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Summary 

The article expounds the role of the maternal essence in the spiritual life of the main heroes from the 
novel „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon...” by Vladimir Beşleagă, in the harsh circumstances of 

totalitarian mecanism of deflection. The material focuses on the idea that maternal spirituality has a saving 

power for its offspings, if not for the fizical being, at least for the spiritual one. Filimon has a genetic 

prenatal identity, discovered by relating to maternal consciousness. 
 

Filimon, protagonistul romanului Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…, (de altfel, un roman care în 

lupta cu „omniprezenta cenzură” a zăcut 18 ani în sertarul prozatorului) este expresia esenţializată a unui tip 

de om nou în sistemul totalitar, definit ca homo soveticus. Beşleagă a intuit exact fenomenul mankurtizării. 

Cum altfel am explica întreruperea barbară a legăturii lui organice cu mama la o vârstă a inconştienţei 

ontologice.  

Nichifor Fătu (falsul învingător), un diabolic parvenit, e stăpânit, în atitudinile faustice asupra naturii 

umane, de obsesiile unui dictator mărunt într-un sistem social birocratic pe jumătate absurd şi pervers. El 

şterge orice urmă a originii şi identităţii fiului, schimbându-i odată cu numele şi soarta (Filimon, < gr. 

„iubitor de singurătate” [2, p. 65]). Întâmplările cu Filimon, la prima vedere, sunt lipsite de logică. Filimon 

este crescut de o bătrână, mama devine pentru el o străină, o nebună de care, din spusele tatălui, trebuie să se 

păzească şi să arunce cu pietre în ea.  

Organicitatea lumii este încălcată, deraiată de la mersul ei firesc. Raportul dintre animus şi anima e 

cumpănit în favoarea sârguinţei paternale, se produce grava fisură ontologică. El merge pe urmele tatălui său, 

îndeplineşte ordinile lui până în momentul incert în care îl străfulgeră senzaţia unui handicap ontic foarte grav 

(„nervul rupt”), care îl determină la un lung şi anevoios proces de sondare interioară, de căutare a adevărului 

despre sine. Mai multe voci străine şi contradictorii se dezlănţuie în fiinţa lui Filimon, unindu-se într-o 

avalanşă verbală, care scoate la suprafaţă cele mai refulate fragmente de realitate, oferindu-i posibilitatea unei 

redefiniri identitare. Izolarea lui Filimon de mamă echivalează cu lipsa accesului către memoria axiologiei 

sale existenţiale. 

Lumea romanului este construită pe principiul unei polarităţi opuse şi complementare, mărcile căreia 

sunt elementul masculin şi cel feminin: mama şi tata. Deşi Nichifor Fătu (numele înlocuieşte statutul) şi 

mama (statutul înlocuieşte numele) sunt părinţii prolifici (au născut gemeni), care condiţionează 

funcţionalitatea lumii pe care au creat-o, există o luptă permanentă între ei, constituind un perpetuum mobile 

existenţial. Această luptă continuă în conştiinţa lui Filimon şi al Cristinei, progeniturile lor. Pe de o parte, 

dinamica raporturilor dintre ei formează ciclul existenţial, mobilizat de contradicţia permanentă dintre bine şi 

rău, pozitiv şi negativ, material şi spiritual etc. Pe de altă parte, raportul mamă-tată reflectă dualitatea 

cunoaştere-noncunoaştere, acest fapt fiind relevat de întreg sistemul metaforic al romanului. Aşa, de 

exemplu, s-ar putea explica tendinţa lui Filimon de „a zbura”, în opoziţie cu încercarea lui Fătu de a-l trage 

„în jos, sub pământ, în Gura Muntelui de Piatră”: „oamenii se aruncă dintr-o parte în alta parcă s-ar legăna o 

iarbă deasă – ce caraghioşi sunteţi, măi oamenilor, nici nu vedeţi că vi se cufundă picioarele în hlei şi numai 

capetele vi se clatină, picioarele rămân veşnic înfipte locului, pe când eu... sunt liber! Am scăpat de toate, m-

am desprins de pământ şi zboooor!”. Mama reprezintă principiul binelui şi tendinţa de ascendenţă spirituală, 

iar tatăl – principiul răului absolut, care urmăreşte degradarea, căderea în hăul inconştienţei morale.  

