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manuscrisul și pentru răbdarea, încurajarea și munca susținută, în 
timp ce eu am petrecut multe ore în cercetare și scriere, când aș fi  
putut face altceva mai profi tabil!



Pe  septembrie  nimeni nu era plictisit. În acea zi și câteva 
săptămâni după aceea eram cu toții încremeniți de drama teribilă de 
la turnurile gemene și Pentagon. Organizatorii spectacolelor de pe 
Broadway se întrebau dacă se cuvine să continue sau dacă vor mai 
putea susține reprezentațiile. Părea o absurditate să mergi atunci 
la fi lm sau la concert. În prima săptămână de după atacuri, multe 
evenimente au fost anulate sau amânate. Oamenii stăteau acasă, 
înfricoșați de riscurile la care s-ar fi  putut expune în lumea de afară, și 
au rămas lipiți de știrile de la televizor. Cultura divertismentului părea 
să se ofi lească și să devină de prisos peste noapte. Doar reclamele la 
medicamentele de prevenire a anxietății își mai găseau rostul. Până 
și renumiții David Letterman și Jay Leno au devenit mai sobri ca 
niciodată. Era aproape imposibil chiar și să zâmbești în toiul sutelor 
de știri tragice care umpleau paginile. Două ziare new-yorkeze au 
suspendat temporar rubricile satirice și de umor. O lună mai târziu de 
la eveniment, Darren Star, creatorul serialelor Totul despre sex și Beverly 
Hills 90210, spunea într-un interviu pentru New York Times:

Totul despre Sex a profi tat întotdeauna de acest nesecat 

izvor de inspirație al prostiei și modei și de o sumă enormă de 

bani și superfi cialitate. Ne-am distrat, l-am celebrat și ne-am 

simțit bine. Acum trăim o schimbare a stării de spirit. … Prima 

CAPITOLUL 1
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emisie televizată, în afara știrilor, pe care am urmărit-o după 

tot ceea ce s-a întâmplat a fost premiera noii serii Prietenii. 

Până atunci m-am tot gândit: Cui îi pasă de iluziile create de 

programele televizate? Dar Prietenii era nostim și mă făcea să 

râd – în parte și pentru că am știut că nimic teribil nu avea să 

li se întâmple acestor oameni.1

Cu siguranță, cel puțin la început, oamenii au fost mult mai deschiși 
către o discuție serioasă despre chestiuni ultime cu privire la bine și 
rău, sensul vieții și importanța timpului petrecut în familie. În câteva 
ore, eroii noștri nu mai erau stelele de la Hollywood sau legendele din 
lumea sportului, ci curajoșii luptători cu focul și polițiștii.

Acum, la câteva luni de la tragedie, ne-am acomodat cu noile 
realități, iar cultura divertismentului a reintrat în ritm. Până și 
nesfârșitele articole despre Islam și războiul din Afganistan au 
reușit să ne rețină atenția doar pentru o vreme, devenind curând 
neinteresante din cauza repetitivității. Pentru o vreme m-am întrebat 
dacă nu cumva această carte va fi  irelevantă după 11 septembrie, dar 
pentru cei mai mulți rutina zilnică s-a schimbat radical doar în foarte 
mică măsură; și până la următorul moment dramatic, mulți dintre noi 
își vor găsi delectarea zilnică în Spitalul de Urgență, Supraviețuitorul 
și Temptation Island. Seara trecută am fost la un fi lm într-un cinema 
multiplex deschis de curând. Era ticsit!

