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2. Cuvinte-cheie: 

moarte, Camus, Sartre, existenţialism, postmodernitate reprezentare, filozofie, 

literatură, absurd, neant, libertate, natură, alteritate, sinucidere, crimă, istorie, violenţă, 

imortalitate, proiect, scriitură, interdisciplinaritate  

3. Rezumat general 

Această lucrare a avut drept scop principal relevarea importanţei majore a temei morţii 

pentru opera literară şi filosofică a lui Albert Camus, respectiv cea a lui Jean-Paul Sartre. Din 

scopul principal decurg câteva obiective principale, generatoare, la rândul lor, de obiective 

secundare. Lucrarea a încercat să arate că tema morţii este un element de bază în sistemul 

conceptual şi artistic al lui Jean-Paul Sartre şi, respectiv, al lui Albert Camus, element 

complex, care dezvoltă legături cu toate coordonatele sistemice majore, de la alteritate şi 

scriitură, la viziunea asupra istoriei şi a naturii şi a viziunii asupra existenţei în general. Am 

evidenţiat faptul că, structural vorbind, moartea se încheagă ca o poetică, în care se află şi 

curenţi conflictuali – reprezentarea literară şi concepţia teoretică asupra morţii sunt uneori 

divergente, iar alteori se suprapun numai parţial, pentru a fi, în rest, complementare – şi 

funcţionează ca un principiu dialogic între cei doi autori, astfel că lucrarea a fost accentuat 

comparativă, dar a renunţat la prejudecăţile unei fuziuni totale a celor doi într-un tipar 

existenţialist ce-i transcende, precum şi la capcanele unei delimitări complete între ei sau a 

negării relaţiei ambilor, incontestabile, în opinia noastră, cu mişcarea existenţialistă. Un alt 

obiectiv, pe care am dorit să îl subliniem pentru a atrage deja atenţia asupra relevanţei 

operelor celor doi autori pentru contemporaneitate, a fost analizarea dimensiunii postmoderne 

a scrierilor sartriene şi camusiene, conferite de către anumite reprezentări ale morţii, literare, 

dar şi conceptuale, iar un altul discutarea, de pe poziţia teoriei culturale, a teoriilor 

reprezentării raportului moarte-cultură, moarte-literatură, moarte-filosofie. Obiectivele 

secundare au fost reîntărirea poziţiei conceptuale cum că moartea determină cultura şi cultura 

construieşte moartea, demonstrarea continuităţii existente între diversele forme de manifestare 

ale spiritului la fiecare dintre cei doi scriitori şi dărâmarea unor tabuuri culturale şi sociale de 

care atât Sartre, cât şi Camus au fost încorsetaţi de-a lungul timpului. 

Importanţa morţii în opera celor doi scriitori este foarte complexă, astfel că am 

identificat-o pe mai multe nivele. Mai întâi, o importanţă configurativă, constitutivă a operei 
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lor, prin aceasta înţelegând că viziunea asupra morţii devine, pentru fiecare dintre cei doi 

autori, o componentă semnificativă, dar, adeseori, silenţioasă, discretă, a unor articulaţii 

conceptuale şi estetice fundamentale. În al doilea rând, avem de-a face cu o importanţă 

relaţionară a temei morţii. Cu alte cuvinte, moartea îi aşează pe Sartre şi Camus într-o postură 

dialogică, în accepţia dată termenului de către Bahtin. De zonă de comunicare profundă, 

neconcurenţială, lipsită de centre de dominaţie, o comunicare în care asemănarea şi diferenţa 

sunt ambele permise şi, fără a se anihila, se completează reciproc. Astfel, datorită acestui 

principiu dialogic, se dezvăluie privirii interesate tabloul – lipsit însă de înrămări 

constrângătoare – unor scriitori, al unor personalităţi culturale ce, prin tema morţii, se sustrag 

separării la care istoria literară şi filosofică, creditând mai mult cuvintele scriitorilor care au 

fost Sartre şi Camus, decât ale operelor pe care le-au realizat aceştia, i-a condamnat. Există, în 

acest aspect, aşa cum există şi în latura configurativă a morţii în opera lui Camus şi cea a lui 

Sartre, o pedagogie fină, neagresivă, la care nu putem rămâne imuni: iată că moartea, intrată 

în domeniul cunoaşterii umane, îşi exilează conţinutul prim şi brut, acela de sfârşit şi 

aneantizare, pentru a dobândi o funcţionare culturală şi pentru a destina nu morţii, ci vieţii, 

doi mari scriitori şi operele lor: Albert Camus şi Jean-Paul Sartre. Lucru pe care nu dorim să-l 

pozitivizăm, dincolo de cantitatea de pozitivitate pe care el însuşi o comportă, întrucât viaţa la 

care Sartre şi Camus ajung, prin intermediul temei morţii, nu este viaţa kitsch-ului, a 

artificialităţii lipsite de asperităţi, ci, din contră, a problemelor. O viaţă în care moartea este 

inclusă nu doar ca răspunsuri, ci, mai ales, sub forma unor întrebări.  

Ajungem, astfel, la cel de-al treilea tip de importanţă a morţii în operele celor doi 

autori, o importanţă pe care o putem numi extrem-relaţionară, sau importanţă culturală. Nu 

este o importanţă imediată, ea nu rezultă, pentru un potenţial ochi critic, direct dintr-un proces 

de examinare a morţii în opera camusiană, respectiv în cea sartriană, ci decurge din altoirea 

acestei examinări – o examinare care descoperă valenţele extinse ale morţii la Sartre şi 

Camus, valenţe care nu se limitează la a trata moartea dintr-un punct de vedere strict filosofic 

sau literar, ci, pe fundalul deschiderii interdisciplinare a existenţialismului secolului XX, se  

deschid, de asemenea, înspre direcţii antropologice  – pe o altă idee, anume cea a importanţei 

morţii pentru cultură. Reprezentările literare şi filozofice din operele lui Sartre şi cele ale lui 

Camus au valabilitate antropologică, în sensul unei ştiinţe extinse a omului, şi sunt oricând 

încadrabile într-o istorie culturală universală a reprezentărilor morţii, este adevărat că nu într-

una simplă, întrucât atât reprezentarea morţii la Camus, cât şi reprezentarea thanatică la Sartre 

sunt reprezentări ce nu sunt direct fasonate de către cultură – precum, de pildă, în cazul 
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reprezentărilor populare, folclorice – , ci în cadrul căreia cultura a fost şi ea, la rândul său, 

fasonată, reprezentări care deja au topit mai multe straturi culturale şi, în plus, pe ultimul 

dintre ele, cel al existenţialismului modern.  

În demersul întreprins în această lucrare, am încercat să acordăm atenţie tuturor celor 

trei tipuri de importanţă a morţii şi le-am avut în vedere pe toate, pe tot parcursul lucrării, 

chiar dacă, după caz, a fost necesar să ne ocupăm, la un moment dat, mai mult de una decât de 

cealaltă. Pe fundalul intenţionalităţii noastre de cercetare, ele au fost simultan prezente, ceea 

ce, recunoaştem, nu a fost deloc un lucru facil. În acord cu importanţa constitutivă a morţii la 

cei doi autori, ne-am propus să demonstrăm că moartea este o componentă esenţială a 

edificiului filosofic sartrian, dar şi a celui, mai puţin solid, mai moralizator şi estetic al lui 

Albert Camus, că se regăseşte într-o serie de opere literare, la rândul lor, cum ne-am străduit 

să arătăm, necantonate în genul strict al literaturii, în sens de clasicitate şi constrângere, dar 

fără să părăsească zona literarităţii. Abandonând orice pretenţie de exhaustivitate, am încercat 

să menţinem un echilibru, în investigările noastre critice, între partea teoretică a operei celor 

doi scriitori, de filozofie, etică sau teorie literară şi cea efectiv literară, considerând că, pentru 

a vorbi de o viziune a morţii la Sartre şi la Camus, nu putem privilegia, cum s-a întâmplat 

adeseori în cercetările anterioare, doar o singură parte. Cu atât mai mult cu cât literatura 

sartriană şi cea camusiană nu sunt întotdeauna, în ceea ce priveşte moartea, forme de 

întrupare a ideilor din partea teoretică, ci, frecvent, aduc în prim plan semnificaţii inexistente 

în partea tare, teoretică, ori ocultate sau risipite în densitatea conceptuală a acesteia. 

