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Abstract. Individual, Subjectivity and Self-creation in Jean-Paul Sartre
represents the attempt to reconstruct Jean-Paul Sartre’s conception about
the individual as a „rarity“, as an actor of a singular and unrepeatable life,
as an „expression of his own project“. In this respect, in the first part of
the text, based on biographical references from the works that made the
French existentialist philosopher famous, I refer to „The point of view on
the historical concreteness. Several aspects“, and the second part of the text
is centered on „La Nausée, between a theory of emotions and ’a humanism’“.
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Punctul de vedere asupra
concretului istoric. Câteva aspecte.

Încercarea de a reconstitui o scurtã secvenþã din copleºitorul spectacol livresc
sartrean (prea vast pentru un singur om, ceea ce îl determinã pe filosoful francez
sã abandoneze, de exemplu, al doilea volum al Criticii raþiunii dialectice, redac-
tatã în 1958 ºi rãmasã neîncheiatã) – porneºte de la douã dintre romanele auto-
rului, cãrþi ce inspirã încrederea în puterea stilului de a transcende orientarea
filosoficã sau chiar ideologicã pe care o fac vizibilã, împrumutându-i consistenþã
la un moment dat: este vorba despre La Nausée (Greaþa) – 1938 ºi Les Mots
(Cuvintele) – 1946.

În aceste cãrþi care pot fi situate din punct de vedere fenomenologic între
Esquisse d’une théorie des emotions (Schiþa unei teorii a emoþiilor) – 1938 ºi
L’existentialisme est un humanisme (Existenþialismul este un umanism) – 1946,
concretul istoric se reveleazã, dincolo de dimensiunile sale sociale ºi politice
totalizante, drept fapt de ordin autobiografic, mai precis ca autenticitate a trãirii
ºi a conºtientizãrii existenþei, ca notaþie a experienþei imediate.

Altfel spus, într-o manierã existenþialistã, adicã în conformitate cu o contro-
versatã înþelegere a umanului, întâmpinatã de la bun început cu îndreptãþitã reti-
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cenþã. Reproºul esenþial adresat existenþialismului, aminteºte Jean Paul Sartre în
încercarea sa filosoficã de a-l „apãra“ din 1946, se referã la obiceiul celor care
se înscriu în acest curent, de „a pune accentul pe latura urâtã a vieþii“1. Astfel cã
„urâþenia a fost asimilatã existenþialismului“2, ºi pentru a ilustra aceastã consta-
tare Sartre dã ca exemplu o doamnã care dupã ce a folosit un cuvânt vulgar se
scuzã, explicându-ºi ieºirea nervoasã prin afirmaþia cã ar fi o „existenþialistã“ în
devenire3.

Ceea ce face posibilã o astfel de reacþie este tocmai popularitatea curentului:
deºi existenþialismul este o doctrinã destinatã în mod strict tehnicienilor filo-
sofiei, acesta se poate defini cu uºurinþã, dupã Sartre. Ceea ce au în comun exis-
tenþialismul creºtin (Karl Jaspers, Gabriel Marcel) ºi existenþialismul ateu (Heidegger
ºi Sartre însuºi) este convingerea memorabil formulatã, cu toate cã discutabilã,
potrivit cãreia „existenþa precede esenþa, sau, dacã vreþi, trebuie pornit de la su-
biectivitate“4. ªi cum subiectivitatea înseamnã individualitate, aºa cum o aratã
filosofia modernã, putem spune pornind de la celebra definiþie de mai sus cã
existenþa se regãseºte în „concretul istoric“ al vieþii individului, limitatã din punct
de vedere temporal ºi spaþial, determinatã de mai multe sau mai puþine anga-
jamente.

Pentru existenþialismul ateu, reprezentat de Jean Paul Sartre, realitatea umanã
nu intrã în niciun fel în sfera acelei noþiuni de rezonanþã kantianã potrivit cãreia
existã o naturã umanã care „se regãseºte la toþi oamenii“, ºi graþie cãreia „fiecare
om este un exemplu particular al unui concept universal“. Acest tip de existen-
þialism se opune de asemenea ºi unghiului creºtin din care se vede cum „omul
individual realizeazã un anumit concept care se aflã în planul divin“5. Adicã
„existenþa precede esenþa“ se traduce în interiorul sistemului filosofic sartrean
prin aceea cã „omul existã mai înainte de toate, se iveºte pe lume ºi abia dupã
aceea se defineºte“. Deoarece din punct de vedere existenþialist nu existã naturã
umanã, la început „omul nu este nimic“. Prin urmare, eul devine definibil pe mã-
surã ce se auto-concepe, într-un mod incredibil de simplist: „omul nu este nimic
altceva decât ceea ce se face el însuºi“6.

Într-un alt text, din 1972, ºi anume Playdoyer pour les intellectuels (Ple-
doarie pentru intelectuali), aceastã concepþie autoconstructivist-umanã este ceva
mai nuanþatã, pornind de la interpretarea cunoaºterii practice ca invenþie mai
întâi, în exerciþiul cãreia „orice om este proiect“.

