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EMPATHY AND SUBMISSION IN NARRATIVE ETHICS
Maria-Alexandra Ghiurțu, PhD Student, ”Transilvania” University of Brașov
Abstract: Our first contact with any fictional experience demands a decision about the depth of our
engagement with the perspective or perspectives being advanced. That decision itself entails both
methodological and ethical consequences.
Many theorists of narrative ethics hold the view that, for literature to bear on our moral
understanding, we must completely subject ourselves to fictional sets of circumstances and alternative
points of view. Convincing dramatic structures and characteriological richness call upon our moral
identity by simply encouraging empathy and putting in perspective our own reality or, as Toma Pavel
states, by “challenging its supremacy”.
On the other hand, feminists and post-colonialist thinkers would have us only submit to the alterity of
the radically distant Other. Alterity becomes consubstantial to power dynamics, and fiction is to be
cherished as an ethical resource insofar as it enables us to adopt the point of view of a cultural
specimen characterized by irreducible difference. In other words, our relation to characters and
points of view that don’t question hegemonic norms is devoid of moral value. Furthermore, when it is
not operating on a framework of cultural alterity, fiction subordinates by manipulating one’s capacity
for empathy and the lure of the character becomes a reprehensible device.
Despite being seized upon by cultural studies by means of overuse, a vocabulary of empathic response
can still be instrumental in describing our commitment to the fictional world and the mechanisms of
interplay between the moral discourse of fiction and the moral identity of the reader.
Keywords: the Other, narrative ethics, cultural alterity, empathic response, cultural studies.

Pentru a acoperi principalele ramuri ale practicii eticii narative, înțeleasă larg, ca
problematizare a raportului dintre literatură și gândirea morală, putem identifica trei niveluri
la care ficțiunea ne poate solicita ceea ce Iris Murdoch numea „atenție morală”. În continuare,
voi trata posibilitatea creării acestui raport ca bun teoretic câștigat.
Mai întâi, se poate specula că actul lecturii ar fi în sine, indiferent de conținutul și de
convențiile care guvernează asupra textului, o activitate cu încărcătură morală. În centrul
acestui tip de demonstrație stă un inventar convingător al răspunsurilor de ordin moral pe care
le poate provoca experiența imaginativă propusă de un roman, spre exemplu. Dintre acestea,
pentru scopurile acestui exercițiu argumentativ, ne vom prevala de cuplul
identificare/dezaprobare, mizând pe caracterul adeseori net, chiar visceral, al acestui tip de
răspuns. Așadar, mobilizarea morală a cititorului se realizează prin cooptarea facultăților sale
cognitive, dar și a celor emoționale1. În acest scenariu, lectura romanelor ne-ar face persoane
mai atente indiferent de conţinutul lor moral explicit și de natura reacțiilor noastre la el prin
faptul că ne prilejuiește intimitatea cu perspective diferite. Mai mult, pentru Alasdair
MacIntyre (După virtute. Tratat de morală) și Hillis Miller (Etica lecturii), forma narativă e
un mod privilegiat de înţelegere a acţiunilor umane pentru că tot narativ se organizează și
propria noastră existență.

Pentru importanţa emoţiilor în gândirea morală pledează convingător Bernard Williams în Moralitatea sau,
puţin mai aproape de zona noastră de interes, Marcel Proust, Hillis Miller, James Phelan, Martha Nussbaum şi
Iris Murdoch.