Ca o curiozitate, am început această carte în urmă cu câțiva ani, 
când am fost invitat să susțin o dezbatere pe tema plictiselii tocmai 
în Orlando, Florida – la o aruncătură de piatră de mecca distracției, 
Disney. După ce m-am întrebat ce aș putea spune interesant despre 
plictiseală, am început să aprofundez acest subiect și m-am trezit atât 
de intrigat de el, încât prelegerea s-a transformat într-un articol, și 
n-a mai fost decât un pas până ce articolul a devenit ideea unei cărți. 
Curiozitatea asupra subiectului mi-a fost trezită în special de studiul 
fascinant realizat cu măiestrie de Patricia Spacks pe tema plictiselii în 
literatura engleză, intitulat Boredom: Th e Literary History of a State of 

1 Darren Star, „Seria: După 9/11. Un interviu cu Lynn Hirschberg“, 
New York Times Magazine, 11 noiembrie 2001, pag. 118-119.
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Mind [Plictiseala: Istoria literară a unei stări de spirit]. Spacks schițează 
patru ipoteze legate de interesul tot mai viu din ultimii două sute 
de ani față de cauzele ce duc la plictis: mai mult timp liber, declinul 
creștinismului, preocuparea crescândă pentru drepturile individului 
și interesul tot mai mare în ce privește experiența interioară. În 
paragraful fi nal Spacks scrie:

Istoria plictisului în constructele sale culturale ne preocupă 

acum mai puțin, întrucât plictiseala în sine pare să conteze atât 

de mult. Dacă plictisul poate constitui o justifi care plauzibilă 

pentru actele de violență și autodistrugere, dacă dorința de a 

o dejuca varsă râuri de cerneală și face înconjurul lumii, dacă 

scriitorii de fi cțiune o presupun ca substratul experienței, 

iar jurnaliștii operează pe seama ei un domeniu de referință 

comprehensibil – dacă toate cele de mai sus sunt adevărate, 

înseamnă că plictiseala este explicația larg răspândită a unei 

societăți confuze.1

Cartea mea reprezintă strădania de a înțelege o parte din 
complexitatea care produce adesea confuzie lumii în care trăim.

Pentru a dezbate obiectiv un subiect care „contează“ atât de mult, 
l-am abordat din mai multe unghiuri – sociologic, psihologic, istoric, 
teologic și practic – într-o cercetare cu privire la cauzele plictiselii și 
căile prin care o putem contracara. Această analiză ne va duce direct 
în inima problemei și ne va dezvălui potențialul condiției umane 
pentru secolul al XXI-lea.

1 Patricia Meyer Spacks, Boredom: Th e Literary History of a State of Mind, 
Chicago, University of Chicago Press, 1995, pag. 272.





Zburam deja de ase ore și mai aveam încă patru ore de zbor! 
Am mâncat, am moțăit, m-am uitat la un fi lm, am terminat de citit 
cartea și ziarul, iar acum sunt plictisit. Îmi aduc aminte de ceasurile 
interminabile de pe bancheta din spate a mașinii alături de fratele 
și cele două surori ale mele, când, copii fi ind, călătoream cu familia 
în vacanța de vară. La fi ecare jumătate de oră unul din noi întreba: 
„Mami, încă n-am ajuns?“ sau „Tati, cât mai avem?“

De curând am condus singur douăzeci de ore în continuu din 
Boston la St. Louis. Din fericire am găsit cu ce să-mi țin mintea 
trează – o serie de interviuri fascinante și o carte în format audio, 
care mi-au fost de mare ajutor pe tot parcursul călătoriei. Alternam 
între interviuri, carte și frecvențe locale de radio, totul pentru a evita 
plictiseala. Ochii mei și celelalte simțuri se bucurau de priveliștea 
gospodăriilor din sudul Statului New York și, slavă Domnului, că nu 
era un trafi c prea mare. Câteva dintre reacțiile mele ciudate m-au 
amuzat și m-au făcut să înțeleg cât de mult tânjeau toate simțurile 
mele după stimulare. Aduceam mâncare de la o casă de vacanță, și 
chiar pe scaunul de lângă mine se afl a un pachet mare de Honey 
Nut Cheerios1. Probabil că am mâncat cam două treimi din pachet 
în acele douăzeci de ore. La un interval de câteva minute, luam câte 

1 Cereale cu miere. (n.ed.)

CAPITOLUL 1
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cinci sau șase bucăți pe care le ronțăiam. Mai aveam și niște sandvișuri 
care m-au ajutat să-mi domolesc monotonia. Din când în când mă 
întindeam, mă scuturam și chiar mă pălmuiam mai serios. Am strigat, 
am visat cu ochii deschiși, am cântat, am stat de vorbă cu mine însumi, 
m-am rugat și am râs. De vreo trei ori era cât pe ce să adorm la volan 
și căscam destul de mult… așa că m-am oprit să trag un pui de somn. 
Am fost uimit de felul cum am făcut față plictisului și mai ales de 
felul cum toate simțurile mele strigau după ajutor! Primele și ultimele 
ore au fost cele mai grele.