Acest „proiect“ este creator „deoarece inventeazã ceea ce este, pornind de la
ceea ce nu este încã“ (spre deosebire de situarea hermeneuticii creatoare potrivit
cãreia lumea se înnoieºte prin atenta privire a virtualitãþilor ei); este savant
„deoarece el nu va atinge reuºita, fãrã a determina cu certitudine posibilitãþile
care îi permit sã ducã mai departe întreprinderea începutã“; este cercetãtor ºi
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contestatar în mãsura în care finalitatea propusã, la început abstractã, impune
cãutarea mijloacelor concrete de „a o preciza ºi de a o îmbogãþi uneori, deviind-o“.
Problema care se pune în acest context este aceea de a decide dacã „finalitatea
integrantã“, privitã din punctul de vedere global al vieþii, meritã amploarea trans-
formãrilor energetice care o realizeazã: „Cãci trãim în lumea raritãþii în care
orice cheltuialã apare dintr-un anumit punct de vedere ca o risipã“7. Aceastã iro-
sire specificã vieþii este definitorie ºi pentru situaþia concretã (raritatea) fiecãrui
individ ºi sugereazã vocaþia lui esteticã.

Înþelegerea individului ca „raritate“, ca actor al unei vieþi singulare ºi irepeta-
bile motiveazã privilegierea dimensiunii active a filosofiei. Este perioada publi-
caþiei Les Temps Modernes, când pentru Sartre angajamentul ºi acþiunea mili-
tantã sunt prioritãþi în descoperirea ºi afirmarea demnitãþii umane a individului
supus procesului de reificare ºi alienare. Libertatea înceteazã de a mai fi „o vir-
tute interioarã care îþi dã dreptul de a te detaºa de situaþiile cele mai urgente“ ºi
poate fi înþeleasã ca „putere de a te angaja în acþiunea prezentã ºi de a construi
o viaþã nouã“8; fie ºi cu riscul de-a o irosi pe cea „veche“, sau de a risipi unitatea
umanã în fãrâme de «concret istoric» aneantizant, împotriva voinþei de a face
istorie. Graþie acestei convingeri, Sartre afirmã cã omul este expresia „propriului
sãu proiect“. Dar un proiect care nu poate fi independent de poziþia sa concretã
în lume, de „situaþie“ ca ansamblu de circumstanþe individuale, de o structurã
proprie a conºtiinþei dincolo de o „naturã umanã“ ºi în mod egal, de o istorie
obiectivã.

Atunci când în existenþa indivizilor apar momente în care „omul“ nu este
asemãnãtor, pentru ceilalþi, cu proiectul interior diferit de la care ei se revendicã,
devine foarte dificilã „adunarea“ cu ceilalþi. Este consecinþa individualistã ex-
tremã a libertãþii omului modern de a face istoria, „fãcându-se pe el însuºi“9 pe
care o remarca Mircea Eliade în Le Mythe de l’Eternel Retour, opunând-o con-
cepþiei tradiþionale care implicã „ieºirea“ din timp ºi din istorie. Contrar existen-
þialismului de facturã marxistã, Mircea Eliade considerã cã în comparaþie cu
libertatea care înseamnã de-condiþionare istoricã, „orice altã libertate modernã,
oricâte satisfacþii i-ar aduce aceluia care o posedã, este neputincioasã sã justifice
istoria; ceea ce, pentru orice om sincer cu el însuºi, echivaleazã cu teroarea isto-
riei“10. Altfel spus, cu fenomenul vidãrii evenimentelor istorice de semnificaþia
lor trans-istoricã, datoritã condiþionãrii omului de acþiuni ºi fapte dincolo de care
nu se poate întrezãri voinþa divinã, ci numai felul în care el se autoconcepe.

În chestiunea evenimentului istoric ºi a sensului istoriei, Jean Paul Sartre se
pronunþã referindu-se tot la scara subiectivã a umanitãþii, în cel de-al doilea
volum al Criticii raþiunii dialectice. Aici evenimentul istoric, oricare ar fi acesta,
apare drept acel fapt purtând în el transformarea trecutului individului, „prin
aceea cã el nu era aºteptat, sau deoarece, chiar aºteptat, el este neaºteptatul
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aºteptat“. Ca într-un paradox al logicii clasice actualizat existenþialist – aºteptat
sau nu cândva, acest trecut ajunge la un moment dat ºi depãºire, „dar ºi esenþa
creatã ºi rãmasã în urma noastrã care ne ajutã (ca o trambulinã a depãºirii)“. În
acest fel paradoxal, de esenþã lãsatã în urmã ºi depãºire spre cãutarea unei noi
esenþe create de om, trecutul (cu excepþia cazurilor limitã ale accidentului, crimei,
etc.) poate fi modificat de noi înºine, în propria viaþã, în mod continuu: „Faptul
istoric: Charles Bovary descoperind scrisorile“11. Acest exemplu livresc ºi de-
rizoriu (în comparaþie cu marile evenimente politice, sociale, culturale) vrea sã
arate cã evenimentul istoric apare ca „exteriorul transformând din interior,
interioritatea, dar fãrã acþiunea necesarã a exteriorului asupra exterioritãþii
(praxis- violenþã) ºi fãrã faptul imediat al interiorizãrii. Evenimentul vine ca un
hoþ (s.a.)“12. Adicã pe neaºteptate, cred cã vrea sã spunã Sartre.