În acord cu cea de-a doua importanţă, am scos în evidenţă nu doar o similitudine de 

funcţionare a temei morţii la nivel de operă individuală, faptul că şi la Sartre, şi la Camus, 

moartea se racordează la toate marile teme ce dau specificitate operei lor, ca de pildă, tema 

alterităţii, a naturii, a violenţei, a istoriei, a scriiturii sau a structurilor compensative de 

imortalitate. Totodată, analizând viziunea lor despre moarte, feluritele reprezentări ale 

acesteia, am demonstrat că există o serie de preconcepţii cu privire la posibilitatea de 

reprezentare a morţii în filosofia existenţialistă, filosofie în care apar concepte precum cel de 

neant sau de absurd şi că, de fapt, ceea ce se întâmplă este confruntarea impulsului cultural de 

reprezentare a morţii cu ieşirea din paradigma creştină sau pur şi simplu religioasă a 

reprezentării morţii, care furniza mai cu seamă conţinuturi de reprezentare, iar nu libertatea 

reprezentării ca atare, ca proces. Moartea ne-a ajutat şi să evidenţiem şi să deconstruim – prin 

identificarea conexiunilor, a modului de structurare a acestora, cu diverse alte elemente, 

tabuuri culturale sau de interpretare ce se instalaseră în receptarea critică sau în percepţia 



8 

 

comună referitor la Sartre sau la Camus. Spre exemplu, ideea că Sartre trebuie condamnat 

pentru aspectele, preponderent negative, ale concepţiei sale asupra alterităţii sau, de partea lui 

Camus, că acesta este superior lui Sartre, din punct de vedere moral, datorită umanismului 

său, care, am văzut însă, e un umanism relativ, privat parţial, în opera literară camusiană, de 

conţinutul său: omul. Dar principalul tabu pe care considerăm că am reuşit să-l transgresăm, 

dar şi să îl explicăm, prin toată această lucrare, este cel al imposibilităţii de relaţionare dintre 

Sartre şi Camus.  

Pentru demonstrarea celei de-a doua importanţe a trebuit, în primul rând, să recurgem 

la o anumită formă de prezentare, de intrare în subiectul nostru. Aşa se justifică structura 

acestui studiu, o structură de tip descendent, dar, cel puţin ne permitem să sperăm acest lucru, 

care implică o anumită circularitate. Să luăm lucrurile pe rând. Întrucât nu ne doream să 

scăpăm din vedere bogatele valenţe culturale ale morţii la cei doi scriitori, Sartre şi Camus, şi 

deoarece ne-am străduit să ocolim pericolul de a face un studiu tematic în sensul îngust al 

termenului, adică pur şi simplu un studiu în care moartea să fie un element dezrădăcinat 

cultural, făcut transparent prin inferarea unor sensuri dorite – iar aici, riscul ar fi crescut 

exponenţial, în consens cu faptul, argumentat în cadrul acestui studiu, al construcţiei culturale 

a morţii, şi surprins de către Michel Picard într-o propoziţie revelatorie: orice moarte, spune 

el, este întotdeauna deja culturală. Am fi putut sări peste toată această importanţă culturală 

extinsă şi ne-am fi putut limita la fundalul existenţialist al secolului XX şi al predecesorilor 

săi de marcă. Dar aici pericolul ar fi fost de o altă natură. Să limităm viziunile a doi oameni de 

marcă ai secolului abia trecut, la curentul care i-a produs, istoric vorbind, şi care, indubitabil, 

i-a influenţat, dar pe care ambii îl transcend, din punct de vedere valoric şi, de asemenea, cum 

am susţinut în cadrul studiului, şi din punctul de vedere al relevanţei pentru postmodernitate a 

concepţiilor lor despre moarte.  

Aşadar am ales să nu realizăm o cercetare tematică care să aibă, eventual, meritul de a 

rămâne exclusiv la primele două tipuri de importanţă şi am decis să nu minimalizăm obiectul 

de cercetare în faţa terenului de cercetat, abordând problema morţii, într-un întreg capitol, din 

perspectivă pluri şi inter-disciplinară şi creând premisele pentru înţelegerea în context cultural 

a morţii şi a diverselor configuraţii din opera sartriană şi cea camusiană. Iar dacă aminteam, 

mai sus, de circularitate, o făceam tocmai pentru a indica faptul că, cercetarea noastră, 

realizându-se prin asumarea densităţii de semnificaţii a obiectului morţii, a aspectului său 

constitutiv şi funcţional ambivalent – de modelare a culturii şi de construire culturală – , are, 

în fond, trei mari obiecte de cercetare: moartea, opera sartriană şi cea camusiană. Nu ne-am 
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afundat în opera lui Sartre şi Camus căutând moartea, ci am făcut-o păstrând căile de 

întoarcere, dinspre cei doi scriitori, înspre moartea ca fapt cultural. Cu alte cuvinte, importanţa 

culturală a temei morţii, în general, dar şi la Sartre şi la Camus trebuie, aşadar, înţeleasă în 

dublu sens. Nu doar dinspre cultură şi moarte înspre operele celor doi autori, ci şi invers, 

dinspre operele lor înspre cultură. În demersul nostru, moartea este termenul median, situat 

între cultură, pe de o parte, şi Sartre şi Camus, pe de altă parte. Astfel, am arătat, prin studiul 

de faţă, că atât moartea, cât şi cei doi scriitori, fiecare în parte, dar şi priviţi împreună, pot ieşi 

îmbogăţiţi din această punere laolaltă, că viziunea lor thanatică este relevantă pentru o istorie 

socială şi culturală a morţii şi că moartea constituie o temă prin care Albert Camus şi Jean-

Paul Sartre merită să rămână în actualitatea literar-critică şi filosofică, sau, măcar în atenţia 

acesteia.  

4. Rezumatul principalelor părţi 

Vom oferi, în cele ce urmează, o structură de rezumat ceva mai relaxată, împărţită pe 

cele cinci părţi din care este alcătuită lucrarea de faţă, astfel că şi obiectivele subsumate 

scopului general vor putea fi mai uşor revizualizate.  

 

4.1.  Despre problemele unor obiective şi obiectivele unor 
probleme 
 În această primă parte a lucrării, am stabilit care este scopul principal al lucrării, care 

sunt obiectivele de bază şi cele secundare, care este metodologia pe care o vom utiliza şi am 

prezentat, foarte concis, care este structura studiului. Nu ne-am ferit să semnalăm care sunt 

problemele unei cercetări ce are ca obiect moartea şi care sunt cele ale unei cercetări ai cărei 

pioni principali sunt Sartre şi Camus. Am arătat că moartea este un obiect de cercetare 

nesaturat, în vreme ce Camus şi Sartre funcţionează ca nişte obiecte de cercetare 

(supra)saturate. Am identificat însă, în alăturarea lor, dar şi în rezervele faţă de semnificaţiile 

profunde ale saturaţiei obiectelor de cercetare, legitimitatea necesară demersului nostru.  