Acum lasă-ți imaginația să hoinărească. Imaginează-ți că ai o seară 
liberă: n-ai nimic special de făcut, nicio responsabilitate față de alții. 
Care este primul gând care-ți trece prin minte. Să mergi la cinema? 
Să te uiți la unul sau două fi lme acasă? Gândește-te cum ar fi  să nu 
ai televizor, calculator, jocuri sau fi lme? Ne vine greu să concepem 
o astfel de existență; de fapt unii ar considera-o înspăimântătoare. 
Ce ne-am ști face? Cum am putea supraviețui lipsei prelungite de 
divertisment? Cred că ne-am putea da seama cel mai bine de asta 
atunci când ni se ia curentul electric câteva ceasuri. Oare cum s-au 
descurcat generațiile anterioare?

Pentru a-ți testa dependența de aparatele electronice, vezi dacă pe 
o perioadă de douăzeci și patru de ore – sau dacă ești curajos, pentru 
câteva zile, poate chiar o săptămână – să nu pornești niciun aparat 
audio, să nu te uiți la televizor sau fi lme și să nu te duci la niciun fi lm. 
Cum ar fi  să te duci la serviciu în fi ecare zi fără să pornești radioul? 
Cineva care s-a supus acestui test și-a dat seama că în mod involuntar 
mâna continua să se îndrepte spre butonul de pornire al aparatului. 
A reușit să reziste tentației cântând cu voce tare orice melodie ce-i 
trecea prin minte. Ce te-ai face fără televizor?

Și totuși, atât de mulți oameni se simt plictisiși, deși au curent 
electric în permanență, nu țin post de la nicio formă de divertisment 
și au acces la toate plăcerile pe care și le doresc. Aici, în St. Louis, 
am simțit imediat interesul imens al locuitorilor pentru echipa de 
baseball Cardinalls, în special când preferații lor jucau în preliminariile 
Cupei Mondiale. Concomitent, echipa de fotbal american Rams este 
susținută și încurajată cu frenezie de zeci de mii de fani. Sunt mereu 
organizate sute de concerte în tot orașul, apar mereu fi lme noi în 
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cinematografe sau în format DVD, sunt zeci de canale de televiziune 
accesibile – cum ar putea cineva să mai spună că se plictisește? Și 
totuși, un studiu anual recent asupra opiniei consumatorilor a relevat 
„explozia plictisului“: „Suntem plictisiți, în ciuda faptului că trăim 
în vremuri remarcabile.“ Acest studiu a arătat că în 1999, 71% din 
aproape 2 500 de subiecți care au participat la acest studiu își doreau 
ceva cu totul nou în viața lor, o creștere cu patru procente față de 1998. 
„La fel cum un dependent de droguri dezvoltă toleranță la substanța 
pe care și-o administrează și are nevoie de doze tot mai mari pentru 
a obține efectul dorit, și noi am dezvoltat toleranță la evenimentele 
senzaționale.“1

Această tendință a fost evidențiată cu câțiva ani în urmă într-un 
articol din Reader’s Digest cu titlul „Cum să faci față plictiselii“:

În ciuda varietății extraordinare ale formelor de diver-

tisment și a resurselor disponibile, a freneziei pentru spectacole 

și a căutării febrile de distracție, America este blazată. 

Eforturile susținute în Statele Unite ale Americii pentru 

contracararea plictisul s-au soldat cu un eșec, iar plictiseala a 

devenit boala zilelor noastre.2

Unii ar putea să aibă un sentiment acut de plictiseală, în vreme 
ce alții ar putea considera tema acestei cărți o exagerare. Sunt însă și 
dintre aceia care trag semnale de alarmă. În Marea Britanie un articol 
recent cu titlul „Ești plictisit, al naibii de plictisit?“ dintr-un cotidian 
național important îl citează pe arhiepiscopul de Țara Galilor care 
declara:

Suntem o societate profund și primejdios de plictisită. 