Oricine citeºte aceste cuvinte „criptice“ îºi pune în mod firesc întrebarea: Ce
anume furã evenimentul? Dacã acesta se defineºte drept neaºteptatul prin ex-
celenþã, putem rãspunde cã el (ne) furã liniºtea, echilibrul interior (pentru in-
divid), pacea (la nivel global, totalizant, socio-politic). Însã evenimentul poate fi
ºi opusul unui hoþ, sau un „hoþ“ paradoxal, generos, mai degrabã un musafir
care, deºi nepoftit, vine încãrcat de daruri – pe scurt, un fapt care ne aduce ceva,
prin „încarnarea ºi singularizarea“ sa, pentru a spune precum Jean Paul Sartre
dintr-un alt paragraf din Critique de la raison dialectique II. Cãci, conform
acestuia, „fiecare eveniment singular totalizeazã în el însuºi ansamblul, în infi-
nita bogãþie a singularitãþii sale“. Mai mult decât atât, „dacã dialectica trebuie sã
fie materialistã, cum trebuie sã înþelegem materialitatea praxisului ºi raportul ei
cu toate celelalte forme ale materialitãþii?“13. Aici Jean Paul Sartre rãspunde
amintind cã descoperirea capitalã a „experienþei dialectice“ constã în „medierea“
omului de cãtre lucruri, în aceeaºi mãsurã în care lucrurile sunt „mediate“ de om.

Acest principiu metodic este valabil în orice zonã a cunoaºterii umane, indi-
ferent de orientarea spiritualã a actanþilor. Pe de altã parte, „orice dialecticã isto-
ricã se bazeazã pe praxisul individual ca pe ceva deja dialectic, adicã în mãsura
în care acþiunea este prin ea însãºi depãºire negatoare a unei contradicþii, deter-
minare a unei totalizãri prezente în numele unei totalitãþi viitoare, lucrare realã
ºi eficace a materiei“14. Altfel spus, experienþa furnizeazã ea însãºi propria-i
inteligibilitate, atât pentru colectivitate, cât ºi pentru individ. „Vãd bine cã ne
repetãm“ noteazã Jean Paul Sartre în romanul copilãriei sale, Les Mots; „dar
aceastã cunoaºtere mai recent câºtigatã, roade vechile mele evidenþe, fãrã a le
risipi în întregime. Viaþa mea are câteva dovezi de semeþie care nu fac altceva
decât sã-mi surprindã aceeaºi recãdere… Progresul meu de astãzi constã în a fi
înþeles cã nu am mai progresat. Uneori eu însumi sunt propria mãrturie pe care
o am de rostit“15. Niciun pic de melancolie în aceastã notaþie, nici cea mai micã
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pietate sau ataºament mãcar faþã de trecutul propriu; singurul reper al propriei
existenþe rãmâne subiectul însuºi al consemnãrii: de acum ºi de aici, un fel de
„Dasein“ ce refuzã încãrcãtura metafizicã ce i s-a pus în cârcã atunci când a fost
aruncat în lume, fãrã sã se întrebe cum ar fi putut „ateriza“ ceilalþi indivizi în
condiþii rezonabile totuºi, dacã nu ºi-ar fi pus în funcþiune (ºi în ficþiune) la timp
toate dispozitivele care amortizeazã ºocul contactului cu locul neprietenos al
istoriei.

Dintr-un punct de vedere mai puþin idealist, este vorba, în acest text al Cuvin-
telor, de aceeaºi problemã, cu toate cã altfel formulatã, a existenþialitãþii umane
ca descoperire a fiinþei în situaþie, ºi mai ales a autorevelãrii în situaþii-limitã:
suferinþele, umilinþele, disperarea milioanelor de oameni. Dar aceasta, putem
continua în spiritul lui Sartre, reprezintã începutul oricãrei reflecþii oneste asupra
istoriei, ca proces regresiv-progresiv, pornind uneori fie ºi de la o existenþã mini-
malã, aparent absurdã, a unui individ oarecare. Pentru a exemplifica ºi pentru a
închide ºi acest cerc hermeneutic, un caz „flagrant“ în acest sens este Antoine de
Roquentin, personajul principal al romanului Greaþa, o carte ce reprezintã
scriitura unei „Odisei“ a reîntoarcerii individului la sine însuºi.