Nichifor Fătu îşi dispreţuieşte propriii copii, pentru că el simte pe altcineva în structura lor spirituală, 

deşi ar fi dorit să se recunoască pe sine. Lipsiţi de contactul cu mama, gemenii rămân sensibili la ecourile 

vocii ei, care continuă să se audă foarte vag în interioritatea lor devastată. De aceea, Fătu are duble motive să-

i urască: „Pleacă, femeie! şi pe Cristina am s-o dau la partea ei, dar e încăpăţânată, nu mă ascultă! Tu i-ai 



băgat în suflet... a râs o dată de mine, nimeni n-a râs pe lumea asta, am s-o frâng şi dânsa, pe Cristina ta! Pe 

băiat l-am înfrânt, frânt (...) nu vor să mă asculte, asta, fata, nici în ruptul capului nu vrea să-l primească pe 

Ghior, s-ar potoli, ar pleca ea capul, după dânsa şi Filimon se face încăpăţânat, Cristina îl aţâţă! Avea dreptate 

corcitura: toată-i bunelul său! ea îl aţâţă, dar las' că...”. Toate actele de tiranie, toate nedreptăţile faţă de 

Filimon, Fătu le-a comis conştient, din dorinţa de a „înfrânge” pe acel altcineva din structura interioară a 

fiului: „încăpăţânat ca bunelul său! De ce? – întrebase el indignat – crezi că trebuie să-ţi semene ţie? Rânjea 

corcitura, sămânţa ta cade deasupra, dar este alta mai adânc, supuşenia e forma, încăpăţânarea e miezul! Las′ 

că i-o scot şi din măduva oaselor!” Devenit stăpân pe existenţa exterioară a copiilor săi, Nichifor Fătu rămâne 

neputincios în faţa lumii lor interioare. El nu poate găsi nici o cale de acces la sufletul gemenilor, pentru a 

şterge ultimele rămăşiţe ale matricei lor genetice.  

Filimon intuieşte o parte a adevărului despre sine prin existenţa şi caracterul luminos al surorii lui, 

Cristina. În genere, cele trei forme feminine din viaţa protagonistului presupun nişte dimensiuni de 

ascendenţă, de revelare a binelui din propria interioritate: femeia (prin dragostea fizică), Cristina (prin 

dragostea spirituală) şi mama (prin dragostea divină, absolută). Ipostaza maternă a feminităţii este sacralizată 

prin funcţia ei mântuitoare. Accesul lui Filimon către mamă este prin casa (simbolul sufletului) Cristinei, or 

căsuţa veche a mamei se găseşte (foarte sugestiv) încadrată în casa fiicei. Cu cât Filimon se apropie mai mult 

de mamă, cu atât mai departe este de principiul răului, aflat la polul opus.  

Expresia sentimentului sacralităţii, ca reacţie la profanul agresiv, a binelui universal, e identificat cu 

principiul maternităţii şi reprezintă o permanenţă în lumea interioară a copiilor săi, manifestându-se ca o forţă 

genetică, resuscitată pentru a-i scoate din capcanele deviantului. Porunca biblică pe care o repetă vocea 

mamei în conştiinţa ambilor copii ilustrează această idee: „să nu osândeşti, băiete...”; „Nu mă duc de aici, 

vreau să mă lămuresc, să ştie toţi că el... – nuuuuoooooo – sâââânndiiiiii!”; „dar nu osândesc, vino şi ajută-

măăă...”; „Dă mâna şi hai din casa asta... – casa asta? Picioarele mele arse, piatra cu dungă neagră, odaia – 

nuoooosândii – de ce?”; „să nu osândeşti, copila mamei...” Filimon are o identitate genetică prenatală, pe care 

o intuieşte atât prin fiinţa Cristinei, cât şi prin imensul gol interior pe care îl resimte cu acuitate, prin 

necesitatea de a se relaţiona conştiinţei materne şi de a o reintegra propriei spiritualităţi. 