1
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Al doilea și cel mai evident nivel la care se poate purta discuția este cel al materialului
tematic sau, altfel spus, al evenimentelor morale care compun lumea ficțională, incluzând aici
viziunea morală transpusă în acțiune, deci comportamentul exterior al personajelor, cât și
dilemele interioare, activitatea de deliberare (care pot conduce la fel de bine la o formă de
aporie) și intuițiile sau impulsurile cărora li se dă sau nu curs. Avem de-a face, așadar, cu
dramatizarea unor situații morale, care lansează narațiunea într-o investigație etică prin
propunerea unei serii de soluții a căror incongruență poate fi mai curând antrenantă decât
descurajatoare. Evenimentele morale narate pot converge pentru a compune o viziune perfect
coerentă, un sistem stabil de valori, dar în cele mai multe cazuri ceea ce numim, într-un mod
aproape iresponsabil, „viziune despre lume” se reorganizează cu fiecare nouă perspectivă
avansată de text. Așadar, eventuala armonie (caracteriologică sau a valorilor) trebuie înțeleasă
ca o stare precară a lucrurilor, și nu ca o condiție fatală a textului, care o poate submina sau
reafirma în mod repetat în funcție de efectele urmărite.
Aceste operații de subminare sau reafirmare apar la al treilea nivel, căruia îi
corespund organizarea materialului tematic, procesul de selecție a elementelor de frazeologie
pentru dozarea efectelor, convenția naratologică aplicată, registrul, tonul narațiunii, tropii
întrebuințați etc., pe care le asociem de regulă cu forma și stilul. În ciuda unei confuzii
persistente în etica narativă între temă şi modul de tratare a temei sau, în cazuri extreme,
eludarea acestui ultim nivel, este evident că „viziunea despre lume” pe care o propune la
suprafaţă romanul poate fi invalidată, relativizată sau consacrată în funcție de configurația în
care se găsesc opțiunile stilistice subordonate. Mai mult, nu trebuie neglijate operațiile de
selecție și reasamblare prin care ia formă lumea ficțională. În spatele acestui proces, a cărui
artificialitate e denunţată pe bună dreptate, dar fără nicio miză reală, de la poststructuralism
încoace, stă un principiu, o idee asupra a ceea ce este relevant, de care etica narativă nu se
poate dispensa cu lejeritate. În acest punct al argumentaţiei, am admis deja contribuţia stilului
la substanţa morală a operei, renunţând la premisele comode ale transparenței şi ale unui
caracter strict decorativ. Un model, influent în tradiţia teoretică, de conceptualizare a acestei
relații pe care o vom numi retorică este cel practicat de Wolfgang Iser. Iser propune o separare
între componenta mimetică a operei, adică lumea ficțională, reprezentată (pentru uzul lucrării
de faţă, evenimentele morale) și procedeele de valorizare, prin care putem accede la
principiile care guvernează selecţia şi aprecierile implicite faţă de acea componentă mimetică
manifestă. Restrângând din nou discuția la însemnătatea în plan moral a acestor mecanisme şi
a rezultatelor lor, trebuie precizat că opţiunea pentru o anumită configuraţie a acestor
elemente (în detrimentul altora) nu trădează în mod necesar dorinţa de a propune tipare
comportamentale, viziuni sau circumstanţe morale exemplare (în sens pozitiv sau negativ), cât
afirmarea unei porţiuni relevante de existenţă morală.
Reunind cele trei niveluri ale discuției, un efect general al ficțiunii este acela de a ne
reclama atenția morală și a ne extinde orizontul cognitiv şi pe cel moral, a ne antrena empatia
şi spiritul critic şi a conferi profunzime viziunii noastre despre lume, iar retorica fiecăreia
dintre realizările individuale ale acestui gen ar deveni un mod de canalizare a acestei atenții
morale. Aşadar, literatura are capacitatea intrinsecă de a ne coopta simțul moral, iar unele
opţiuni retorice ar scoate în evidenţă această dimensiune mai bine decât altele, deci se
pretează în mai mare măsură unei abordări aplicate. Altfel spus, avem de-a face cu efecte
generale şi efecte controlate sau canalizate. Spre exemplu, Martha Nussbaum, Wayne Booth
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și James Phelan tematizează relația dintre morală și literatură, dar cu instrumente şi exigenţe
diferite: ale filosofiei morale și pretinzând un anumit tip de conținut (Nussbaum), respectiv cu
cele ale retoricii narative (Booth, al cărui traseu critic se blochează într-o formă soft de
moralism, și Phelan, mai riguros).