„La Nausée“, între o teorie
a emoþiilor ºi „un umanism“

Greaþa, care reprezintã jurnalul scrierii acestui roman de cãtre personajul
principal, Antoine Roquentin, stabilit de trei ani în oraºul Bouville, pentru
a-ºi termina studiile sale istorice asupra marchizului de Rollebon, începe cu o
paginã nedatatã din ianuarie 1932. Punctele de vedere ale personajului central se
confundã cu acelea ale autorului romanului ºi în plus, acest veritabil anti-erou se
aseamãnã, ca structurã ºi mentalitate (apolitic, neangajat, partizan al libertãþii
subiective) cu Mathieu Delarue (care de asemenea a fost considerat un alter-ego
al lui Sartre) din Drumurile libertãþii (cu volumele L’Age de la Raison; Le
Sursis; La Morte dans l’ame; La derniere chance – neterminat), publicat cu titlul
Drole d’amitié în revista Les Temps Modernes fondatã de Sartre, Simone de
Beauvoir ºi Merleau-Ponty în 1951.

Tendinþa de identificare a autorului cu propriile-i personaje livreºti este trans-
parentã, aºa cum se poate observa dintr-o transcriere sartreanã „complice“ cu
mãrturisirea lui Merleau-Ponty despre renunþarea la scrierea unei autobiografii,
pentru a scrie un roman: „De ce? Pentru cã în roman aº putea sã dau un sens
imaginar acelor perioade din viaþa mea pe care nu le-am înþeles“16. În mod para-
doxal, aceastã formulare ne aminteºte de cerinþa hermeneuticii imaginative ºi
creatoare eliadiene de a „umple“ cu semnificaþii locurile goale din „textul“ unui
ritual religios sau al unei opere de artã, cu singura deosebire cã aici este vorba
despre scriitura unei secvenþe de viaþã, de restituirea unui fragment din existenþa
unui om. Iar Sartre o face reamintindu-ºi permanent ºi consemnând o stare de
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maxim disconfort existenþial. Pentru el, fenomenul patologic numit „greaþã“,
cãci despre aceasta este vorba, semnificã, printre altele, gustul sau simþul ºi,
finalmente, chiar savoarea facticitãþii ºi a contingenþei existenþei.

„Facticitatea“ înseamnã în sistemul filosofic sartrean legãtura necesarã a
„Fiinþei pentru sine“ (aceea care aduce în lume Neantul ºi le poate judeca pe
celelalte fiinþe, ºtiind ceea ce nu este) cu „Fiinþa în sine“ (ceea ce este). În timp
ce „contingenþa“ exprimã faptul brut al unei anumite Fiinþe pentru sine în lume.
Aceasta se manifestã ca monotonie perpetuã ºi intratabilã prin care trupul îi
apare conºtiinþei. Pe fundalul acestei stãri esenþial neplãcute se produc toate
fenomenele concrete de greaþã cauzate de „tristeþea“ sau chiar stricarea cãrnii,
ceea ce ne trimite cu gândul la celebrele versuri mallarméene „La chair est triste,
hélas! et j’ai lu tous les livres“. Sartre însuºi a scris o carte despre Mallarmé, al
cãrei manuscris s-a pierdut. Într-un interviu din Le Monde (14 mai 1971) cu tema
„L’idiot de la famille“, retipãrit în Situations X, Sartre afirma cã avea nevoie sã se
raporteze la Mallarmé ºi la simbolism pentru a-l înþelege mai bine pe Flaubert,
protagonistul unei întinse monografii pe care filosoful i-a dedicat-o.

Dar din ce motiv ar fi avut nevoie Sartre, în economia operei sale, de Flaubert,
acest burghez proprietar ºi „reacþionar“ care îi injuria pe comunarzi, pentru care
intelectualul virând spre stânga nu avea prea mare simpatie? Rãspuns: pentru cã
Flaubert este în viziunea precocelui ºi marelui cititor Jean-Paul Sartre un model
de angajare „secundã“, mai profundã totuºi decât aceea politicã, prin care
scriitorul încearcã sã îºi salveze viaþa: „Angajamentul literar este în final faptul
de a-þi asuma lumea întreagã, totalitatea. A lua lumea ca pe un tot, cu omul pe
dinãuntrul ei, înþelegând-o din punctul de vedere al neantului; este un angaja-
ment profund, ºi nu unul pur ºi simplu literar, în sensul facerii de cãrþi. Ca ºi
pentru Mallarmé, care este un urmaº al lui Flaubert, este vorba aici de o veri-
tabilã pasiune, în sens biblic“17.

Iar pasiunea, dupã cum ºtim, are ºi conotaþia de „suferinþã“. Greaþa însãºi este
o suferinþã care îºi gãseºte leacul, dupã cum vedea, într-un „angajament literar“.

Cu publicarea romanului Greaþa (1938), având titlul iniþial „Melancholia“
(cu trimitere la o gravurã a lui Durer) se poate spune (au spus-o mai mulþi, dintre
care îl amintesc doar pe St. Elmo Nauman, Jr.) cã începe primul stadiu al gândirii
sartreene. Acesta este numit adesea stadiul „disperãrii solipsiste“18.