Dar refuzăm să vedem ce stă la rădăcina acestei probleme. 

De ce ne dorim să ne debarasăm de splendorile și difi cultățile 

1 Studiu de piață realizat de Yankelovich Partners în 2000 pentru observarea 
atitudinilor consumatorului, citat în Tom Kuntz, „Yawn: Th ese Are Such 
Exciting Times“, New York Times, 20 februarie 2000, pag. WK7.

2 Judson Gooding, „How to Cope with Boredom“, Reader’s Digest, 
februarie 1976, pag. 51.
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vieții de fi ecare zi? De ce vrem să evadăm în jocuri de noroc și 

droguri sau orice altă formă de fantezie?

De ce am creat o cultură ce pare mai degrabă îndrăgostită 

de fantezie decât de realitate? Fie că este vorba de dependența 

de jocuri de noroc sau droguri, chiar și de loteria națională, ar 

trebui să ne întrebăm: „Ce s-a întâmplat cu noi? De ce suntem 

atât de plictisiți?“1

Când am fost invitat pentru prima dată să vorbesc pe tema 
plictisului, mă întrebam de ce ar fi  interesat cineva de așa ceva. „Am 
dori să vorbiți pe tema plictiselii, mi-a spus echipa care m-a invitat, 
pentru că sunt o mulțime de oameni aici care par plictisiți de viață.“ 
Îmi închipui că oamenii care m-au invitat să vorbesc s-ar putea să 
fi  întrezărit ceva din ceea ce este foarte familiar în portretul tipic 
suburban oferit de profesorul Reinhard Kuhn:

Doamna este plictisită de revista pe care o citește sau de 

show-ul pe care-l urmărește la televizor și își mai face un cocteil. 

Sau poate își sună o prietenă la fel de plictisită și vorbesc la 

telefon ore în șir despre nimic, sau poate se lasă condusă într-o 

relație amoroasă pe care nu o valorizează cu nimic mai mult 

decât pe o emisiune de la televizor sau un articol de revistă.2

Cunoaștem cu toții prea bine tipul adolescentului care nu are nimic 
de făcut. Orice nimic din televizor îi captează interesul, prietenii lui 
sunt cu toții ocupați și el pretinde de la alții să-i ofere ceva nou, în 
timp ce el repetă necontenit: „Mă plictisesc!“

În urma unui sondaj de opinie s-a constat că „cel mai obișnuit 
răspuns la plictiseală [era] «zaparea canalelor de la televiziune.»“ Din 
numărul celor chestionați, 44% au spus că mănâncă atunci când sunt 
plictisiți, iar 27% au spus că dau o tură cu mașina.3

1 Rowan Williams, „You’re Bored, Damned Bored“, Th e Sunday Times, 
Londra, 31 martie 2002, pag. 3.

2 Reinhard Kuhn, Th e Demon of Noontide: Ennui in Western Literature, 
Princeton, N.J., Princeton University Press, pag. 7.

3 Bernice Kanner, „Hungry or Just Bored“, American Demographics 28, 
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De ce într-o vreme în care există mai multe forme de distracție 
ca oricând se pare că suntem loviți de o epidemie de plictiseală? Pare 
deplasat să discutăm despre plictiseală în felul acesta? Ori de câte ori 
am ținut o prelegere pe acest subiect, la început participanții păreau 
sceptici. Dar pe măsură ce aprofundam subiectul, realizau cât de 
frecvent apare plictisul în viața lor, a copiilor sau a prietenilor. Deși 
poate n-au folosit cuvântul plictisitor pentru a descrie perioadele 
anoste din viață, când am vorbit despre plictiseală, mulți dintre ei au 
realizat că de fapt aceasta este concret starea lor de spirit. Sesiunea 
de întrebări și răspunsuri a fost momentul cel mai plin de vitalitate 
și interes pe această temă, o atmosferă radical diferită de cea de la 
începutul prezentării. Subiectul în sine nu este deloc plictisitor pentru 
nimeni! Materialul rezona într-un mod ciudat și profund cu sufl etele 
lor.