Pentru a ilustra permutările la care poate apela etica narativă şi diferenţele între o
abordare care incorporează toate aceste dimensiuni și una satisfăcută să ofere verdicte
susţinute de un singur nivel, este suficient să comparăm viziunea lui Toma Pavel, cea a
Marthei Nussbaum, alături de câteva interpretări din zona studiilor culturale. Pentru Toma
Pavel, citim „pentru a înţelege mai bine lumea în care trăim, dar şi pentru a ni se deschide
lumi alternative, seturi alternative de situaţii, care pun lumea reală în perspectivă,
contestându-i supremaţia. Orice operă de ficţiune are această putere”.2 Această prezumţie, în
sine, mizează pe primul nivel, cel al convenţiilor constitutive ale ficţiunii, care ne
relativizează şi îmbogăţesc viziunea morală prin simplul contact cu perspective diferite de cea
la care ne oferă acces propria experienţă. În Gândirea romanului, Toma Pavel detaliază acest
raport care se stabileşte între orizontul moral a cititorului şi experienţa furnizată de text,
surprinzând valenţele diferite ale unei serii de forme romaneşti, de la romanul pastoral la cel
modern, problematizând relaţia dintre materialul tematic şi elementele de „stil” fără a
privilegia un anumit tip de discurs moral rezultat din această relaţie.
O încercare recentă în acelaşi sens este cea întreprinsă de Martha Nussnaum în Love’s
knowledge, a cărei încredere în relevanţa morală o romanului o îndreptăţeşte să pledeze pentru
o asimilare a acestuia în filosofia morală: „există viziuni asupra lumii și a modului în care
trebuie să trăim―în special acele viziuni care evidențiază surprinzătoarea varietate a lumii,
complexitatea și misterul ei, frumusețea ei imperfectă―care nu pot fi comunicate de deplin și
în mod adecvat în limbajul convențional al filosofiei, un stil remarcabil de plat și lipsit de
fantezie, ci doar într-un limbaj și în forme care sunt ele însele mai complexe, mai aluzive, mai
atente la particularități”3. Dacă vocabularul folosit aici nu ar fi deja expresia afinității cu
filosofia lui Aristotel, aceasta din urmă este „deconspirată” în același eseu și motivată prin
contrastarea cu alte sisteme etice, precum kantianismul sau utilitarismul, incompatibile sau
chiar ostile formei narative4. Specific aristoteliene sunt, în viziunea lui Nussbaum, „respectul
pentru emoții, atitudinea experimentală și non-dogmatică în fața multiplicității tulburătoare a
vieții”5 sau, într-o altă formulare, prioritatea percepției/a concretului/particularului și relevanța
„We certainly enjoy fiction because it helps us better understand the world to which we belong. We like to
recognize our world in the worlds of imagination, but we also appreciate fiction for its ability to make us less
dependent not just on actual stimuli but on actuality as such. In other words, we also appreciate it for its power to
create alternative sets of situations, thereby putting the actual world into perspective,challenging its supremacy.
All fiction wields this power”.Toma Pavel, Fiction and imitation in ”Poetics Today” , volume 21.3, 2000.
3
„There may be some views of the world and how one should live in it-views, especially, that emphasize the
world’s surprising variety, its complexity and misteriousness, its flawed and imperfect beauty-that cannot be
fully and adequatly stated in the language of conventional philosophical prose, a style remarkably flat and
lacking in wonder-but only in a language and in forms themselves more complex, more allusive, more attentive
to particulars”, Martha Nussbaum, Love's knowledge, Oxford University Press, New York, Oxford, 1990, p. 3.