Solipsismul este definit filosofic drept atitudine a celui care separându-se de
lume, reduce întreaga realitate la aceea a eului sãu individual. Izolat în sine
însuºi, incapabil sã realizeze existenþa altor persoane, Antoine Roquentin are
contact cu lumea numai prin intermediul emoþiei pe care o numeºte „nausée“.
Mai precis, aceasta se manifestã prin fixaþia asupra propriei persoane în dez-
gustul ei fundamental faþã de tot ceea ce o înconjoarã. De regulã, greaþa vine ºi
trece. Cum îi trece greaþa lui Antoine Roquentin, alter-ego-ul lui Sartre? Îl lasã
la un moment dat, sau nu îl slãbeºte deloc?
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Rãul lui Roquentin nu este unul circumstanþial hipocratic, nici unul de miºcare,
este unul de stare, dar descrierea fenomenului realizatã de romancier la un prim
nivel, deºi de o virtuozitate exemplarã, nu adaugã nimic nou în conþinut faþã de
cunoscuta simptomatologie medicalã.19

Putem cita: „(...) eram cuprins, apucat de un vârtej lent ºi colorat, de un vârtej
de ceaþã, de sclipiri în pâcla de fum, în oglinzi, cu banchetele care luceau în fund
ºi nu vedeam de ce se petreceau lucrurile acolo, nici de ce se petreceau astfel“20
– facticitatea ºi contingenþa existenþei, într-o cafenea; „Eram în pragul intrãrii,
ezitam ºi apoi se produse un vârtej, pe tavan trecu o umbrã ºi m-am simþit parcã
împins înainte. Pluteam, eram nãucit de pâclele luminoase care mã pãtrundeau
din toate pãrþile, în acelaºi timp“21 – monotonia intratabilã prin care trupul se re-
veleazã conºtiinþei; „Atunci m-a apucat Greaþa, m-am lãsat sã cad pe banchetã,
nu mai ºtiam nici mãcar unde mã aflam; vedeam cum în jurul meu se învârtesc
încet culorile, îmi venea sã vomit. ªi iatã: de atunci Greaþa nu m-a mai lãsat, a
persistat (...) În mine s-a rupt un resort: pot sã-mi miºc ochii, dar nu ºi capul.
Capul mi-e cu totul muiat, elastic, s-ar zice cã abia stã aºezat pe gât“22.

În ciuda preciziei detaliilor, în roman totuºi este de cãutat ºi de gãsit ceea ce
survine dincolo de simptomele fizice, ceea ce dacã am numi metafizic, ar fi
totuºi un abuz de interpretare. De fapt, întrebarea ce survine odatã cu luarea la
cunoºtinþã a acestui fenomen ar putea fi formulatã astfel: dacã tot s-a instalat, ce
exprimã Greaþa în afarã de o stare de disconfort? Oare manifestãrile ei ne satisfac
în asemenea mãsurã instinctul kathartic de spectatori ai dezolãrii ºi decãderii,
încât sã nu ne mai intereseze cauzele ºi tratamentul?

Spuneam la începutul acestui articol cã am putea situa „Greaþa“, nu în sens
temporal, ci ideatic, între „O teorie a emoþiilor“ ºi „Un umanism“. Esquisse
d’une theorie des emotions (1939) este o analizã a rolurilor spaimei, voluptãþii,
melancoliei ºi durerii în viaþa umanã, raportate la adevãrata realitate a conºtiinþei
ºi în acelaºi timp o aplicaþie a metodei fenomenologice deprinsã de Sartre atunci
când a studiat filosofia lui Husserl ºi Heidegger la Berlin, în anii 1933-1934.
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prospecte farmaceutice cu unele observaþii direct participative, privitoare la „totalitara“, la scara speciei,
„nausée“. Din punct de vedere al patologiei medicale, greaþa (care vine din latinescul „grevitia“ ºi are ca sino-
nime româneºti „dezgustul“, „sila“, „scârba“) este un simptom al „tulburãrilor labirintice“ – ºi-mi place sã las
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multe despre neantul mai mult sau mai puþin îndepãrtat al fiinþei bolnave – ºi acesta este unul dintre locurile
de trecere cele mai vizibile (cuantificabile chiar) între medicinã, filosofie ºi teologie. În cazurile benigne,
terapia constã în administrarea de produse farmaceutice cu acþiune antiemeticã (dintre care cele mai banale
sunt Metoclopramidul ºi Emetostopul pentru rãul de miºcare). Acest fenomen apãrut datoritã „stimulãrii prin
agenþi chimici, fizici sau biologici a receptorilor nervoºi situaþi în organele abdominale“ (sau chiar
abominabile, din punct de vedere existenþialist) se caracterizeazã prin: ameþealã, vedere confuzã, uscarea gurii
ºi a faringelui, slãbiciune, uneori halucinaþii, lipsa poftei de mâncare, hipotensiune sau dimpotrivã, somno-
lenþã, scãderea funcþiei respiratorii. Este, altfel spus, o bulversare a fiinþei întregi, un cutremur al cãrnii cotro-
pite parcã de invizibili paraziþi intramusculari. Greaþa nu este numai a stomacului, ea este a mâinilor, a pici-
oarelor ºi a creierului pe care îl simþi inutil ºi pãstos. Este simptomul fundamentalei inadaptãri într-o situaþie
anume, sau al inaderenþei la lumea vieþii aºa cum este impusã de alþii.