4.2. Abordări teoretice ale morţii 
Această a doua parte a lucrării a fost alcătuită din două mari secţiuni. Una dedicată 

teoriilor culturale şi configuraţiilor sociale ale morţii, iar cealaltă urmărind să examineze 

problematicile reprezentării morţii, într-un sens general, predominant antropologic şi filosofic, 
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dar şi aplicat pe domeniul literaturii şi al filosofiei, acestea fiind şi cele două domenii majore 

de cunoaştere şi ale spiritului în care vor activa Sartre şi Camus. Rolul acestei a doua părţi a 

studiului nostru a fost, cum pomeneam şi ceva mai sus, şi să introducă în dificultăţile 

obiectului de cercetare care este moartea, continuând astfel, anumite asumpţii din partea întâi, 

dar orientându-le înspre demonstraţie. Dar, dincolo de acest rol, oarecum secundar, ceea ce 

am urmărit în această parte a studiului a fost să aducem argumente pentru existenţa unui statut 

cultural al morţii. Nu este nicio o noutate punctul de la care am pornit, ba dimpotrivă, 

reprezintă o poziţie reiterată de majoritatea studiilor asupra morţii sau care pur şi simplu se 

intersectează cu acest subiect. Contribuţia noastră palpabilă a fost în sensul că am renunţat să 

luăm de-a gata aceasta poziţie, acest postulat şi l-am tratat asemenea unei ipoteze, a unei 

teorii, prin demonstraţie. Am arătat că moartea intră ca element cert în definiţia culturii, altfel 

greu de captat într-o singură definiţie, stabilă. Apoi, fără să ne oprim la definiţie, am arătat şi 

că moartea participă la definirea culturii, că are o funcţie de configurare, dar şi că suportă 

neîncetat influenţa culturii, astfel că putem discuta despre o construcţie socio-culturală a 

morţii, dar şi despre o realitate an-istorică, a morţii ca fenomen şi a unei constante atitudinale 

antropologice. Am analizat principalele puncte de articulare a morţii şi a culturii, în ambele 

sensuri amintite, cadavrul, frica de moarte, constructele de imortalitate simbolică şi, 

împrumutând sintagma sociologului american Robert Kastenbaum, sistemul morţii. Deşi 

cadavrul este elementul concret al morţii, ultragiant pentru privire şi pentru comunitate, am 

arătat cum cultura reuşeşte să îl integreze şi să-l investească cu o serie de semnificaţii socio-

culturale, variabile în spaţiu şi în timp.  

În cadrul secţiunii destinate examinării fricii de moarte, am dezbătut, într-o grilă 

interdisciplinară, mai multe probleme, două fiind de importanţă majoră. Prima dintre ele se 

referă la cele două verbe prin intermediul cărora antropologii, filosofii, biologii şi alţi 

cercetători ai morţii au polarizat frica de moarte, anume polul lui a dobândi, respectiv acela al 

lui a avea. După un drum prin teorii culturale cât mai diverse, am concluzionat nu doar că este 

dificil, chiar imposibil, de optat între cele două verbe, dar şi că polarizarea trebuie să se 

menţină, deoarece frica de moarte are mai multe componente şi trebuie tratată în funcţie de 

acestea, de conţinutul lor. Tot legat de frica de moarte, am încercat să vedem care sunt 

deosebirile între frică şi anxietate, pe ce filiere culturale se face departajarea între ele, sau, din 

contră, confuzia lor şi am aflat în care circumstanţe se întrebuinţează un cuvânt sau altul, 

concluzia globală fiind că cei doi termeni nu se pot separa atât de strict pe cât simţul comun o 

indică, ei fiind ambii supuşi construcţiilor socio-culturale. Avansând în cercetare, binomul 
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frică-anxietate a fost dezvoltat în binomul, mai complex încă, negare-refuz al morţii. Am 

arătat că, în cadrul acestui al doilea binom, diferenţa este puternică şi reală, în ciuda 

confuziilor şi indistincților prezente la unii cercetători ai morţii, negarea fiind fenomenul de 

bază prin care cultura asimilează moartea, iar refuzul desemnând patologizarea negării, la 

nivel individual, sau, la nivel colectiv, social, indicator al paradigmei refuzului modern 

occidental al morţii sau al ceea ce a fost numit modelul morţii interzise.  

În cadrul constructelor simbolice de imortalitate am concluzionat asupra faptului că 

ele sunt inevitabile în cultura umană, dincolo de prezenţa sau absenţa sistemelor religioase, 

întrucât imortalitatea este la fel de mult legată de cultură precum moartea însăşi, între 

imortalitate şi moarte acţionând un criteriu de inseparabilitate. Am realizat două mari analize, 

constructele de imortalitate simbolică prin copii şi cele prin natură. La imortalitatea prin 

natură am identificat un subtip de construct, de mitologizare şi pozitivizare ale însuşi sensului 

morţii, foarte actual în postmodernitatea cea mai recentă. Alegerea lor a avut o dublă cauză. 

Mai întâi, profanitatea celor două elemente, ceea ce face cu atât mai evident caracterul 

cultural şi inerent al imortalităţii pe care ele o pun în circulaţie, dar şi pedagogiile mai mult 

sau mai puţin explicite, cu privire la valenţele socio-culturale ale morţii, care se pot degaja de 

aici, iar apoi, a contat şi faptul că natura este iubită de Camus, iar copii sunt total negaţi, ca 

necesitate a continuării prin celălalt, de către Sartre. Fără să dorim să proclamăm necesitatea 

dispensării de confortul oferit de astfel de constructe de imortalitate, am afirmat că se cuvine 

ca pe plan individual, social şi cultural să fim reticenţi la absolutizarea acestor modele, 

produsă, mai cu seamă, prin fuzionarea, artificială, a culturalului cu naturalul, şi am introdus 

şi nuanţat, pentru prima dată în lucrare, ideea că moartea şi, implicit, imortalitatea, sunt 

întotdeauna chestiuni ce ţin de putere. Examinând modul în care moartea determină 

organizarea socială sub forma unui sistem al morţii, am ajuns la concluzia că acest sistem are 

o ramificaţie foarte bogată, cuprinzând, practic, toate structurile socio-culturale posibile.  

A doua parte a secţiunii teoriilor culturale şi configuraţiilor sociale ale morţii a avut în 

vedere funcţionarea morţii la nivel de discurs al diverselor domenii ale cunoaşterii. Am 

prezentat conflictul, de pe ambii versanţi, dintre filozofie şi antropologie sau sociologie şi am 

demonstrat că, dacă moartea are propriul său discurs dispersiv asupra lumii şi a ei înseşi, 

atunci celelalte domenii de cunoaştere tind să capteze moartea, ca obiect de discurs, şi să o 

monopolizeze. Am alocat un spaţiu mai generos pentru studierea discursului medical asupra 

morţii, pentru a atinge două obiective. Cel dintâi, de a demonstra, şi pe această cale, că nici 

măcar discursul susceptibil de a fi cel mai exact şi cel mai raţional asupra morţii, fie şi în 
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sensul cât de minimalist posibil, de încetare a vieţii, adică discursul medicinii, nu este capabil 

să-şi reţină obiectul, divizându-se în alte sub-discursuri. Am identificat, astfel, un discurs 

medicalizant, un discurs critic asupra acestuia şi, în al treilea rând, un discurs meta-critic, mult 

mai pacifist, cu tendinţe de a împăca cele două discursuri. Al doilea motiv pentru care am ales 

să vorbim pe larg despre discursul medicinii este faptul că el deschide un alt tip de discurs, de 

o complexitate mult mai mare şi care se doreşte fondat pe alte principii decât pe cele ale auto-

coagulării discursurilor. Vorbim despre tanatologie, ca ştiinţă a morţii ce se defineşte ca 

vizând, asemenea obiectului ei, pe oricine. Tanatologia respectă dispersivitatea morţii, o 

asumă şi integrează ca logică de funcţionare, astfel că ea este, prin esenţă, o ştiinţă inter-

disciplinară. În cadrul acestui capitol, am propus termenul de studii asupra morţii, ca o 

alternativă la cel de tanatologie şi ne-am justificat opţiunea prin două elemente: pragmatismul 

şi orientarea predominant americană şi americanizantă a tanatologiei, faţă de gradul mai 

ridicat de conceptualizare a celui de-al doilea termen, şi, al doilea element, trecutul 

tanatologiei ca ştiinţă, trecut ce riscă să asfixieze semantismul pozitiv şi funcţionarea 

ştiinţifică corespunzătoare a prezentului. Pentru aceasta, am parcurs istoria, recentă prin ea 

însăşi, a tanatologiei, am văzut care sunt legăturile ei cu descoperirea modelului morţii 

interzise şi de ce acesta este un model depăşit, ce nu mai poate răspunde în întregime de 

realităţile actuale, dar şi de ce nu trebuie să ne dispensăm prea rapid de el. Cu ajutorul lui 

Patrick Baudry, am făcut o delimitare între modelul morţii interzise, al lui Philippe Ariès, şi 

utilizarea lui, schematică şi deficitară, de către alţi cercetători ai morţii. Concluzia asupra 

acestei părţi a fost că abordarea de tip tanatologic, cu varianta preferabilă de studii asupra 

morţii, este categoric necesară, dar nu este, nici ea, scutită de numeroase capcane. Legat de 

aceste capcane, am arătat că acceptarea morţii şi negarea ei sunt mai apropiate decât s-ar 

crede la o primă privire şi pot, ambele să aibă valenţe negative.  