4
În schimb, arată Martha Nussbaum, ostilitatea lui Platon față de teatrul grec era de altă natură. Nu este
contestată capacitatea literaturii de a ne influența judecățile (chiar dimpotrivă), ci validitatea mimetică a
proiectului dramatic. Importanța acordată contingentului în tragedie nega autosuficiența unei persoane virtuoase
(v. observația lui Socrate, „o persoană bună nu poate fi rănită”).
5
„a respect for the emotions, and a tentative and non-dogmatic attitudine to the bewildering multiplicities of
life”, ibidem, p. 25
2
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etică a evenimentelor impredictibile. Pentru Aristotel, ca și pentru Nussbaum, morala nu
poate fi codificată printr-o teorie a cunoașterii științifice, oricât de elegantă, și de aceea apelul
la lucrări literare, care cultivă imaginația morală, angajează percepția și oferă soluții în
confruntarea cu contingentul și ambivalența, este nu doar util, ci esențial. Până aici, premisele
sunt formulate nonrestrictiv. Problema intervine atunci când Nussbaum trece de la un
vocabular descriptiv la unul normativ şi îşi filtrează lecturile în funcţie de exemplaritatea
discursului moral al romanului în raport cu principiile filosofiei aristoteliene. Aşa cum s-a
arătat6, metoda tinde să excludă dimensiuni importante ale vieții morale interioare, precum
predispoziția spre exces, pe care calea de mijloc aristoteliană le suprimă. În Love’s
knowledge, ca punct de plecare al investigației etice asupra romanului apare formula
platoniciană „cum trebuie să trăim?”, susținând că literatura ne poate lansa într-o explorare
personală prin inițierea unui dialog între răspunsurile oferite de instanțele textului și propria
noastră înțelegere morală. Din păcate, condiţiile acestui dialog sunt restrânse apoi în aşa fel
încât să garanteze anumite concluzii. Nussbaum plasează în centrul proiectului ei romanele lui
Henry James, dar pune pe același plan texte precum Maurice al lui E. M. Forster sau Native
Son, al lui Richard Wright. Opțiunea pentru Henry James poate fi explicată dacă nu prin
calitatea intrinsecă a scriiturii, măcar prin caracterul ilustrativ al meditațiilor responsabile, fie
ele şi în aceiaşi parametri, însă atracția exercitată de Maurice și Native Son asupra autoarei mi
se pare mai curând simptomatică pentru o orientare părtinitoare, în virtutea căreia nu ezită să
recruteze romane de o valoare îndoielnică, pentru simplul motiv că vehiculează valori
liberale. Încercând să-i confere literaturii o demnitate superioară, Nussbaum propune
asimilarea ei în filosofia morală, dar totodată Nussbaum încetează să o trateze ca literatură.
Folosind-o ca vehicul pentru o teză liberală sau alta, pierde din vedere atât specificul genului,
cât și realizările individuale ale unei problematici existențiale. Vorbind despre un specific al
romanului, spre exemplu, nu încerc să recredibilizez sub un alt concept idei precum cea de
autonomie a mediului, ci să extrag câteva caracteristici şi finalităţi proprii, care fac posibilă
intersectarea spaţiului moral cu cel estetic, în special opoziţia faţă de un discurs dogmatic şi
prescriptiv şi o poziție definitivă şi implacabilă.
Aşadar, competența eticii în critica literară nu ține de judecarea probității personajelor
sau a „viziunii despre lume” care se desprinde din text. În cazul Marthei Nussbaum,
consacrarea forţată a unei literaturi inferioare, cu unicul argument că ar fi expresia unei
categorii defavorizate care se cere reprezentată, învesteşte cu o funcţie socială empatia
cititorului, care l-ar face mai receptiv şi ar promova înţelegerea socială. Pentru gânditori
marxişti precum Fredric Jameson, însă, romanul e un instrument de îndoctrinare în ideologia
capitalistă, iar empatia pe care ne-o reclamă un personaj sau altul e o resursă reprehensibilă,
echivalentă manipulării emoţionale. În ce măsură aşadar, trebuie să cedăm viziunii textului
pentru a întreprinde o lectură „morală”? Pentru a răspunde obiecţiei marxiste, momentul etic
al lecturii nu presupune decât comunicarea cu sistemul de credințe al protagonistului și ale
celorlalte personaje, nu predare necondiționată în fața acestora. O conștiință perfect
permeabilă, un cititor al cărui orizont moral personal nu ar putea opune rezistenţă la
impregnarea cu valorile profesate de un roman şi s-ar lăsa modelat de el, dar nu avem de-a
face aici cu altceva decât cu o instanţă virtuală de uz ideologic.
