile pentru 
noi. Eco îl citează pe Hillary Putnam, care argumentează că cunoașterea noastră directă 

atinge doar 10% din fundalul de cunoaștere globală din care alegem să ne informăm 

despre problemele realității. Restul de 90% este oferit de alți informatori, printre care 
oameni de știință, profesori, jurnaliști, politicieni, formatori de opinie etc., fapt care 
afectează semnificativ modul nostru de înțelegere a tot ceea ce se întâmplă în lumea 
noastră empirică13.  

Lynch, perfect conștient de această „anxietate a influenței” care modelează permanent 
conștiința individuală și colectivă prin intermediari, speculează scenaristic dezordinea 
socială, entropia individuală și stările alterate de conștiință, configurând lumi decadente, 

în care conspirațiile, corupția politică, crima, dependența de droguri, stările halucinatorii 

și nebunia portretizează toate la un loc o imagine oribilă a prezentului ticăloșit. Este o 
lume a haosului, guvernată de dorința secretă de a vedea spectacolul distrugerii dus până 

la ultimele consecințe. Lynch a preluat elemente din lumea reală, le-a reconstruit și le-a 
modelat în acord cu necesitățile sale ficționale, reevaluând estetic echilibrul precar dintre 

două realități distincte: a lumii empirice actuale și a lumii posibile, mereu emergentă în 
interstiții hermeneutice. Făcând distincția între semnele lumii actuale și ceea ce Foucault 
numește „spațiile albe” care le înconjoară pe primele, cineastul descoperă, în cadrul 
suspendării discursului narativ clasic, o excelentă alternativă la „teroarea codului”14 

 
12 Pentru o perspectivă detaliată asupra acestei dihotomii conceptuale, trimitem la Umberto Eco, Six 

Walks, 89-92, 130. În ceea ce îl privește pe Gregory Currie, în actul interpretării trebuie să atribuim 

autorului o încredere în contradictorialitatea lucrurilor, de exemplu, cvadratura cercului sau călătorii 

incoerente în timp – Gregory Currie, The Nature of Fiction (Cambridge: Cambridge University Press, 

1990), 87. 
13 Umberto Eco, Six Walks, 89. 
14 Jean Baudrillard, Simulacres et simulation (Paris: Galilée, 1981), 217. 
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(Baudrillard) în practica convențională a televiziunii contemporane. Din acest punct de 
vedere, Twin Peaks reprezintă o proiecție dincolo de science-fiction. Lynch deconstruiește 
pentru a reconstrui, pentru a umple golurile din fundalul nostru cognitiv, pe care le 

speculează în manieră neliniștitoare. Unele personajele sunt dotate cu capacități 
extrasenzoriale, călătorind în alte timpuri și dimensiuni și deschizând canale de 
comunicare cu forme necunoscute de energie. Altele subzistă în zonele neliniștitoare ale 
minții tulburate.  

Miturile deschid o dimensiune către lumea reală, care este, din perspectiva lumii 

ficționale, nonactuală. Ca expresii modale, miturile apelează la simțul comun al 
telespectatorilor pentru a induce ideea de autenticitate a ambiguității referențiale din 
discursul filmic. Ele reprezintă un mod elocvent de a orienta gânduri și de a pregăti 
conștiința pentru stimularea unui răspuns mai degrabă emoțional, empatic. În acest mod, 
spectatorii devin mai deschiși, mai disponibili să considere faptele prezentate drept 

reale15. Atunci când încercăm să verificăm dacă unele afirmații ale unui personaj ar putea 
fi cuprinse într-un cadru mai general16, le putem lua în considerare în raport cu propriile 
declarații ale lui Lynch despre ele, ca parte din strategia narativă care va reliefa valoarea 
a ceea ce personajele afirmă. Perspectiva auctorială restaurează un grad de incertitudine, 

de posibilitate în progresia cunoașterii, făcând din Twin Peaks un labirint de lumi posibile 

la o scară de multivers concentric. 
Planează, totodată, un grad constant de incertitudine în ceea ce privește natura 

timpului în Twin Peaks17. Imaginea timpului, așa cum transpare prin prisma 
evenimentelor din serial, este extrem de contradictorie, fapt care deja induce o 

perspectivă neliniștitoare în legătură cu simțul realității. Obiecte contradictorii apar la tot 
pasul nu doar în lumea ficțională, ci și în realitatea empirică. Lumina este compusă, în 
simultaneitate, din unde și particule. Însăși lumea noastră cotidiană găzduiește entități și 

structuri psihologice precum dorințe, vise, simboluri. Lumile coerente emerg într-un 