Partea a doua studiază moartea din unghiul reprezentării, înţelegând prin reprezentare 

un proces eminamente cultural extins în toate zonele civilizaţiei, sub diverse forme. Am 

analizat, utilizând teorii literare (Umberto Eco, Compagnon, Frye, Barthes) şi teorii culturale 

ale imaginii (Durand, Bachelard, Regis Debray, Baudrillard), care sunt mecanismele generale 

ale reprezentării, care sunt raporturile ei cu realitatea şi cu imaginea şi am ajuns la concluzia 

că reprezentarea este atât mimesis, cât şi semiosis, că ea nu este o copie exactă a realităţii, dar 

nici nu există într-o ruptură deplină faţă de aceasta, că se poate discuta despre reprezentare ca 

produs şi reprezentare ca proces, că, în mai puţine cuvinte, raportul oamenilor cu realitatea nu 

poate fi decât mediat, iar reprezentarea este o formă prin care se creează şi se asigură 
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inteligibilitatea realităţii, posibilitatea de cunoaştere şi de comunicare a acesteia, dar şi 

producerea realităţii înseşi, căci realitatea nu este numai cea de la care se pleacă pentru a se 

reprezenta, ci şi cea la care se ajunge prin reprezentare. În ceea ce priveşte moartea, am sondat 

ce se ascunde în spatele aparentului paradox al reprezentării morţii, căci în ciuda faptului că 

provoacă frica sau sila, moartea este reprezentată la toate nivele, personal, social, cultural, aşa 

cum, cu toate că moartea este ireprezentabilul prin definiţie, ea activează întotdeauna procesul 

de reprezentare. În legătură cu reprezentarea morţii am avut două abordări majore. La început, 

am demonstrat că moartea, în principal prin dublarea absenţei, este un principiu de construcţie 

şi de funcţionare a reprezentării şi am discutat paradigma morţii interzise ca unilateralizare a 

absenţei din reprezentare şi a situării morţii exclusiv de partea acesteia, eliminând tot ceea ce 

ar putea fi reprezentat din moarte, catalogat ca imposibil. Pe de altă parte, am observat că cea 

mai actuală paradigmă contemporană a morţii (mai ales pe latura sa mass-mediatică) se 

sprijină pe o emfază a reprezentabilulului morţii, în acord cu extragerea postmodernă a 

invizibilului din realitate. Moartea este echivalată reprezentărilor ei, nu celor posibile, ci 

acelora active. Acest fapt ne-a ajutat să punem în evidenţă aspectul, destul de minimalizat şi 

vag teoretic, cum că a reprezenta moartea nu implică din start o valoare (Diana Fuss, J. 

Drillon, J. Havelka), nici nu asigură ruperea de negarea modernă excesivă şi că reprezentările 

morţii, precum reprezentării în genere, sunt diferite din punct de vedere calitativ.  

Un alt rezultat important al acestui capitol a fost acela că am reuşit să punem în 

lumină, tot pornind de la reprezentare, dar asociindu-ne conceptele lui Umberto Eco, bazate 

pe filosofia lui Charles Sanders Pierce, de semioză nelimitată, semioză hermetică şi derivă 

hermetică, care sunt cei doi poli – cele două puncte extreme –  ai reprezentării morţii, atât ai 

producerii, cât şi ai receptării ei şi, în acelaşi timp, cât de învecinaţi sunt, aproape sfidând 

logica. Polul zero al interpretării, când moartea este înţeleasă ca nefiind nimic, echivalată 

absenţei absolute, şi polul infinit al reprezentării, când moartea, tocmai datorită imposibilităţii 

de a-i asocia un conţinut de sine stătător, glisează din reprezentare în reprezentare, suferind de 

o adevărată hemoragie semantică. Acest lucru a fost necesar, întrucât, dacă reprezentării 

sociale şi culturale, în sens larg, îi este adeseori mai accesibil primul pol, pentru literatură 

tentaţiile se regăsesc frecvent înspre al doilea pol, filosofia oscilând destul de mult între cei 

doi poli. Studiul reprezentării literare şi filosofice a morţii ne-a adus în posesia unor concluzii 

interesante: că limbajul, mijlocul prin care se reprezintă moartea în literatură, dar şi în 

filozofie – fapt neglijat de istoria culturală şi filosofică şi pe care am dorit neapărat să-l 

subliniem – este sediul privilegiat al morţii şi, simultan, agentul cultural ce combate moartea, 
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că toate elementele cheie ale literaturii – autorul, lectura, scrierea operei, opera, cititorul – pot 

fi, şi au fost, aşa cum am arătat, interpretate ca puncte anti-thanatice sau, din contră, ca zone 

în care moartea se instalează din plin. În cazul filosofiei, fără să facem o istorie a filosofiei 

morţii, ceea ce ar fi coincis, cel mai probabil, cu istoria filosofiei înseşi, am discutat un alt 

paradox, cel al excluziunii reciproce dintre gândire şi moarte şi al depăşirii aproximative a 

acesteia şi am re-interogat celebra frază ciceroniană, a filosofa înseamnă să înveţi să mori, 

dar, cel mai important, al relevat faptul că filosofia nu are acces la moarte decât tot prin 

reprezentare şi limbaj (Adorno, Shibles, Paul Ghils). Şi pentru literatură, şi pentru filozofie 

este important faptul că reprezentarea în general, dar şi a morţii, are mai multe funcţii, printre 

cele mai semnificative fiind cele de organizare a realităţii şi de oferire a posibilităţii de 

cunoaştere a lumii.  

4.3. Moartea modestă a fiecărei zile 
A treia parte a lucrării este compusă dintr-o parte introductivă, în care investigăm 

structura tare a viziunii teoretice asupra morţii la Sartre, respectiv la Camus, apoi dintr-un 

capitol intitulat precum întreaga parte, moartea modestă a fiecărei zile, ce completează, dar şi 

relativizează, prin poziţionări antitetice mai mult sau mai puţin evidente, cele prezentate în 

prima parte, prin înfăţişarea unor apariţii ale morţii – literare şi filosofice – în contexte lipsite, 

în general, de stridenţe, fireşti sau prin detectarea morţii, ca realitate de principiu, în spatele 

unor concepte precum cel de alteritate ori natură. În prima secţiune a acestei părţi am 

prezentat şi re-interogat – din perspectivă heideggeriană (Cristian Ciocan) şi anti-

heideggeriană (Choron) sau non-heideggeriană (Henri Birault), în cazul lui Sartre –  concepţia 

despre moarte a fiecăruia din cei doi scriitori. Concluzia la care am ajuns este că, în ciuda 

unor diferenţe de abordare şi terminologice, la Sartre având de-a face cu filozofie pură, iar la 

Camus cu eseul filosofic, ambii autori se plasează într-un raport negativ cu moartea, care nu 

este un refuz al morţii în accepţiunea modernistă a morţii interzise, conştientizarea ei fiind 

acută, dar în cadrul căruia, spre deosebire de viziunea heideggeriană, nu există elemente 

compensative. Pentru Camus, moartea este absurdă, ea intrând în alcătuirea paradigmei 

camusiene a absurdului ce se încheagă integrând ruptura faţă de absurdul practicat de ceea ce 

Camus numeşte filosofii existenţialiste. Pentru Sartre, moartea este inumanul absolut, de unde 

şi lipsa de relevanţă a morţii pe cele trei nivele: ontologic, al cunoaşterii şi al sensului. Şi 

viziunea thanatică sartriană, şi cea camusiană conţin un principiu activ de negare a morţii.   