PLICTISITOR SAU CAPTIVANT?

Gândește-te la câteva sinonime pentru plictiseală. Nu te grăbi, ci 
încearcă să pătrunzi sensul fi ecărui cuvânt. Apatic, mohorât, indiferent, 
insipid, banal, searbăd, nesfârșit, obositor, neînsufl ețit, letargic, 
monoton, uniform, repetitiv, obișnuit, învechit, greoi, anost, supărător, 
neinteresant, șters, agasant. Plic-ti-si-tor cum ar spune adolescenții 
cu acel ton încărcat de dezgust. Vorbim despre a fi  „plictisiți de 
moarte“, „scoși din minți de plictiseală“, „incredibil de plictisiți“. Cu 
siguranță avem de-a face cu o stare inconfortabilă, chinuitoare, din 
care dorim să evadăm: urmare a faptului că nu există absolut nimic 
ce ne-am putea dori să facem. Chiar mai chinuitor este faptul că 
nici măcar nu avem dorința de-a face măcar lucrurile care ne stau 
în putere.

Acum gândește la câteva antonime ale plictiselii. Încearcă să 
pătrunzi și de data aceasta sensul cuvintelor: interesant, cuceritor, 
amuzant, atractiv, captivant, carismatic, convingător, desfătător, 
antrenant, cuceritor, fermecător, exotic, fascinant, palpitant, pasionant, 

nr. 1 din 1999: 15. (Datele au la bază răspunsurile a 315 subiecți dintr-un 
sondaj făcut în august 1998 de Cyber Dialogue, o fi rmă din New York 
care a efectuat acest studiu pe internet). 
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provocator – încântător.1 Îți propun să fi i atent în săptămâna următoare 
la frecvența cu care apare cuvântul captivant în discuțiile celor din jur. 
În săptămâna precedentă ai auzit vreodată pe cineva spunând „Sunt 
atât de încântat!“? Și dacă da, de câte ori s-a repetat? Starea aceasta de 
fapt nu necesită decât un mic interes pentru a putea fi  depășită.

„A se plictisi“ (to bore – în engleză) înseamnă „a fi  dezinteresat, a 
lâncezi, a fi  neinteresant sau monoton.“2 Conotația cuvântului este 
oarecum insultătoare, ca și cum cineva ar fi  în mod constant plicticos 
și lent (adică a fi  sâcâitor cu ceva sau cu cineva). Am înțeles acest lucru 
din proprie experiență când am întrebat o studentă de ce nu participă 
niciodată la discuțiile din clasă. Răspunsul ei a fost prompt și ușor 
sarcastic „Să fi u sinceră, mă simt plictisită. Am parcurs o bună parte 
din materialul acesta în cursurile precedente.“ Remarca ei incisivă 
a străpuns balonul egoului meu și am resimțit durerea și la câteva 
ore după aceea, întrebându-mă dacă sala de clasă pe care tocmai am 
reamenajat-o pentru a o face cât mai captivantă, arăta chiar așa de 
monotonă!

Ambrose Bierce surprinde un alt sens a ceea ce înseamnă devastat 
sau copleșit de plictiseală, defi nind drept plictisitor „o persoană care 
vorbește când tu ți-ai dori să asculte!“3 Situația aceasta stârnește iritare 
și o dorință de a-i răspunde cu aceeași monedă – plictis contra plictis! 
Când cineva într-o discuție liberă vorbește necontenit, pedalând 
doar pe opiniile personale, insensibil la părerile celorlalți, mă simt de 
fi ecare dată plictisit și iritat la maxim – mi-aș dori să-i spun să tacă 
și să evadez din preajma lui. Într-un sondaj de opinie, cercetătorii 
i-au întrebat pe participanți ce găsesc plictisitor în alții, iar câteva din 
caracteristicile descrise au fost: pasivitatea, monotonia, rigiditatea, 
preocuparea de sine și banalitatea.4

1 Sinonimele pentru „plictisitor“ și „captivant“ provin din Roget’s 21st 
Century Th esaurus in Dictionary Form, ed. Barbara Ann Kipfer, New 
York, Dell, 1992.