6

Richard Posner, „Against literary criticism”, Philosophy and literature, 21 (1997).
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Desigur, nu vreau să contest prin asta existența a ceea ce numim literatură dogmatică,
scrisă ca vehicul pentru un anumit punct de vedere pe care îl întreține fără abatere și care îi
lasă cititorului foarte puțină libertate de mișcare în interpretare. Mai dificil de conceput este
posibilitatea unui cititor în carne și oase care să dea curs acestei solicitări imperative sau
faptul că această formă de scriitură mai este recognoscibilă drept literatură, cu atât mai puțin
literatură de calitate. Revenind la Iser, acesta demonstrează că „sensul textelor literare este
imaginabil doar pentru că nu este oferit în mod explicit; astfel, el nu poate fi deșteptat decât în
conștiința imaginativă a cititorului”7 Așadar, literatura dogmatică este definită de încercarea
de a reduce pe cât posibil ceea ce aș numi spațiu critic, care îi permite cititorului real să
proiecteze informațiile oferite pe text pe fundalul propriei viziuni, să le integreze și compare
cu ceea ce crede deja despre lume, despre structurile ei constitutive și ce merită învestit cu
valoare din toate acestea. Însă oricât de mic ar fi acel spațiu critic, un cititor „cu adevărat
impasibil, anesteziat sau care a renunțat la toate credințele sale”8, susceptibil de a fi
îndoctrinat în ideologia capitalistă la o simplă lectură a lui Henry James, spre exemplu, mi se
pare a fi de domeniul virtualului.
Paradoxal, funcţia socială a empatiei este supralicitată indiferent dacă produce
rezultate pozitive, într-o grilă a alterităţii recuperate (Nussbaum), sau negative, când
favorizează represiva conştiinţă privată, devenind complice la operarea puterii sociale
(Jameson), până la un identificarea cu un soi de subordonare totală faţă de „diferenţă”. Cum
spuneam, studiile culturale tind să înțeleagă această diferență reductiv și totodată maximal, ca
distanță radicală față de un „altul” caracterizat de o stranietate ireductibilă, distanță pe care o
recuperează prin studiile de gen, studiile etnice etc. Problema apare atunci când pertinența
morală atribuită literaturii e condiționată de măsura în care aceasta contestă norme
hegemonice. Apărătorii „autonomiei esteticului” au observat corect entuziasmul justițiar9 care
impune criteriul corectitudinii politice în spaţiul literar. În concluziile Canonului occidental,
Harold Bloom rezumă convingător calităţile pe care trebuie să le aibă un repertoriu esenţial de
lecturi: „Un canon nu există, în ciuda celor care-l idealizează, pentru a-l elibera pe cititor de
anxietate; el este împlinirea anxietăţii10.(…) El ne confirmă anxietăţile, dar ne ajută totuşi să
le dăm formă şi coerenţă”11. Această observaţie, venind dintr-o zonă improbabilă a teoriei
literare, nu contestă relevanţa morală a literaturii și a „mecanismelor” empatiei, dar nici nu le
absolutizează efectele.
Wolfgang Iser, Actul lecturii. O teorie a efectului estetic, Editura Paralela 45, Pitești, 2006, pp.112-113.
M.H. Abrams apud. Wolfgang Iser, Actul lecturii. O teorie a efectului estetic, Editura Paralela 45, Pitești,
2006, p. 114.