 
15 Thomas Pavel susține că ontologia ficțiunii are nevoie de obiecte relaționate cu nivelele cotidiene de 

existență, mai degrabă decât entități matematice, spre exemplu. Oricum, aceste obiecte ideale nu pot fi 

atribuite la modul imediat lumii reale. Statutul lor pare a fi cel al unor proiecte neterminate sau utopii, 

fapt care determină ca echilibrul între ficțiune și lumea empirică să devină o problemă neliniștitoare 

pentru filosofi, semanticieni și semioticieni, conducând, în ultimă instanță, la ceea ce Richard Routley 

a numit  „paradoxul realității” – Thomas Pavel, Fictional Worlds (Cambridge: Harvard University 

Press, 1986), 49. 
16 În conformitate cu teoria lui Terence Parsons, înțelegem lumile ficționale prin extrapolarea sensului 

și prin proiectarea unei imagini globale care se va modifica și se va lărgi progresiv pe măsura imersiunii 

în respectiva lume. Rezultatul final este o imagine maximală, creată pe baza unui principiu de evidență 

totală, care extinde ceea ce este desemnat prin discurs într-un act de interpretare ulterioară, în 

interferența dintre cunoștințele receptorilor și cadrele contextuale – Terence Parsons, Nonexistent 

Objects (New Haven: Yale University Press, 1980), 179-80. 
17 Lumea actuală (și, implicit, lumile posibile asociate acesteia) depinde covârșitor de dezvoltarea 

fizicii. Pentru a acoperi toate posibilitățile în materie, devine evident că opiniile noastre modale se 

modifică în acord cu modificarea opticii fizicienilor – David Lewis, „Possible Worlds”, în The Possible 

and the Actual, ed. Michael J. Loux (Ithaca: Cornell University Press, 1979), 189. 
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proces de idealizare conceptuală, deși conștiința dezvăluie lumi incongruente cu mult 
înainte ca lumile ficționale să devină mai mult sau mai puțin capabile de coeziune18. 
Timpul capătă un statut special, în măsura în care deține un rol fundamental în fabricarea 

realității19. În Twin Peaks, experiențele-limită conduc la reversibilitatea timpului sau la 
suspendarea acestuia. Lynch mizează, în scenariul său, pe calitatea interacțiunilor umane 
în spațiu-timp. Buclele temporale sunt doar o parte a unui scenariu în care timpul însuși 
este considerat drept un impuls hipnotic conform căruia indivizii acționează și se 
comportă așa cum ar acționa și s-ar comporta în toate circumstanțele în care le-ar fi 

plasată viața. În consecință, „faptele reale” sunt o noțiune înșelătoare, în măsura în care 
orice evenimente ficționale pot fi numite fapte reale din perspectiva realității încapsulate 
în respectiva lume. Personajele există, ca ființe, în numeroase realități paralele, fiecare 
dintre acestea având propriile legi de funcționare și propria coerență internă. Sunt 
conștiente de existența unei singure realități, fiindcă sunt preocupate de ea în prim-plan. 

Însă alte realități pătrund în sfera lor de existență prin vise, meditație, fenomene 
extrasenzoriale, stări de alterare indusă a conștiinței (călătorii psihedelice, halucinații, 
consum de droguri). Încercând să acceseze aceste dimensiuni paralele, personajele 
modifică întreaga formă a lumii lor. Există însă diferite niveluri de interpretare a acestei 

abordări ontologice20. Dale călătorește în alte lumi, unde găsește o copie a sa. Pentru a o 

salva pe Laura, el reușește să modifice cursul evenimentelor. Acest fapt indică timpul 
drept o dimensiune calitativă a ființei, prin care personajul își extinde zonele de realitate 
sau, mai corect spus, de conștiință a realității, evidențiind diferența dintre „being fiction” 
și „being regarded as fiction”21.  