Astfel, dacă moartea este negare a omului, acestuia nu îi rămâne decât să nege, la 

rândul lui moartea. La Sartre se petrece acest lucru prin intermediul libertăţii şi al proiectului, 
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iar la Camus prin revoltă, creaţie şi trăire cantitativă. Mai mult la Sartre decât la Camus, am 

remarcat o înverşunare în a nega moartea prin libertate – rezultatul fiind fiinţa sartriană, o 

fiinţă-împotriva-morţii – şi am explicat cum filosofia intransigenţei sartriene a asumării şi a 

responsabilităţii ascunde, în fapt, o estetizare provocată de relaţia centrifugală cu moartea, 

văzând şi care este sensul acestei estetizări pentru postumitatea sartriană. Structural vorbind, 

am depistat şi la Sartre şi la Camus că moartea are o poziţie de centralitate, în concepţia 

globală despre existenţă, dar este o centralitate acoperită – ea se depistează, de cele mai multe 

ori, pornind de la absurd, respectiv, de la libertate – şi, mai ales, funcţională în acord cu 

concepţia despre moarte însăşi: moartea există şi gândirea ei trebuie menţinută, dar permanent 

combătută.  

Prin sintagma de moarte modestă a fiecărei zile am intenţionat să acoperim acele 

contexte literare în care moartea îndeplineşte două condiţii: este un conţinut relativ firesc al 

lumii, chiar banalizat, în timp ce, la nivel de reprezentare, scriitorii nu utilizează mijloace 

foarte pregnante pentru a o zugrăvi. Moartea modestă denumeşte acea parte a viziunii despre 

moarte ignorată de către cei mai mulţi dintre critici, care s-au rezumat sau la a prelungi 

viziunea tare despre moarte asupra întregii lor opere, sau, destul de frecvent, la a include 

această parte reprezentărilor violente şi întunecate ale morţii. Am pus în lumină trei mari 

tipuri de reprezentare a morţii modeste, coagulabile în jurul a trei nuclee: a începe să mori – 

descoperirea fenomenologică a mortalităţii, a şti că o să mori – descoperirea analitică a 

mortalităţii şi aflarea, în creaţie, a unui termen care să împace libertatea de care omul dispune 

cu conştiinţa morţii – şi, în final, moartea ca scurtcircuit – revelarea morţii ca intermitenţă 

prin elemente precum greaţa, copiii, indiferenţa. Am arătat astfel că, uneori, multe din aceste 

reprezentări literare interacţionează, direct sau activând anumite tehnici literare, într-un mod 

conflictual cu concepţiile despre moarte ale celor doi autori şi am văzut şi cum pot fi înţelese 

aceste interacţiuni, respectând specificitatea reprezentărilor literare şi a celor filosofice, şi, de 

asemenea, am evidenţiat faptul că există o funcţie subiacentă de îmblânzire a morţii prin 

activarea reprezentării literare.  

Tot în moartea modestă am inclus temele alterităţii şi ale naturii, de mare importanţă 

pentru întreaga operă a celor doi autori, deoarece, am explicat, moartea este conceptul care 

reglează subteran, subtil, ambele aceste teme, identificarea morţii nefiind imediată sau urgentă 

pentru înţelegerea acestor teme, dar absolut esenţială pentru o înţelegere profundă. Am 

argumentat faptul că, în timp ce Camus tinde să valorizeze pozitiv natura, iar Sartre negativ, 

există o similaritate puternică între modul de raportare a celor doi autori la natură, în sensul că 
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această raportare este redevabilă unui alt raport, a celui dintre natură şi moarte şi se face 

întotdeauna printr-un mecanism de contestare a morţii. Astfel, Sartre alege să respingă natura, 

întrucât aceasta este unul dintre principalele sedii ale morţii, la nivel teoretic contestând ideea 

de natură umană – contestaţie căreia i-am surprins atât validitatea actuală, cât şi limitarea, 

aceasta din urmă prin critica lui Camus la ideea de condiţionare infinită a istoriei – şi 

propunând conceptul de condiţie umană, concept ce marchează in-esenţialismul sartrian forte 

(existenţa precede esenţa), iar la pe palier filosofico-literar reprezentând natura ca pe o 

creştere a în-sinelui în dauna pentru-sinelui. Am evidenţiat şi care sunt legăturile dintre 

natură, pe de o parte, şi libertate, acţiune şi proiect, de cealaltă parte. În ceea ce-l priveşte pe 

Albert Camus, am demonstrat că există în opera acestuia atât o teorie a naturii ce vizează 

limitarea istoriei mortifere, criminale, prin gândirea de la amiază, în special, dar şi implicit, 

prin conceptul de absurd care ascunde geografia conceptuală a deşertului ca desfacere a morţii 

din reprezentare (Laurent Mailhot), cât şi o poetică a morţii alcătuită de puterea pe care o are 

natura camusiană de a genera o poetică a lecturii. Am ilustrat trei mari tipuri de lectură a 

naturii, în cadrul tuturor moartea funcţionând mai întâi ca o intentio operis – peisaje explicite 

ale morţii, peisaje care conţin moartea şi peisaje care generează pedagogii, uneori paradoxale, 

ale morţii. Am observat că legătura moarte-natură antrenează şi alte teme majore ale creaţiei 

camusiene: călătoria, exilul, corporalitatea, privirea, peisajul şi am analizat modul în care ele 

construiesc această legătură, lăsându-se, la rândul lor, construite de aceasta. 

Cealaltă temă care nu poate fi bine înţeleasă, nici ca viziune teoretică, nici ca 

reprezentare literară decât în relaţie cu moartea este alteritatea. Dacă până în acest moment al 

studiului am discutat despre o alteritate ce şi la Camus şi la Sartre respectă linia heideggeriană 

a inferiorităţii ontologice şi de sens a morţii celuilalt faţă de moartea mea, Camus vorbind 

despre un succedaneu în cazul morţii celuilalt, iar Sartre despre puterea inerentă de reificare a 

celui viu faţă de cel mort, am reuşit să obţinem în acest al treilea capitol al celei de-a treia 

părţi a lucrării, un tablou mult mai cuprinzător. Sperăm că o reuşită a fost să demontăm 

clişeele negative articulate în jurul viziunii sartriene a alterităţii, respectiv a celor pozitive 

polarizate în jurul alterităţii camusiene. Ca şi pentru concepţia generală asupra morţii, am 

identificat şi analizat o structură tare a alterităţii, la ambii scriitori, şi o serie de configuraţii 

literare care întregesc ideile din structura teoretică.  

La Albert Camus, am demonstrat, prin multiple exemple, că există mai multe 

ambiguităţi la nivel de receptare a funcţiilor şi structurii alterităţii. Am separat umanismul 

camusian emblematic (Bruce Pratt) de cel principial (Glenn J. Gray), generat de principiul 
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revoltei şi al solidarităţii în faţa morţii, apoi am făcut demarcaţia între acesta din urmă şi 

dragostea pentru Celălalt, imposibilă la Camus în mod veritabil (Alan J. Clayton), şi între 

dragostea pentru Celălalt şi dragostea de viaţă, avansând, şi apoi fixând, conceptul de sub-

alteritate camusiană. Prin intermediul lui am încercat să surprindem realitatea alterităţii 

camusiene, literare şi filosofice, renunţând la prejudecăţi morale, observând că ceea ce 

îndeplineşte rolul unei alterităţi depline la Camus este natura – de o dualitate funciară, dar 

înzestrată cu o certă valoare în sine. Principala funcţie a sub-alterităţii camusiene este de-

problematizarea alterităţii prin eliminarea morţii din celălalt, o dată cu el, şi chiar deschiderea 

către o imortalitate simbolică la care nu acesta participă, ci natura.  

