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Bunicul ºi nepotul

I. Un experiment mental
Vârstele omului
Gândurile ce se þes în acest eseu aparþin unui om
aflat departe atât de vecinãtatea naºterii cât ºi  este
convins  de vecinãtatea morþii, ºi care încearcã sã
desluºeascã unele dintre imboldurile primare ale
subiectivitãþii individului uman. Inefabilul temei poate
vrãji mintea oricãrui om matur ce mediteazã asupra
lui însuºi aºa cum a fost (copil) aºa cum este (pãrinte
ºi copil) ºi aºa cum, irevocabil, va fi (bãtrân).
În situaþia de viaþã actualã, adultul are relativ puþin
timp pentru propriul copil, sarcina educaþiei acestuia
fiind preluatã de societate prin sistemul de instituþii
corespunzãtoare. În aceeaºi crizã de timp pare sã se
afle omul matur ºi în relaþiile cu pãrinþii sãi care,
îmbãtrânind, devin o grijã ce nu genereazã totdeauna
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plãcere, o obligaþie pe lângã multiplele probleme ºi
solicitãri de fiecare zi.
Caracteristica principalã comunã a începutului ºi
sfârºitului vieþii la om pare a fi o relativã distanþare de
cotidian: pentru copil, cotidianul cu exigenþele
situaþiilor sale de muncã ºi viaþã încã nu se manifestã
plenar ºi direct; pe bãtrân, cotidianul nu-l mai
angajeazã ca în perioada maturitãþii sale. Trãind între
aceste douã vecinãtãþi, omul matur (adultul) ar putea
construi, pornind de la observaþiile sale de viaþã, un
experiment mental1 care, pe baza unor presupoziþii
ºi informaþii ºtiinþifice, sã-l conducã dincolo de
cotidian, spre cele douã limite ale vieþii: una pe care a
depãºit-o de mult (naºterea), alta de care se apropie
în sensul timpului biologic ºi istoric (moartea).
Apare aici posibilitatea unei definiri a vârstelor
omului în funcþie de modul de raportare la cotidian,
respectiv la exigenþele timpului cronologic; ni se pare
cã amintita crizã de timp a adultului în relaþiile sale
cu copilul ºi bãtrânul semnificã nu o lipsã cantitativã
a timpului ci, mai mult, o inadecvare calitativã a
timpului celor trei vârste. Considerãm cã maturitatea
 starea de vârstã a adultului  ar putea fi descrisã ca o
perioadã activã ºi productivã din viaþa omului în
mãsura în care acesta se integreazã în cotidian ºi-i
1 Înþeleg prin experiment mental o modalitate a
cunoaºterii comprehensive.
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valorificã elementele (situaþii, obiecte, persoane,
instituþii etc.) pentru realizarea scopurilor sale
imediate.
În acest punct al discursului, presupoziþia noastrã
este urmãtoarea: dacã vârsta adultului se circumscrie
cotidianului vieþii, copilãria ºi bãtrâneþea se desfãºoarã
într-un alt timp  timpul nemuririi.
Jocul cu timpul
Nevoia subiectivã de nemurire se manifestã firesc
ºi semnificativ din punct de vedere psihologic ºi
filosofic în vecinãtatea celor douã limite ale vieþii
individului: naºterea ºi moartea. La copil, nevoia de
nemurire acoperã ceea-ce-ar-fi-trebuit-sã-fi-fostel-înainte-de-naºtere, iar la bunic (bãtrân) aceastã
preocupare priveºte ceea-ce-ar-trebui-sã-fie-eldincolo-de-moarte.
Se pare cã subiectivitatea copilului ºi aceea a
bãtrânului sunt în conflict tacit cu timpul cronologic,
linear ºi ireversibil: copilul nu-l poate înþelege ca pe
un timp ce are pentru el un început, iar bãtrânul nu-l
poate accepta ca pe un timp ce are pentru el însuºi
un sfârºit. Povestirea unei situaþii de viaþã cotidiene,
având ca personaje mama ºi tata, ºi care s-a petrecut
înainte de naºterea copilului, nu poate fi acceptatã de
cel din urmã decât cu condiþia ca ºi el sã fie considerat
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personaj al situaþiei povestite (ºi eu eram atunci la
mare ºi fãceam castele de nisip). În acelaºi sens,
presupunem cã excluderea din viitor a bãtrânului este
la fel de inacceptabilã pentru acesta, indiferent de
aparenþele reacþiilor sale.
Ar fi aici un motiv al apropierii vecinãtãþilor
naºterii ºi morþii: posibilitatea adultului de a ignora
trecutul copilului ºi viitorul bãtrânului, respectiv
nemurirea lor, poate genera o tendinþã de solidaritate
subiectivã a celor doi, în sensul cãutãrii unui timp
compatibil cu nemurirea.