În concluzie, realitatea are o natură eterogenă în cadrul lumii ficționale întruchipate 
de Twin Peaks. Este dificil să distingem realitatea (lumile ficționale au propria realitate, 
dată de dimensiunile lor referențiale) de vise ori de stările alterate de conștiință, de 

exemplu. În fapt, visele și stările alterate de conștiință își instituie propria realitate, fapt 

care ne face să credem că lumile ficționale gravitează în bucle concentrice de realitate. 
Aceste realități „parazitare” tind să absoarbă realitatea empirică în procesul de 

ficționalizare. În al doilea rând, este paradoxal faptul că cineastul lasă permanent loc de 

 
18 Thomas Pavel, Fictional Worlds, 79-80. 
19 Succesiunea temporală reprezintă un caz simplu de accesibilitate asimetrică. După părerea lui 

Thomas Pavel, am putea ajunge în lumea lui ianuarie 1999 având ca punct de pornire lumea lui ianuarie 

1991. Accesibilitatea și alternanța însoțesc intuiția conform căreia unele stări de lucruri ar fi legate între 

ele, în timp ce altele, nu. Avem acces la unele alternative, dar suntem izolați de lumile imposibile – 

Thomas Pavel, Fictional Worlds, 71. 
20 David Lewis argumentează că toate lumile posibile, cu multitudinea obiectelor constitutive lor, sunt 

la fel de reale ca lumea noastră empirică. Această formă de posibilism este însă una extremă, 

contraintuitivă. Mai degrabă, lumile posibile reprezintă modele abstracte care pot fi concepute drept 

entități abstracte sau constructe conceptuale.  
21 Pentru această problemă, a se vedea  Ştefan Oltean, „Possible Worlds and Truth in Fiction”. Journal 

of Literary Semantics XXVI, no. 3 (1997): 173-90, respectiv Ștefan Oltean, „Reflecţii asupra 

ficţionalităţii”, Steaua LII, nr. 633 (aprilie 2001): 67-71. 
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interpretări în privința statutului ontologic al lumilor sale. Chiar dacă este ficțiune, lumea 
orășelului Twin Peaks este una posibilă, având propria istoricitate și fluctuație 
pancronică. Până și sincronicitățile reprezintă o strategie narativă care fac din Twin Peaks 

o opera aperta, creând un lanț de realitate ficțională ambiguă. Lynch are intenția să 
demonstreze că evenimentele desfășurate sunt autentice la un anumit nivel de înțelegere. 
Toate eforturile creatoare ale lui David Lynch sunt conduse de ideea realității ca ficțiune 
nonfictivă. Ficțiunea evadează din limitele sale și se reconfigurează în realități modale, 
recentrând realitatea empirică astfel încât să fie imposibil de descoperit complexitatea 

latentă a propriei fabricări. În ultimă instanță, realitatea devine o bătălie de idei dusă pe 
tărâmul fantasmatic al conștiinței subiective, transformând serialul într-un mit în sine, 
un mit al propriei întemeieri. 
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Abstract: Three centuries of Romanian gastronomy. From muhalebiu and schembea to 

volovan and galantina, by Daniela Ulieriu and Doina Popescu, appeared in 2018 at Paralela 45 

Publishing House and it presents a history of gastronomy during three centuries, but also the 

social and cultural context of that period. It is a book for everyone, easy to read, the reader 

will find information about the first culinary books in our country, about the context in which 

they appeared, about the customs related to eating, and most importantly they will find many 

interesting recipes of dishes. The discussed culinary books also present some advice about 

how to prepare the food, how to arrange the table, it is like a manual for beginners. The book 

itself is like a journey in the past, through the royal courts of our ancestors, by reading it we 

can imagine the banquets that took place long time ago. This study also contains beautiful 

sketches of the places described in it. 