În roman mama nu este o prezenţă fizică, ea se manifestă ca o reminiscenţă a unei voci interioare. 

Mama, în genere, n-a existat ca fiinţă în viaţa lui Filimon. Întrebarea despre mamă i-a apărut atunci când a 

rostit (de groază) prima dată cuvântul: „şi momentan îşi aminti de lupii care-l fugăriră atunci prin pădure, 

când fugea de la colonie... abia apucă să urce într-un copac ţipând: maaaamăăăă! a ţipat aşa? – până atunci nu 

cunoşteam cuvântul... adică îl auzisem odată noaptea: toţi din colonie dormeau, fiecare în patul lui, alţii câte 

doi, era într-o noapte când n-am putut să dorm, şi un alt băiat ţipă prin somn: maaamăăă!”. Aceste cazuri îl 

fac pe copil să deducă faptul că mama este salvarea în faţa oricărui pericol, frica existenţială fiind învinsă cu 

ajutorul ei. În conştiinţa sa, Filimon se autoidentifică prin ea: „...mirosul sânului tău! vreau să-mi învăluie tot 

trupul, ca să mi te aduc aminte, să te văd, să te simt cu toată fiinţa mea, eu care te port în mine, pe tine care 

m-ai purtat în tine, vino, ajută-mă să mă descuuuuuurc...”. Filimon o invocă, o cheamă ca pe un duh, ca pe o 

zeitate, asemeni oamenilor arhaici. Imaginea arhetipală a mamei – naştere şi moarte, regăsită în unele mituri, 

este cea a Pământului-Mamă (Terra Genetrix), mamă primordială generatoare şi susţinătoare a vieţii. Ea oferă 

materia şi tot ea o primeşte. Mama este o structură ideală, ultimul punct de contopire pentru conştiinţa 

masculină sau masculinizată.  

Starea deprimantă în care ajunge Filimon este o consecinţă a încălcării unui echilibru vital. Faptul că el 

nu-şi cunoaşte mama (adică, aspectul pozitiv al sinelui său) şi nu conştientizează rolul dominator al tatălui 

(superioritatea răului), îl îndreaptă pe calea dezumanizării. Întrebările pe care şi le pune asupra rostului 

existenţei însă îi reabilitează forţa discernământului, care va face posibilă descoperirea adevărului despre 

ambii părinţi, despre raportul dintre ei. Aflând taina originii sale, Filimon refuză să-şi recunoască tatăl, 

tinzând spre unitate totală cu mama. Tendinţa de a ignora partea negativă a sinelui nu face decât să reprime 



unitatea fiinţei sale. Prin urmare, drama lui Filimon, cel care în sfârşit cunoaşte binele şi răul, constă în faptul 

că el nu se poate conforma existenţei ambelor aspecte în sine, or „împăcarea, atunci când se petrece, nu e cu 

Tatăl, ci cu propria structură duală. Singur, faţă în faţă cu moartea ca singură certitudine, omul dobândeşte 

seninătatea. Se regăseşte identificând în sine mama şi tatăl” [3, p. 13].  

Deci, Filimon izbuteşte să afle adevărul despre sine, treptele autocunoaşterii culminând cu moartea – 

dezbinarea totală a fiinţei fizice, dezagregarea absolută a materiei – şi reintegrarea cu elementul matern: 

„...vede legănându-se parcă în văzduh un aşternut alb şi pe aşternutul acela e culcată cu faţa în sus o femeie, 

numai că faţa ei nu o poate vedea, căci e întoarsă puţin într-o parte... (...) şi el simţi cum se pierde în 

aşternutul acela alb, orbitor de alb, făcându-i-se uşor, nespus de uşor...”. Mecanismului deviant, care reuşise 

să distrugă echilibrul organic al lumii lui Filimon prin frustrare, intimidare, descalificare, cruzime, claustrare, 

angoasă, beznă etc., îi rămâne inaccesibil spaţiul idealităţii pure, al spiritualităţii materne.  
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