20 Jean Paul Sartre, Greaþa, Traducere de Alexandru George, Bucureºti, Editura Univers, 1990, p. 38.
21 Ibidem, p. 4.
22 Ibidem, p. 5.



„Aceastã lume este dificilã“ afirmã Sartre23, iar noþiunea de „dificultate“ nu
este una reflexivã, ceea ce ar implica un raport cu sinele, ci o calitate a lumii date
în percepþie. Dar aceastã lume este totodatã ºi „urgentã“, ceea ce face imposibilã
„locuirea“ în altã parte decât în locul ºi timpul concrete ºi istorice. În acest
context, emoþia este stadiul depãºirii stãrii de dificultate de a fi în lume.

În Esquisse… pentru Sartre emoþia este chiar „o transformare a lumii“ care
survine ca „dialog“ între conºtiinþã ºi obiect, odatã cu încercarea de a gãsi o cale
de acces cãtre lumea închisã din cauza drumurilor bãtãtorite care au devenit im-
practicabile, din cauza rutinei ºi opacitãþii care blocheazã liberul parcurs, comu-
nicarea dintre sinele individual ºi ceilalþi, dintre „interior“ ºi „exterior“, care in-
firmã prezenþa: „Toate cãile sunt blocate ºi trebuie totuºi sã acþionãm. Atunci
încercãm sã schimbãm lumea, adicã sã o trãim ca ºi cum raporturile lucrurilor cu
potenþialitãþile lor nu ar fi reglate de procese deterministe, ci de magie. Trebuie
înþeles cã nu este vorba de un joc: (...) ne aruncãm în aceastã nouã atitudine cu
întreaga forþã de care dispunem. Sã înþelegem de asemenea cã aceastã încercare
nu este conºtientã ca atare, cãci atunci ea ar fi obiectul unei reflexii. Ea este
înainte de toate observarea raporturilor noi ºi a exigenþelor noi. Pur ºi simplu
conºtientizarea unui obiect fiind imposibilã, sau nãscând o tensiune insuporta-
bilã, conºtiinþa încearcã sã îl cuprindã într-un alt fel, adicã mai precis se trans-
formã ea însãºi, pentru a transforma obiectul“24.

Astfel, eul însuºi devine un „obiect“ care se aflã în faþa noastrã. Adicã eul îi
„apare“ reflecþiei atunci când aceasta unificã conºtiinþele reflectate. Se creeazã
atunci un pol al reflexiei pe care Sartre îl numeºte „le moi transcendant“ (eul
transcendent), care se deosebeºte de „eul“ imaginar, adicã de ficþiunea cu care se
identificã personajul constituit, construit printr-o desemnare socialã ºi familialã,
numitã de Lacan „stadiul oglinzii“. Acest joc filosofic al identitãþii este exempli-
ficat pe larg de Sartre prin cele trei mari volume de istorie a vieþii private a
lui Flaubert. Aici, încercând sã prezinte constituirea personalitãþii individului
Gustave, adicã depãºirea condiþionãrilor abstracte ale structurilor familiale în
direcþia concretului, interpretul ºi biograful descoperã cã Flaubert a vrut ca eul
sãu sã fie imaginar. În termeni de aderenþã sau adeziune la o imagine care îl ipos-
taziazã pe om ca propriul sãu proiect, „eul imaginar“ poate contribui la realizarea
cunoaºterii de sine, dar aceasta este limitatã, cãci dupã Sartre existã în noi lucruri
pe care le considerãm valabile, dar care în realitate pot fi doar „complezenþe“.

Dincolo de acest tip de „reflecþie complice“ (cu sine sau cu o identificare de
sine cu altul), existã pentru Sartre din L’être et le Neant (1943) o reflecþie non-
complice sau purificatoare, condiþie a autenticitãþii. Aceasta ar marca stadiul al
doilea al gândirii sartreene, spiritul negativ al rezistenþei, rezultat „sublimat“ al
traumatizantei experienþe a prizonieratului din Germania, din 1941, când Sartre
descoperã pe propria-i piele cã libertatea înseamnã responsabilitate în totalã soli-
tudine, autodeterminarea dorinþelor, cãci un membru al Rezistenþei capturat se
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aflã în imposibilitatea de a-ºi cere drepturile. Astfel, L’être et le Neant este o în-
cercare de reconstrucþie a Fiinþei din perspectiva Neantului, în termeni existen-
þialiºti, cu o certã direcþie individualistã: „Fiinþa este. Fiinþa este în sine. Fiinþa
este ceea ce este“. Aici, prima atitudine faþã de ceilalþi este definitã în termeni de
iubire, limbaj, masochism. A doua atitudine constã în indiferenþã, dorinþã, urã ºi
sadism. A treia clasificare a Fiinþei în termeni existenþialiºti cuprinde Fiinþa în
sine, Fiinþa pentru sine ºi Fiinþa pentru ceilalþi25. Aºadar Fiinþa include atât Fiinþa
în sine, cât ºi Fiinþa pentru sine, a doua însemnând, pentru Sartre, „anihilarea“
primeia. Spre deosebire de Existenþa caracterizatã de individualitate ºi subiecti-
vitate, Fiinþa este atoatecuprinzãtoare ºi obiectivã26. Neantul neavând fiinþã, ci
fiind doar „purtat“ de aceasta, intrã în lume, dupã cum am mai precizat, prin
„fiinþa pentru sine“ ºi reprezintã versiunea negativã a preaplinului Fiinþei autocon-
þinute, care îi permite conºtiinþei sã existe ca atare ºi sã se manifeste ca percepþie
a corporalitãþii, facticitãþii ºi contingenþei, finalmente ºi prin intermediul emoþiei
numite „nausée“.