Dacã pentru copil cuvântul moarte nu are o
semnificaþie conturatã, cel mult desemnând o lipsã, o
dispariþie din câmpul imediat al percepþiei,
presupunem totuºi cã nepotul simte cã bunicul este
în vecinãtatea morþii (dacã moare cineva, acela nu
pot fi eu, nici pãrinþii mei, ci bãtrânii...). Pe de altã
parte, bunicul ºtie cã dincolo de marginea naºterii
copilul nu este constituit ca univers psihologic
individualizat, adicã nepotul nu a fost nemuritor aºa
cum el însuºi crede. Acesta ar putea fi un motiv de
izolare al celor douã vecinãtãþi, ca dezinteres al
bunicului pentru vecinãtatea naºterii; pe de altã parte,
copilul nu-ºi poate pune problema morþii (aceastã
problemã apare numai dupã o experienþã de viaþã
angajatã în timpul cronologic), iar bunicul este
preocupat tocmai de aceastã limitã a vieþii...
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Deºi nu poate nega timpul cronologic (aceasta
însemnând ºi anularea propriei sale existenþe de o
viaþã), bãtrânul este totuºi tentat sã-l ignore pentru cã
acesta este timpul care, mai devreme sau mai târziu, îi
va aduce moartea. Mai observãm cã, fiind în
vecinãtatea naºterii, copilul se poate juca cu timpul
cronologic pentru cã nu-i percepe încã exigenþele
obiective ºi restrictive (Când este mâine?, Azi e
mâine? etc. etc.). Descoperim aici al doilea motiv care
ar apropia vecinãtatea morþii de vecinãtatea naºterii,
pe bunic de nepot: copilul este tovarãºul ideal pentru
încercarea bãtrânului de a ignora timpul cronologic
ºi, cel puþin ca o recompensã, bunicul ar pregãti
nepotul pentru intrarea lui în acest timp.
Vecinãtatea morþii fiind o zonã în care acþiunea
practicã devine secundarã, cuvântul pare a fi forma
de exprimare principalã pentru bãtrân. Acþiunea
cuvântului naºte o poveste...
Oglinda pe care o formezi
La începutul timpului istoric, omul era uimit de
realitatea vieþii sale psihologice pe care nu putea pune
stãpânire ºi care fugea prin univers, însufleþindu-l.
Mitul reprezintã istoria acestei înstrãinãri a omului
de propriul univers psihologic, iar ca povestire este
codul posibil al înnemuririi. Dar nemurirea prin
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lucruri ºi fiinþe supranaturale nu este o nemurire
adevãratã; lumea de dincolo (cu toate componentele
sale) este doar o formã a înstrãinãrii psihologice. Prin
lucruri însufleþite ºi supranaturale comunicã de fapt
douã universuri psihologice omeneºti: unul real, al
omului viu, în carne ºi oase, altul proiectat dincolo de
omenesc.
Nemurirea omului prin omul însuºi este o
nemurire omeneascã. Presupunem cã nemurirea
poate fi conceputã ºi trãitã ca o comunitate de viaþã
psihologicã fãcutã posibilã ºi comunicatã prin
poveste ºi al cãrei rod este viaþa psihologicã însãºi.
Fiecare poveste (fiecare act al povestirii) este, totodatã,
un exerciþiu al nemuririi, dar nu al nemuririi dincolo
de moarte, ci al nemuririi dincoace de moarte.
Se pare cã bunicul intuieºte acest temei subiectiv
al umanului, vastitatea ºi complexitatea universului
psihologic care este el însuºi ºi pe care-l poate institui
în ºi prin nepotul sãu. În mãsura în care bunicul se
angajeazã prin povestire în procesul constituirii
universului psihologic individualizat al nepotului, el
descoperã construind propria cale a nemuririi sale.
Începutul vieþii ºi sfârºitul ei sunt douã limite care se
întâlnesc în aceastã sintezã formativã dintre nevoia
psihologicã de nemurire ºi procesul de constituire al
unui sistem psihic (cel al copilului); o comunicare
între douã entitãþi psihologice, în care structura
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constituitã în formã deplinã (a bunicului) se menþine
activã, în starea normalã de funcþionare, în virtutea
comunicãrii într-un anumit cod al informaþiilor
necesare celeilalte entitãþi a nepotului  pentru ca
aceasta sã se constituie pentru sine pe o cale fireascã.
Bãtrânul regândeºte ºi reformuleazã problemele
vieþii din perspectiva nevoii subiective de nemurire,
convertind experienþa sa de o viaþã într-o povestire
ce cuprinde un model atractiv ºi demn de urmat de
cãtre copil; în acelaºi timp, aceastã remodelare a vieþii
este o formã simbolicã de generalizare care antreneazã
disponibilitãþile psihice înnãscute ale nepotului.
Când bunicul povesteºte, întoarce spatele morþii.
Atunci, pentru el moartea este o oglindã în care nu se
vede, pe când nepotul cãruia îi comunicã povestea
este ºi oglinda pe care o formeazã ºi imaginea cu care
comunicã. Din punctul de vedere al povestitorului,
moartea este o falsã problemã; numai cine nu poate
povesti dispare (moare) pentru cã nu poate construi
ºi nu poate trece într-un alt univers psihologic. Pentru
un bãtrân sãnãtos, care are sentimentul împlinirii sale
umane, moartea este fireascã ºi nu-l preocupã; el este
în comunicare cu viaþa omeneascã în ipostaza ei de
viaþã psihologicã în formare.
Nepotul este posibilitatea libertãþii psihologice a
bunicului, iar realizarea acestei posibilitãþi este ºi
povestirea ca sistem de elemente simbolice, sugestive
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