Keywords: gastronomy; recipes; culture; food; customs.  

 

La o simplă căutare pe Internet – cărți de bucate, spre exemplu, - îți apar foarte multe 
pagini în care găsești o multitudine de scrieri cu și despre mâncare, sub diferite denumiri: 
cărți de bucate, cărți culinare, cărți de gastronomie etc. Nefiind o gurmandă, nici vreo 
bucătăreasă desăvârșită, nu m-au interesat foarte mult aceste tipuri de scrieri, însă, 
documentându-mă pentru un proiect, am dat peste o carte care mi-a schimbat 
perspectiva și pe care aș considera-o mai mult decât o carte de bucate. Este vorba despre 

Trei secole de gastronomie românească. De la muhalebiu și schembea la volovan și 
galantină, scrisă de Daniela Ulieriu și Doina Popescu, apărută în 2018 la Editura Paralela 
45. Citind-o, am descoperit că este o carte de istorie a gastronomiei, o carte de cultură 
generală și, mergând pe urmele cărților de gastronomie pe parcursul a trei secole, 
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observăm, pe lângă contextul istoric, social și cultural din perioada în care apare fiecare 
carte amintită, și evoluția societății românești, a obiceiurilor culinare, dar chiar și evoluția 
limbii române de-a lungul timpului, întrucât rețetele sunt notate în varianta originală, 

respectând vocabularul vremii. 
Ideea cărții, după cum mărturisesc autoarele, s-a născut în salonul Zahanalei Zexe, 

ceaparținea soților Alexandru și Ana Consulea, unde doamna Consulea le-a pregătit „un 
răsfăț culinar” cu mâncăruri gătite după rețete boierești din perioada interbelică. Patronul 
restaurantului, Alexandru Consulea, mărturisea melancolic: „Mă întreb unde ar fi ajuns 

bucătăria românească dacă nu ar fi fost anii de comunism cu mâncăruri de cantină 
muncitorească” (p. 5), apoi le-a arătat biblioteca localului, ticsită de cărți vechi de bucate 
și, astfel, o idee a prins contur și s-a materializat în cartea de față. 

Cuvântul - înainte prezintă scopul celor trei ani de muncă a autoarelor, care și-au 
propus „restaurarea bucătăriei românești de mare rafinament, de la primele rețete 

consemnate în țările dunărene, care făceau deliciul banchetelor domnești, până la cele ale 
ultimilor supraviețuitori ai haute-cuisine –ului din timpul regimului comunist” (p. 7).  
Într-o notă umoristică, cititorii sunt invitați a participa în acest periplu gastronomic: 
„Rafinaţi, pofticioşi, gurmanzi, mâncăi, cunoscători în ale gastronomiei din toată 

România, uniţi-vă! Pornim la drum! Nu doar vă promitem paradisul gastronomic, ci vă şi 

ducem acolo! Unde? La întâlnirea cu gastronomia românească de mare rafinament” (p. 
7). 

Titlul primului capitol – Există bucătărie românească? - este o întrebare ce-i vine pe 
buze lui Alexandru Consulea (gastronom, președintele ARGR și proprietarul 

restaurantelor Zexe, care au câștigat foarte multe premii și distincții, printre care și 
premiul pentru cea mai bună bucătărie românească) în urma lansării unui proiect ce 
propunea redefinirea gastronomiei românești – mâncăruri tradiționale gătite după cărți 

de bucate din secolul al XIX-lea. Citind un articol de gastronomie (și mâncând chiftele), a 

constatat că acest fel de mâncare este turcesc și, sub formă de glumă, le numește pe 
femeile din familia sa denaturate, căci acestea găteau frecvent chiftele. La fel se întâmpla 

și cu zacusca (origine rusească), dar și cu alte mâncăruri frecvente pe mesele românilor. 
Continuă în același ton ironic: „Cu ochii în gol, cu sufletul pustiu, conștientizez umil și 

înfiorat noile dileme care mă frământă. Porcuʼ este vietnamez sau iberic? Vacile au fost 
inventate în Franța și exportate mai apoi în restul lumii? Roșia, porumbul, cartoful sunt 
brevete americane? Cine revendică brevetul cartofilor prăjiți, a roșiei tăiate, a pepenelui 
feliat sau a nucii sparte?” (p. 12). 