9
Tot din având justiţiar derivă şi gustul pentru „picanterii” biografice, care tinde să își genereze/consolideze o
platformă proprie de manifestare (monografii ideologice etc.) Treptat, aceste studii tind să renunțe la orice
pretenție de aplecare asupra operei, în intenție și realizare, autonomizându-se față de studiul literaturii. Cu toate
astea, drept contrapondere a acestei tendințe de autonomizare, istoria literară are o capacitate tot mai mare de
absorbție a detaliilor sordide, a episoadelor jenante, a insuficiențelor morale etc., pe care le reține ca
descalificând persoana „inculpată” în toate ipostazele ei, dar mai ales în cea de scriitor. La baza necesității
aplicării unei etichete morale definitive putem identifica o intenție salubră, de epurare a vieții intelectuale
autohtone, proces care cere, poate, sacrificarea unor nuanțe. Mai puțin explicabilă este influența rezultatelor
acestor investigații scrupuloase asupra receptării operei literare.
10
Despre anxietate, responsabilitate şi emancipare individuală ca modalităţi a moralităţii pot fi invocate
discursuri din mai multe discipline și spații culturale şi ideologice, precum cel al lui Gabriel Marcel, Zygmunt
Bauman, sau, mizând pe întrepătrunderea între discursul literar şi ontologia morală, Alasdair MacIntyre.
11
Harold Bloom, Canonul occidental, ed. a II-a, Editura Art, Bucureşti, 2007
7
8
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Echivalând efectele empatiei asupra orizontului nostru cognitiv cu o sursă de educație
morală, Martha Nussbaum pare a susţine, similar lui Socrate, că răul nu există decât din
ignoranţă. Dar, ca să recurg la un contraargument la îndemână, empatia ne poate fi la fel de
bine încurajată în raport cu un personaj complet imoral. În acest caz, trebuie să conchidem,
similar lui Wayne Booth, că romanele care ne câștigă simpatia pentru rău (cazul invocat de
Booth este cel al lui Céline) sunt imorale? În Against ethical criticism, Richard Posner susţine
că, în loc să ne transforme în persoane mai bune, empatia născută din ocuparea virtuală a altei
perspective ne ajută să devenim ceea ce suntem, în termenii lui Nietzsche. O observaţie mai
modestă şi mai puţin controversabilă, dar şi un argument slab împotriva criticii etice. Reluând
obiecţia lui Posner, indiferent de obiectul empatiei (care se poate să fie, în sine, amorală sau
nediscriminatorie), prin exercițiu repetat, literatura ne ajută să ne cunoaștem mai bine.
Desigur, sinele pe care îl descoperim la capătul acestui proces de cunoaștere facilitat de
literatură nu va fi neapărat persoana virtuoasă în sens neo-aristotelic sau liberal pe care și-o
imaginează Martha Nussbaum. Mai mult, acest self-knowledge nu atrage întotdeauna după
sine o contraparte practică de tip self-improvement. Dar, chiar şi în acest scenariu, nu are
cunoașterea de sine valoare morală prin ea însăși, nu este măcar o precondiţie a
responsabilităţii?
Pentru a încheia, critica etică, ca şi literatura, pot fi puse în serviciul oricărui set de
valori, putându-se face deopotrivă vinovate de dogmatism. Însă dacă moralismul literaturii
este atenuat de specificul mediului în care în care este exersat, cel al criticii nu beneficiază de
aceleași plase de siguranță. Fac această ultimă observație tocmai pentru că putem identifica în
practica ultimilor ani o tendință explicabilă, dar de rău augur de a abuza de criteriul etic în
aplicarea unui verdict critic. Avântul criticului erijat în arbitru al corectitudinii politice e
uneori atât de puternic, iar conștiința propriei datorii, atât de greu de redus la tăcere, încât
nuanțele acestei problematici a moralei în roman sunt ușor sacrificate.
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