Angajamentul fiinþei pentru sine în lume produce „situaþia“ („être en situation“).
Aceasta este creatã atât de facticitate, cât ºi de modul de acceptare ºi acþiune a
Fiinþei pentru sine, conform facticitãþii sale. Cu toate cã ontologia nu formuleazã
prescripþii morale, potrivit autorului „Fiinþei ºi Neantului“, ea lasã totuºi sã se
întrevadã „ce va însemna o eticã ce îºi va lua în consideraþie responsabilitãþile în
faþa unei realitãþi umane în situaþie“27.

Relaþia Fiinþei pentru sine cu cealaltã parte a Fiinþei implicând o relaþie internã
între fiinþa care este prezentã ºi aceea faþã de care este prezentã, creeazã „Prezenþa“.
Aceasta face ca „Fiinþa în sine“ sã existe ca totalitate: „Cât priveºte totalitatea
în-sinelui ºi pentru-sinelui, ea se caracterizeazã prin aceea cã pentru-sinele devine
altul prin raportare la în-sine, dar ºi prin aceea cã în-sinele nu este câtuºi de puþin
altul decât pentru-sinele în fiinþa sa: el este, pur ºi simplu. Dacã raportul în-sinelui
cu pentru-sinele ar fi reciprocul raportului pentru-sinelui cu în-sinele, am reveni
la cazul de a fi pentru-celãlalt“28.

Pentru a închide acest sibilinic cerc pe care a trebuit sã-l parcurg în vederea
situãrii eseului filosofic cu început ºi sfârºit de roman, „Greaþa“, între punctul
unei „teorii a emoþiilor“ ºi acela al unui umanism existenþialist, sã amintesc faptul
cã al treilea stadiu al operei sartreene este considerat umanismul optimist din
L’existentialisme est un humanisme (Existenþialismul este un umanism), unde
este lansatã celebra formulã „Existenþa precede esenþa – sau, dacã vreþi, trebuie
sã începem de la subiectivitate“. Discutabila formulã pe care am mai amintit-o
aici, de altfel, poate trece drept „logo“-ul scrierilor sartreene cãrora „Greaþa“ le
este fundamentul transparent existenþialist. Într-un fel, aici se aratã cum existenþa
unui individ sensibil precumAntoine Roquentin este mai revelatoare pentru cali-
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tatea speciei umane (în calma ei derivã ºi degradare), decât esenþa umanã con-
ceptualizatã, prezentã în discursuri al cãror normativism de principiu face aproape
insesizabile (cel puþin pentru bunul existenþialist) cazurile reale de realizare a
acesteia într-o existenþã care a putut fi modelatã de esenþã.

„Greaþa“ reveleazã gravitatea, greutatea, dificultatea, „urgenþa“ situaþiei de a
fi în lume, fiind conceptul unei intuiþii a contingentului.

Aºadar, Sartre cel din perioada scrierii romanului Greaþa este mai „uman“
decât acela din perioada opþiunii de stânga. Cãci este mai „graþios“, un om preo-
cupat de smocul sãu de pãr roºcovan ºi de inexpresivitatea propriei figuri, decât
unul preocupat de binele omenirii, care la o adicã în numele acestui bine proiectat
de o tabãrã, nu exclude necesitatea lichidãrii opozanþilor. Câºtigul în „umanizare“
al filosofiei, datorat atenþiei egale faþã de splendoarea unei metafizici demne de
un creier de zeu ºi faþã de cele mai neaºteptate slãbiciuni omeneºti se reconstituie
astfel pe duratele lungi ale istoriei.

În celebrul sãu roman, filosoful strânge o întreagã colecþie de deºertãciuni ºi
produse derivate ale acestora, situaþii delicate, semne ale nimicniciei existenþei
umane vãzute de bunul existenþialist, dar care la un moment dat îndeplinesc ºi
rolul de indiciu al unei posibile salvãri. „Greaþa“ lui Sartre este graþioasã pentru
cã ea se instituie pur ºi simplu, firesc, indicibil („nu ºtiu cum s-a instalat“)
dincoace de orice stimul exterior ºi mai ales pentru cã se aflã ºi o „micã fericire“
ºi o intuire a sensului la capãtul acestei stãri de autosimþire în exces, pe care aº
numi-o stadiul adolescent al existenþei: „Simt cã ceva mã atinge în treacãt, cu
sfialã ºi nu îndrãznesc sã fac vreo miºcare pentru cã mi-e teamã sã nu se ducã.
Ceva ce nu cunoºteam: un soi de bucurie (...)Atunci ne putem justifica existenþa?“.29
Da, prin artã ºi creaþie! – o va arãta Sartre însuºi, prin opera lui.