 Apoi, redevenind serios, răspunde la întrebarea-titlu a capitolului: „Din 

perspectiva miilor de mese mâncate de mine, personal, în ultimii șaizeci de ani, a 

experiențelor și reflexelor culinare create de acestea, prin prisma faptului că lucrez de 
circa patruzeci de ani  în domeniul producției și desfacerii mărfurilor alimentare, afirm 
în deplină cunoștință de cauză că da, gastronomia românească există! Este de sine 
stătătoare, valoroasă și net superioară fie și numai din punct de vedere gustativ multor 
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altora” (pag. 13). Evident, pot fi regăsite diferite influențe ale altor popoare și dă ca 
exemplu Franța secolului al XIX-lea, gastronomia franceză influențând decisiv obiceiurile 
noastre culinare. La fel se întâmplă și cu italienii, grecii, evreii. 

 Limba română a împrumutat denumirea mâncărurilor, însă diferența este dată 
de gust. Acesta face distincția între preparate. Fiecare nație folosește aceleași ingrediente, 
dar se diferențiază prin, spre exemplu, tipul de carne/legume/condimente, tip și timp de 
coacere folosite la preparare. Concluzia lui Alexandru Consulea este că „periplul națiilor 
mai sus-enumerate pe teritoriul stăpânit de români ne-a oferit oportunitatea de a culege 

de-a lungul secolelor feluri de mâncare dintre cele mai diferite. Adaptarea în timp 
îndelungat a acestor rețete la spiritul gustului autohton, selecția însăși, sintezele și 
adaosurile ingenioase reprezintă aportul românilor la patrimoniul cultural gastronomic 
european” (p. 14). 

Prima carte de bucate cunoscută (și, evident, prima la care se face referire în lucrarea 

de față) este Manuscrisul brâncovenesc, „momentul de splendoare a gastronomiei 
românești” (p. 19), cea mai veche carte de haute cuisine, scrisă în limba română, dar cu 
alfabet chirilic. Sunt trasate câteva coordonate istorice, sociale și culturale ale perioadei 
(banchete, praznice), apoi sunt descrise concret felurile de mâncare servite la curtea 

domnească, dar și elemente ce țin de eticheta servirii mesei, culminând cu cea mai 

interesantă parte a acestui capitol – primul rețetar românesc, scris de mână în limba 
română, cu alfabet chirilic, pe o hârtie de foarte bună calitate, ceea ce a permis 
conservarea lui perfectă timp de trei secole. Conține rețete italienești, franțuzești, 
nemțești și orientale, care nu par a fi simple transcrieri ale celor europene, ci „o adaptare 

a lor la condițiile tehnice și disponibilitățile bucătăriei românești din epocă” (Ioana 
Constantinescu în O lume într-o carte de bucate, p. 28). Cartea nu e doar un document de 
istorie gastronomică, ci oferă și rețete și sfaturi, iar rețetele sunt redate  pe șase pagini. 

Urmează un capitol dedicat lui Kostache Negruzzi și lui Mihail Kogălniceanu, două 

personalități marcante ale istoriei, dar și doi mari gurmanzi – K.N. și M.K.: 200 de rețete 
cercate de bucate, prăjituri și alte treburi gospodărești. Este redat și contextul istoric, 

cultural al acelei perioade (sec. al XIX-lea- 1841), secolul de aur al românilor, când se 
schimbă spiritul nației, mentalitățile, gastronomia. Cei doi prieteni au publicat prima 

carte de bucate din Moldova, despre care însuși Kogălniceanu spune că „[...] are să facă o 
revoluție strașnică în toată Moldova, întru chipul de a face frigănele și găluște; vreau să 
vorbesc de o colecție de 200 de rețete de feluri de bucate, care are să ne facă cea mai mare 
reputație – între bucătărițe - și viitorimea recunoscătoare ne va da negreșit frumosul 
nume de: introducătorii artei culinare în Moldova” (p. 40). Dincolo de valoarea 