La Jean-Paul Sartre relaţia cu alteritatea este o relaţie conflictuală, pe plan ontologic, 

vertebrată de principiul morţii, întrucât întâlnirea dintre două fiinţe determină o disputare, prin 

intermediul privirii, fenomenologice şi ontologice, a fiinţei-pentru-sine a celuilalt, fiecare 

încercând să-l transforme pe celălalt în fiinţă-în-sine. Practic, am arătat că mecanismul 

întâlnirii şi descoperiri celuilalt îl repetă, la scară mică şi cu intermitenţe, pe cel al intrării 

fiinţei, prin moartea sa, în posesia celuilalt. Am explicat că negativitatea celuilalt, în optica 

sartriană, nu este la nivel de structură şi de meta-funcţionare a sa, căci celălalt este 

întotdeauna chestiune de ontologie şi de semnificaţie existenţială maximală, spre deosebire de 

alteritatea camusiană, scufundată în ne-însemnătate, ci la nivel de conţinut. Astfel, garant al 

existenţei, celălalt este la Sartre şi un agent al morţii. Deconstrucţia stereotipului unui Sartre 

care asociază alterităţii infernul am realizat-o şi prin explicaţii teoretice, prin exemple din 

literatura sartriană ce relativizează negativitatea celuilalt, dar şi prin intermediul criticii 

pozitivizării postmoderne a celuilalt (Cyrille Deloro, Serge Lesourd) şi am încercat să 

demonstrăm că discursul socio-cultural actual asupra celuilalt operează o pacificare excesivă a 

raporturilor inter-umane şi este pândit de pericolul unei exilări ontologice a celuilalt.  

4.4. Moartea proeminentă: inflamarea punctelor limită 
A patra parte a lucrării este alcătuită dintr-un capitol introductiv, în cadrul căruia am 

prezentat modelul morţii proeminente la cei doi autori, mai exact, acea moarte care în operele 

literare îndeplineşte două condiţii. Una de strategie, de tehnică literară: este reprezentată mai 

intens decât moartea modestă, ocupând un loc important în economia operei literare în care 

apare, şi, a doua condiţie, având un conţinut ce violentează o anumită percepţie de 

normalitate, de firesc, fie prin personajele care o provoacă, fie prin conjuncturile de care 

depinde şi spaţiul în care se produce. Operele teoretice păstrează, uneori, numai condiţia de 

conţinut. A fost şi o ocazie să observăm criticile care se aduc celor doi autori şi 
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existenţialismului în general pentru atitudinea lor fatalistă în faţa vieţii şi pentru gustul 

experienţelor extreme (Shibles, Kaufmann, R. Cumming) şi să ne detaşăm de o parte din ele,  

scoţând în evidenţă carenţa argumentativă şi prejudecăţile ce alterează valoarea critică.  

Celălalt capitol este în totalitate dedicat crimei, ca formă a morţii proeminente cu 

vizibilitate mare în operele celor doi autori. Privitor la relaţia cu paradigmele culturale de 

refuz, respectiv de acceptare a morţii, am arătat că ceea ce caracterizează întotdeauna 

ilustrarea crimei în operele literare, dar şi în cele etico-filosofice la Sartre şi Camus este o 

ambivalenţă, crima punând în reprezentare moartea, dar, pe de altă parte, prin extragerea  

morţii din ritmurile ei fireşti şi anticipabile şi prin încadrarea într-o logică a violenţei, se 

produce o negare a morţii ca fapt constitutiv al fiinţei umane. Acest al doilea mare capitol al 

părţii a patra a lucrării este format din trei secţiuni. În prima, am discutat despre constanta 

provocare socio-antropologică a crimei (René Girard, Michel Prum, Robert Badinter, Diana 

Royer) despre poziţionarea socială cu privire la aceasta şi despre fascinaţia literaturii în faţa 

crimei, precum şi despre multiplele funcţii ale reprezentării crimei în literatură, multe la 

graniţa dintre experienţă estetică, cunoaştere şi formare civică. 

 Într-o a doua secţiune a celui de-al doilea capitol, am abordat problema crimei ca 

moarte relaţională, aşadar ca tip special de moarte ce dezvoltă, faţă de tipul standard de 

moarte, o serie de trăsături proprii. Am identificat această configuraţie specială a morţii 

relaţionale pornind de la câteva puncte de vedere filosofice şi antropologice (Fernando 

Savater, Louis-Vincent Thomas, Lévinas), făcând, astfel, primul pas al demersului nostru de a 

surprinde particularităţile, dincolo de cele generale, ale crimei la Camus şi Sartre şi a 

aspectelor sale relaţionale. Într-un capitol introductiv, am sondat statutul crimei într-o 

paradigmă a violenţei la fiecare dintre cei doi scriitori, stabilind faptul că modalitatea de 

configurare a violenţei – literară, în sens general, dar mai ales teoretică, etico-filosofică –  

determină o primă relaţionare, şi încă una foarte interesantă, între cei doi autori (Ronald 

Aronson, Pierre Grouix, Bernard Henri Levy, Denis Salas). A fost şi un bun prilej de a 

elimina o serie de alte clişee, ca de pildă cel al unui Sartre violent în opoziţie cu un Camus 

pacifist.  

După acest capitol subsumat morţii relaţionale, s-au succedat încă trei: crima ca formă 

de comunicare, crima ca formă de reprezentare a morţii şi, cel de-al treilea, ceea ce am numit 

crima istorică. În crima ca formă de comunicare am analizat două opere cărora li s-a acordat 

mai puţină atenţie din partea criticii, de-a lungul timpului, Les mains sales, piesa de teatru a 

lui Jean-Paul Sartre şi primul roman camusian, publicat post-mortem, La mort heureuse. Am 
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demonstrat, prin analiză textuală, asemănările izbitoare dintre Camus şi Sartre la nivel de 

reprezentare a crimei şi a concepţiilor care o vertebrează, aşa cum am pus în lumină 

paradoxala relaţie de comunicare ce se creează între ucigaş şi victimă, ca şi sensul social, 

antropologic şi filosofic implicat în aceasta. Analiza, relativ extinsă, pe cele două opere a 

funcţionat ca un model pentru crima cu valenţă de comunicare: minusul de densitate al crimei 

în raport cu moartea şi posibilitatea ei de a acţiona ca instrument asupra morţii, 

nietzscheanismul criminalului, violenţa ca modalitate de transmitere a unui mesaj, absenţa 

resentimentului, a dorinţei de a-l anula pe celălalt şi funcţia de intermediere a acestuia între  

eul actual al criminalului şi eul dorit de acesta, surogatul de reversibilitate a morţii etc. Un 

model pe care l-am identificat apoi prin analizarea altor opere literare ale celor doi scriitori, 

multe dintre ele dezvoltând reţele de asemănare între ele. Am demonstrat că modelul crimei, 

cel tare, deductibil din cele două opere literare investigate la început, se poate aşeza pe 

modelul de comunicare propus de Roman Jakobson şi că există două tipuri majore de 

comunicare, de la eu la un alt eu trecând prin celălalt, sau de la criminal la criminal, în două 

din ipostazele sale ontologice şi de la criminal la victimă.  