Aceastã neaºteptat de pateticã întrebare þinteºte starea de disconfort total
cauzatã de neconºtientizarea cãutãrii propriei identitãþi în mijlocul „neantului“,
datoratã prefacerilor, „crizelor de creºtere“, ºi mai ales nedigerãrii existenþei –
pentru a ne menþine în tonul dat de titlul romanului Greaþa. Dar aceastã stare se
amelioreazã ºi poate chiar va înceta din momentul în care protagonistul (individul)
se gândeºte sã îºi legitimeze existenþa în mod creator, ºi anume prin scrierea unei
cãrþi unde „în spatele cuvintelor tipãrite, în spatele paginilor, cititorul sã ghiceascã
ceva ce n-ar exista, care ar fi pe deasupra cuvintelor“, un lucru „care sã-i facã pe
oameni sã se ruºineze de propria lor existenþã“30, un lucru purtând, probabil, o
aproximare a Fiinþei, în ciuda Neantului. Chiar dacã aceasta nu se va realiza prin
propunerea unui model superior, de exemplu printr-o carte de istorie, cãci „un
existent nu poate justifica existenþa unui alt existent“31, ci mai curând prin
indiscreþia ºi nuditatea complicatã a autoportretului, rolul unei astfel de lucrãri
este acela de echilibrare, de împãcare cu sine ºi cu lumea, de amintire a vieþii
„fãrã repulsie“32.
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Aºadar, chiar ºi aceastã stare cumplitã mai degrabã fizic, decât metafizic, are
un rost: acela de a descoperi virtutea terapeuticã a scrisului (descoperitã explicit,
în epocã, ºi de Cioran). La Sartre scrisul are funcþia precisã de a pune punct stãrii
de greaþã prin raportarea „pentru sinelui“ la „în sinele“ ºi poate chiar la „pentru
celãlalt“ în textul pãstrat în memoria imediatã ºi angoasatã a stranietãþii propriei
persoane ºi debordat în paginã, pentru a fi din nou pe aceeaºi lungime de undã
cu autorul. Dar aceastã eliberare de greaþã ca metaforã existenþialã vine o datã
cu scrisul, în unele cazuri, nu prin regurgitarea preaplinului, nici chiar a preasã-
tulului, ci a vidului sau pauperitãþii existenþiale.

Pe de altã parte, greaþa poate fi ºi semnul unei exacerbate conºtiinþe de sine
a scriitorului, simptomul unei nobile astenii grafomane, un surmenaj cauzat de
„viziunea“ neantului. Altfel spus, una dintre maladiile care „însemneazã“ actul
creator al scriiturii, cum putem deduce (pe un anumit plan) din Prefaþa ediþiei
româneºti din 1990 a romanului cu titlul omonim fenomenului pânã aici descris,
în care Irina Mavrodin conchide: „Trecerea de la non-text la text (literar) este
trecerea de la perceperea automatã, rutinierã a existenþei la o nouã percepere a
ei, la evidenþa poeticã numitã Greaþa. Am putea spune, aºadar (...) cã facerea
textului este greaþa (s.a.). Din pur filosofic, cum a fost receptat pânã acum, con-
ceptul sartrian de «greaþã» poate deveni foarte operant în orice tentativã de des-
criere a fenomenologiei producerii textului artistic“33.

Este o decriptare graþioasã a termenului ºi poate chiar starea existenþialistã de
greaþã, odatã cu pirueta textului se va bucura de atributul estetic al graþiei care
desemneazã depãºirea dificultãþii de finalizare a unui proiect ºi naturaleþea exe-
cuþiei lui. Iar aceastã scriere despre revolta dezgustatã de a fi a lui Sartre, situatã
de analiºti când în categoria „eseului filosofic“ ce anunþã marea problematicã
existenþialistã, când pe creasta primului val al noului roman francez, îl aºazã pe
scriitor, ca problematicã, alãturi de Camus, deºi din punct de vedere al noutãþii
scriiturii el „stã“ alãturi de Nathalie Sarraute, cu Portrait d’un inconnu desemnat
în „Prefaþã“ de Sartre însuºi drept „antiroman“.

Mãrturia scrisã este tratamentul stãrii de greaþã pe care îl propune Jean Paul
Sartre, iar acest tratament, cu sau fãrã voia lui, tinde spre înlãturarea cauzei
maladiei provocate de limitata existenþã în timpul mic, individual, în concretul
istoric ºi depãºeºte valoarea strict existenþialistã a unei astfel de experienþe, prin
valoarea esteticã marcatã de autenticitate. În chiar momentul în care „autentici-
tatea se întoarce la individualism“34, aceasta devine un bun comun al istoriei
universale.
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