documentară și antropologică, această carte poate intra în categoria literaturii, ea 

oferindu-ne o mostră de limbă aflată în proces de modernizare, o limbă plină de farmec, 
căci denumirile unor rețete stârnesc râsul: bou de modă, brânză zburată, buciume prăjite, 
babe fără lapte, babe opărite tare bune. 
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Capitolul Rețete cercate în număr de 500, din bucătăria cea mare a lui Robert, Întâiul 
Bucătar al Curții Franției, potrivit pentru toate stările subliniază necesitatea unei 
bucătării care să definească noile gusturi și orientări, căci, Țările Române intraseră într-

un proces de occidentalizare accelerată, datorită domnitorului Mihail Sturdza, care a 
dezvoltat relațiile în special cu Franța, iar Moldova la 1840 se caracterizează printr-un 
conglomerat etnocultural. 

Carte de bucate de Maria Maurer - cu acest capitol ne mutăm la București, Maria 
Maurer fiind  prima femeie care a publicat o carte de bucate (190 de rețete) în Țările 

Dunărene, considerată „perla neagră din șiragul de bijuterii-cărți de bucate” apărute 
înainte de 1900 (p. 63). Cartea lui Ionnin Christ, Bucătăria română. Carte coprinzătoare 
de mai multe rețete de bucate și bufet, are un moto sugestiv - „A mânca, dar, nu este a se 
nutri, a mânca este și a se delecta”- și îndeamnă la moderație, adresându-se cu precădere 
directoarelor de pension, elevelor acestora, dar și mamelor care vor „a le iniția pe copilele 

lor în arta de a dirija un menagiu” (p. 75). Se remarcă două lucruri extrem de importante: 
faptul că apare pentru prima dată în titlu sintagma „bucătărie românească” și faptul că 
rețetele notate sunt foarte precise, cu gramaje exacte pentru toate ingredientele. 

Anul 1871 este un an în care Bucureștiul și alte orașe mari devin din ce în ce mai 

cosmopolite, tradiția „se luptă” cu modernitatea, apar schimbări în toate domeniile, 

totodată este anul în care se pun bazele bucătăriei autohtone, moment-cheie al istoriei 
culinare românești; bucătăria era influențată de cea franțuzească și de cea nemțească și 
se simțea nevoia unei noi interpretări a acestor influențe. Românii au importat multe 
feluri de mâncare, însă, în scurt timp, au ajuns să le facă mult mai bune decât originalele, 

le-au desăvârșit. În acest context, o tânără, Ecatherina Steriady, scrie prima carte de 
bucate tipărită cu caractere latine – Buna menageră, având ca moto următoarele cuvinte: 
„Familia este temelia societății; un bun menagiu recomandă o bună familie” (p. 86) și în 

care se regăsesc o multitudine de rețete, dintre care unele originale, precum și indicații / 

sfaturi precise de pregătire a acestora.  
O altă carte prezentată este Noua carte de bucate conținând peste 2000 de rețete 

încercate din bucătăria tuturor popoarelor civilisate, lucrată și aranjată în ordine 
alfabetică de d-na M. S., ce le trezește autoarelor amintiri din vremea copilăriei și care li 

se adresează celor care au urcat pe scara socială, cu dare de mână, care vor să-și 
însușească manierele elegante și arta de a primi musafiri. Cartea se deschide cu 
recomandări culinare, unele alimente fiind supuse unei judecăți severe; după aceste 
sfaturi de veritabil nutriționist, urmează cele 2000 de rețete, culese din bucătăria tuturor 
popoarelor civilizate, prezentate în ordine alfabetică. 