În al doilea capitol al morţii relaţionale, crima ca formă de reprezentare a morţii, am 

ţinut cont de acelaşi decalaj dintre moarte şi crimă, ca tip aparte de moarte şi am demonstrat 

că atât pe palierul literar, cât şi pe cel filosofic, crima funcţionează ca un factor de deblocare a 

reprezentării morţii, pentru autori sau pentru personajele lor, dar, în fond, pentru operele lor şi 

cititorii acestora. Astfel, relaţia de bază care se instituie, în acest caz, este între reprezentarea 

şi non-reprezentarea morţii, între ceea ce poate fi reprezentat şi ceea ce scapă reprezentării 

morţii. Emblematic pentru această putere a crimei de a declanşa reprezentări ale morţii am 

considerat a fi romanul lui Albert Camus, Străinul. Conştienţi de riscurile adăugării unui alt 

examen critic la cele deja existente asupra acestuia, ne-am realizat demonstraţia dintr-o 

perspectivă meta-critică. Am ales trei interpretări ale Străinului, bazate pe metodologii 

diferite, una psihanalitică (Marie Jejcic), una filosofică, predominant fenomenologică (Robert 

C. Solomon), iar cea de-a treia din zona criticii literare (Robert R. Brock), cărora, dincolo de 

deosebiri, le-am evidenţiat convergenţa spre acelaşi punct, al crimei lui Meursault ca 

posibilitate de reprezentare a morţii – pentru personajul însuşi şi pentru Camus. Şi aceasta s-a 

dovedit a fi o ocazie potrivită de a clarifica închegarea clişeizantă a unor interpretări, precum 

eroismul lui Meursault sau permisivitatea interpretativă extremă a Străinului, dar şi să 

remarcăm raportul dintre unele asumpţii ale filosofiei camusiene şi invalidarea lor literară. 

După ce am identificat caracteristicile crimei în relaţie cu forţa de reprezentare în Străinul, ne-
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am îndreptat atenţia şi asupra altor opere literare ale celor doi scriitori şi am reuşit să 

argumentăm următoarele: criminalul are un deficit al capacităţii de reprezentare în genere şi 

nu reuşeşte să separe moartea de viaţă la nivel de reprezentare, crima este un motiv utilizat de 

ambii scriitori pentru a-şi putea reprezenta, prin intermediul personajelor, moartea, violenţa 

morţii la Sartre se justifică prin incapacitatea personajelor de a-şi reprezenta moartea, 

fraternitatea întru moarte rămâne adesea doar la stadiul de fraternitate întru frica de moarte.  

Tot în al doilea capitol al morţii relaţionale, cel dedicat reprezentării morţii prin crimă, 

am inclus şi discutarea unor aspecte ale sinuciderii. Am motivat această amplasare a 

sinuciderii prin poziţia secundară a sinuciderii în concepţia celor doi autori, printr-o 

subordonare tematico-funcţională general valabilă, în sensul că sinuciderea marchează 

tensiunea, ajunsă insuportabilă, dintre reprezentare şi non-reprezentare a morţii (fapt nu doar 

presupus, ci demonstrat ulterior) şi printr-o similaritate structurală cu crima (Freud, 

Menninger). După ce am discutat despre faţetele socio-culturale ale sinuciderii, atât în 

diacronie, cât şi în sincronie (Durkheim, Minois, Pierre Mesnard, David le Breton, Patrick 

Baudry) şi după ce am pus în lumină dificultatea metodologică a investigării sinuciderii ca act 

uman prin excelenţă (Doina Cosman, Schneidman), am continuat printr-o parte de pre-

demonstraţie a tezei potrivit căreia sinuciderea, indiferent de tipul său, ascunde o problemă de 

reprezentare a morţii. Pentru această pre-demonstraţie ne-am axat, în primul rând, pe 

concepţia socio-antropologică a lui Patrick Baudry şi am ajuns la concluzia că, fie pe plan 

individual – când vorbim despre sinucidere, fie pe plan social – când vorbim despre suicidal, 

sinuciderea prezintă aceste caracteristici: conţine, latent, frica de moarte şi este o strategie, 

deviată, de gestionare a acesteia, activată în funcţie de epocă şi regiune (personală, colectivă), 

stă sub semnul unei logici ne-disjunctive viaţă-moarte, implică, des, dorinţa de a depăşi non-

reprezentarea morţii printr-o reprezentare de tip eroic, pentru a investi cu sens moartea.  

După această pre-demonstraţie, am examinat felurile în care apare sinuciderea în 

operele teoretice ale lui Sartre şi Camus, atât modul clar, manifest, când se înfăţişează, în 

bună măsură, sub aspect critic, cât şi modul difuz – la Camus, în concepte precum privirea, 

noaptea albă, iar la Sartre: în relaţia cu alteritatea sau în non-coincidenţa fiinţei cu proiectul. 

În cazul modalităţii difuze a apariţiei sinuciderii am avansat conceptul de principiu suicidal 

teoretic – când se poate discuta despre o filozofie a sinuciderii care nu promovează 

sinuciderea ca act, ci o menţine ca virtualitate, pentru capacitatea ei de a pune în relaţie 

moartea cu reprezentarea şi pentru a o îmblânzi, aplanându-i, prin refuzul suicidal, non-

sensul. Am analizat şi diverse apariţii literare ale sinuciderii în scrierile lui Sartre şi ale lui 
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Camus, subliniind, pe lângă tensiunea reprezentare – non-reprezentare a morţii şi efectul de 

estetizare a morţii pe care sinuciderea, ca prezenţă literară, îl are.  

Ultimul capitol subsumat morţii relaţionale este cel în care am investigat relaţia 

triadică din ceea ce am numit crimă istorică, adică relaţia victimă-istorie-ucigaş, în cadrul 

căreia istoria poate avea funcţie de atenuare a raportării criminalului la victimă şi invers, sau, 

din contră, un rol de intensificare a relaţiei dintre cei doi. În primele două secţiuni ale 

capitolului am studiat felul în care se cristalizează paradigma istoriei la Sartre (acţiunea, 

libertatea, angajarea, proiectul, istorializarea, istoricitatea etc.), respectiv la Camus (revolta, 

revoluţia, măsura, gândirea de la amiază), precum şi relativ numeroasele diferenţele care 

există între ele, pe scurt, putând să afirmăm că, la Camus, istoria stă sub semnul negativităţii, 

în vreme ce, la Sartre, ea este străbătută de o valorizare pozitivă. Am reuşit să aflăm că există 

o asemănare mult mai de profunzime între Camus şi Sartre, în modul în care se articulează 

concepţiile lor despre istorie, prin raportarea la moarte. Am arătat, astfel, că fiecare dintre ei 

conotează pozitiv sau negativ istoria în funcţie de locul pe care îl acordă morţii în cadrul 

acesteia. Pentru Camus, istoria este o ridicare la pătrat a crimei, banalizată prin repetare, care 

este moartea în general, şi se află în opoziţie cu natura, ce conţine şi ea moarte, dar îi permite 

un oarecare sens. Pentru Sartre, istoria este condiţia necesară a existenţei proiectului, a 

acţiunii şi a libertăţii, în timp ce natura este un pericol permanent de moarte. Astfel, 

principalul merit al primelor două părţi ale capitolului consacrat crimei istorice considerăm că 

este relevarea multiplelor conexiuni dintre istorie şi moarte, lui alăturându-i-se şi captarea 

portretizării morţii în istorie, aşa cum o realizează Albert Camus în cartea sa din 1957, 

împotriva pedepsei cu moartea. În ultima secţiune am examinat operele literare ale celor doi 

scriitori, unde istoria ajunge să dobândească concreteţea unui personaj literar şi am ajuns la 

concluzia că acest personaj ar trebui să relativizeze vehemenţa concepţiilor teoretice asupra 

istoriei, cel puţin pe ale lui Camus cu privire la Sartre.  