Ajungând în secolul al XX-lea, autoarele propun spre studiu Buna menajeră, de 

Ecaterina Doctor S. Comșa, autoarea „celei mai practice și mai bogate dintre toate cărțile 
de bucate scrise până azi în limba română” (p. 115), respectiv 1111 rețete în prima ediție și 
aproape 1300 în ultima. Este un adevărat „manual de bucătărie”, dar și o carte despre stil, 
despre vremurile de odinioară, căci, nu-i așa, „zadarnic vom respira aerul cel mai curat și 



Eon, vol. 2, nr. 2 / 2021 
 

135 
 

ne va sta la dispoziție cea mai bogată bibliotecă, dacă celui mai principal organ de 
existență al ființei omenești – stomacul – nu i se va pune la dispoziție hrana cea mai 
cuminte pregătită” (p. 115). 

În perioada interbelică apare cartea doamnei Petrini A. , Carte de bucate pentru 
regimul mixt, vegetarian și pentru diabetici. Bucătărie specială pentru alimentația 
copiilor. Secretul de a rămâne tânăr, o „călătorie culinară de excepție printre aromele, 
farmecul, gustul și parfumul perioadei interbelice. O lecție de stil, de cultură și de istorie 
în același timp” (p. 137). Regăsim în paginile cărții nume de mâncăruri cu rezonanțe 

culturale și politice (salata Alexandre Dumas, marinata de scrumbii Bismark, ochiurile à 
la Napoleon, crema Richelieu); rețete de dulciuri recomandate copiilor, cu denumiri 
aparte: „mâncarea zânelor”, deliciul zeilor”, „crema vrăjită”, „zăpada de pe Marte”, 
„ariciul prăjit”, „prunele în pijama”, „ce-i place lui Petrică?”.  Revoluționară pentru acea 
vreme este secțiunea dedicată dietelor, calculării caloriilor, iar originalitatea cărții (pe 

lângă rețete) este dată de multitudinea, diversitatea și modernitatea sfaturilor practice. 
În contextul anilor ʼ30, când România se sincronizează cu Vestul, din punct de vedere 

intelectual și artistic, gastronomia autohtonă are nevoie de o reformă, o carte care să se 
adreseze tuturor gospodăriilor (din punct de vedere financiar și al interesului fiecăreia), 

care să prezinte rețete mai simple și a apărut cartea așteptată – Carte de bucate, a Sandei 

Marin, numită și „Biblia gastronomiei românești”, o carte ce a trecut testul timpului, 
având multe reeditări, și care conține rețete ușor de pus în practică, pentru orice 
împrejurare. Este o carte de referință, chiar și astăzi. 

Urmează Gabrielle Tăzlăuanu – Carte de bucate. Eu știu să gătesc!,  Dictatura 

gastronomică – manual de gătit și literatură, prefața – Constantin Bacalbașa, având autor 
anonim, Culegere de rețete româno-americane, de Elisabeta – Lorine - rețete românești și 
americane, Preparate de artă culinară, de Iosif Strasman și Ion Radu - mâncăruri pentru 

mese festive, s-a bucurat de sprijinul Reginei Maria, la sugestia căreia a introdus 

meniurile în limba română, incluzând și mâncăruri românești. Strasman a creat, pe baza 
materiilor prime din România, rețete în a căror denumire a introdus toponime românești 

și antroponime ale familiei regale și le-a îmbunătățit pe cele existente. Se remarcă glosarul 
de termeni din jargonul culinar cu care se deschide cartea. 

Cu acest ultim capitol se încheie aventura în tainele gastronomiei ultimelor secole, 
aproape trei sute de pagini ce conturează specificul unui spațiu și al unui timp, un volum 
ce se prezintă unitar, ca o cercetare interdisciplinară, îmbinându-se armonios aspecte și 
noțiuni din domenii variate. Pe lângă conținutul bogat, prețios, amplu, un aport meritoriu  
îl constituie prezentarea grafică, începând cu formatul, trecând apoi la copertă și file 

(designul și calitatea acestora), apoi paginația - fontul ales, culoarea scrisului, chenarul 

fiecărei pagini. Nu în ultimul rând trebuie remarcate ilustrațiile realizate de  Laurenţiu 
Midvichi, ce însoțesc fiecare capitol. 
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