 Crima ca formă deviată de creaţie este cea de-a treia parte, după cea în care am 

înfăţişat valenţele crimei relaţionale (crima ca formă de comunicare, crima ca declanşare a 

reprezentării şi crima istorică) şi este o crimă specială în literatura lui Sartre şi în cea a lui 

Camus, întrucât caracterul relaţional, ce este specific tuturor crimelor zugrăvite literar şi 

concepţiilor aferente tipologiilor principale ale crimei relaţionale, este absent. De data aceasta, 

ne-am ocupat exclusiv de două opere literare, mai precis de Diavolul şi bunul Dumnezeu şi de 

Caligula. Am arătat că non-relaţionarea crimei creative se explică prin desconsiderarea 

ontologică a Celuilalt, prin auto-ipostazierea demiurgică, cu varianta de contra-demiurgică, a 
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celor care ucid şi printr-o excesivitate ludică. În plus, am surprins, în ambele opere, o 

deconstrucţie a noţiunii de libertate şi am văzut care sunt conexiunile dintre creativitatea 

deraiată prin crimă şi creativitatea ca atare, conexiuni realizate prin intermediul estetizării 

crimei, dar şi diferenţele dintre acestea. 

4.5. După moarte. Imortalitate, relevanţă postumă, altă moarte 
Partea a cincea, cea din urmă parte a lucrării se focalizează pe aspecte ce ţin de un 

dincolo de moarte. Este vorba despre structurile simbolice de imortalitate, la cei doi scriitori, 

şi despre relevanţa pentru postmodernitate a concepţiei lor thanatice. Un ultim capitol îi este 

dedicat lui Sartre, nu ca autor al unor scrieri despre moarte, ci ca obiect al morţii proprii şi ca 

relatare a acesteia de către Simone de Beauvoir.  

În primul capitol am demonstrat că atât Camus, cât şi Sartre utilizează structuri 

compensative ale mortalităţii proprii, astfel că la primul dintre cei doi avem de-a face cu o 

construcţie simbolică de imortalitate prin şi în natură, iar la cel de-al doilea cu o imortalitate 

prin proiect. Examinând opere literare şi teoretice, am ajuns la concluzia că imortalitatea 

camusiană este descendentă şi vizând imobilitatea, fiind descriptibilă prin saltul în jos, prin 

cădere, în vreme ce imortalitatea sartriană este ascendentă şi urmăreşte dinamismul perpetuu, 

fiind definibilă prin proiect, prin continua transcendere a sinelui. Am evidenţiat faptul că 

imortalitatea camusiană prin natură se apropie, atunci când se converteşte în imortalitate a 

naturii de unele forme contemporane ale pozitivizării sensului morţii, ce activează o 

imortalitate din care individul care o gândeşte lipseşte. În schimb, am subliniat că 

imortalitatea sartriană prin proiect cunoaşte trei nivele: ontologic, personal şi sartrian, între 

care interacţiunile sunt numeroase şi care se situează la polul modernist al negării morţii, dar 

se diferenţiază de acesta prin negarea activ-combativă a morţii, astfel că am demonstrat că nu 

este prea mult să afirmăm că imortalitatea sartriană este o imortalitate ce trebuie câştigată 

permanent, printr-un efort de extragere a morţii din fiinţă şi temporalitate. Am arătat însă, în 

cadrul proiectului sartrian că percepţia despre timp şi despre moarte suferă modificări pe 

măsură ce însuşi proiectul avansează spre moarte, îmbătrâneşte. 

  Pentru ambii am evidenţiat că scriitura nu este capabilă să constituie o structură 

simbolică de imortalitate autonomă, aşa-zisa continuare prin operă, ci funcţionează ca un 

adjuvant al celor două construcţii simbolice de imortalitate. Cu această ocazie, am insistat din 

nou asupra concepţiei despre literatură a celor doi scriitori, evidenţiind raporturile acesteia cu 

moartea şi cu imortalitatea, dar şi cu alte teme precum istoria şi angajamentul. Am 

concluzionat că, pentru Sartre, care operează numeroase deconstrucţii, a ideii de continuare 
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postumă prin creaţie, a dreptăţii posterităţii, a legăturii dintre talent şi destin literar etc., 

principalul beneficiu al scriiturii îl reprezintă o libertate reziduală ce contra-atacă libera 

utilizare de către ceilalţi a fiinţei moarte devenită fiinţă-în-sine, adică obiectuală, 

manipulabilă. Pentru Camus, scriitura înseamnă o modalitate de a da formă destinului propriu, 

dar, departe de orice idealism, concomitent o formă de a pierde această captare a destinului. 

Scriitura camusiană este reprezentată, în raport cu o posibilă imortalitate, ca un ecou al vieţii 

trăite. În plus, ea conţine o pedagogie a morţii sisifice, lucide şi fericite.  

În capitolul al doilea am discutat despre două feluri de relevanţă pentru 

postmodernitate a concepţiei despre moarte a celor doi autori (dar cu deschidere către  

relevanţa întregii lor opere): o relevanţă directă, a asemănării şi afinităţilor conceptuale sau de 

reprezentare a morţii şi o relevanţă indirectă, ce rezultă prin alăturarea critică a unor concepţii 

actuale şi a unora aparţinând lui Camus sau lui Sartre, critica fiind îndreptată, în acest caz, 

asupra societăţii şi culturii postmoderne, iar nu asupra celor doi scriitori. În prima relevanţă 

am inclus, din opera sartriană, slăbiciunea şi lipsa de protecţie a mortului în faţa celor vii, iar 

prin analiza nuvelei Camera, am remarcat numeroase atitudini şi practici postmoderne (chiar 

şi o formă de eutanasie), iar din opera camusiană am reţinut mai ales umanismul camusian şi 

militantismul împotriva pedepsei cu moartea. La graniţa dintre cele două relevanţe am abordat 

problematica, paradoxală, a imperativului acţiunii şi a „filosofării” personajelor în cadrul 

operelor literare, precum şi a literaturii şi a filosofiei, cu raportare la transgresarea actuală a 

limitelor disciplinelor şi domeniilor de cunoaştere, dar şi la receptarea actuală a operei lui 

Camus şi a celei a lui Sartre. Concluzia noastră a fost că nu toată scrierea lor se va salva de la 

uitare sau muzeificare, dar că o bună parte a operelor lor îşi păstrează prospeţimea, şi ca 

tehnică de scriitură, dar şi datorită actualităţii şi a relevanţei concepţiilor lor despre moarte. În 

relevanţa indirectă am situat critica sartriană a idealismului heideggerian al morţii şi critica lui 

Camus la imixtiunea socială şi falsificarea relaţiilor dintre cei vii şi cei morţi. Tot în acest 

capitol am subliniat, reiterând parţial unele puncte de vedere deja ilustrate în alte părţi ale 

lucrării că reprezentarea morţii nu se suprapune la Camus peste cea a absurdului, aşa cum la 

Sartre nu este echivalentă cu cea a neantului.  

Ultimul capitol propune două interpretări complet diferite, ambele la fel de posibile 

asupra cărţii lui Simone de Beauvoir, La cérémonie des adieux, carte ce ilustrează ultimii zece 

ani din viaţa lui Sartre şi moartea sa. Două sunt motivele pentru care am ales să tratăm un 

astfel de subiect: pentru a înţelege şi din altă optică rolul lui Sartre ca teoretician al morţii, 

probând dintr-o altă perspectivă ideile sale cu privire la moarte şi la rolul alterităţii în moarte 
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şi, poate mai important, pentru a evidenţia puterea de reprezentare a morţii, nu doar literară, ci 

culturală, punând în evidenţă toate aspectele pe care reprezentarea morţii le implică: sociale, 

antropologice, de teorie literară etc. Sprijinindu-ne pe text, dar neignorând nici contextul 

relaţiei Sartre-Simon sau pe cel al receptării scrierii (Susan Bainbrigge, Geneviève Idt, 

Margaret A. Simons, Doubrovsky, Yves Laplance), am arătat că este posibil atât să înţelegem 

scriitura lui Simone de Beauvoir ca o continuare a proiectului sartrian împotriva morţii de 

către Simone, ca alteritate privilegiată, numind această posibilitate Sartre care moare, pentru 

a îngroşa ideea de procesualitate a morţii, cât şi să o interpretăm ca pe un act de captare 

definitivă a lui Sartre în produs, în obiectualitate, un act străbătut de pulsiuni de moarte şi de 

răzbunare.  
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