2 Webster’s New World Dictionary College Dictionary, a patra ediție, New 
York, Macmillan, 1999, pag. 169.

3 Ambrose Bierce, Th e Devil ’s Dictionary, 1906; retipărit, New York, 
Oxford University Press, 1999, pag. 19.

4 Mark R. Leary și alții, „Boredom in Interpersonal Encounters: 
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Acum, așa după cum am anticipat deja, un lucru ciudat cu privire 
la această stare de spirit este că oamenii, până nu sunt obligați să se 
gândească la ea, s-ar putea să nu-și fi  identifi cat starea drept plictiseală. 
S-ar putea să se recunoască frustrați, deprimați sau iritați, dar s-ar 
prea putea să nu realizeze că sunt plictisiți. În cele mai multe cazuri 
când cineva se plânge că e plictisit are parte de o reacție negativă: a te 
plânge de așa ceva s-ar putea să fi e privit ca ceva greșit, prin urmare 
nu pare tocmai înțelept să recunoști deschis. Faptul că nu suntem 
conștienți de starea de plictiseală s-ar putea datora, după cum spune 
sociologul Orrin Klapp, și faptului că „practicile placebo precum 
distracția, jocurile de noroc, sportul, drogurile și media diminuează 
sau camufl ează plictiseala într-o așa măsură, încât oamenii nu-și 
conștientizează dorințele lăuntrice.“1 Aceste practici acționează 
asemenea unor tranchilizante sau sedativi culturali, îndepărtând 
conștiența inconfortabilă a monotoniei și povara realității.

O LECÞIE DE ISTORIE

Lecțiile de istorie dintr-o mică școală privată din Anglia au 
fost pentru mine cele mai plictisitoare dintre toate, cu înșirarea 
interminabilă a numelor de regi și regine ale ținutului plus datele 
referitoare la ei. Acum că mi-am urmărit arborele genealogic până 
prin 1600, am fost fascinat de evenimentele secolelor anterioare. Dar 
într-o sală de clasă, la sfârșitul unei zile obositoare, ce relevanță putea 
să aibă aceste date pentru un copil de zece ani?

Pentru a putea căpăta o perspectivă corectă asupra unui eveniment 
trebuie să privim în urmă la origini și la dezvoltare. Ca să înțelegi 
cine ești ca persoană este de mare ajutor să cunoști rădăcinile familiei 
tale; cum erai în copilărie, adolescență sau maturitate și care sunt 
infl uențele care te-au modelat. Astfel, cu riscul de a-ți pierde atenția 
și de a te face să caști de câteva ori, te voi conduce într-una din cele 

Antecedents and Social Implications“, Journal of Personality and Social 
Psychology 51, nr. 5 (1986): pag. 968-975.

1 Orrin Edgar Klapp, Overload and Boredom: Essays on the Quality of Life 
in the Information Society, New York, Greenwood, 1986, pag. 20.
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câteva călătorii scurte în trecut pentru a înțelege felul în care a fost 
modelată concepția despre plictiseală a societății.

Nimeni nu cunoaște originile exacte ale cuvântului plictiseală. 
Profesoara Patricia Spacks afi rmă că acest cuvânt nu apare în 
vocabularul englez decât după anul 1750.

Prima apariție citată apare într-o scrisoare privată din 

1768, în care Earl Carlisle își exprimă compătimirea pentru 

„prietenii din Newmarket care sunt plictisiți de acei francezi“. 

A plictisi, desemnând „ceva ce plictisește“, apare în 1778; 

plictisul, care desemnează o persoană obositoare, e menționat 

abia în 1812; … prima atestare a substantivului plictiseală 

apare în 1864.1

Spacks demonstrează că există o preocupare crescândă față de 
plictiseală în literatura și cultura vremii. Ea vede plictiseala ca „o 
metaforă pentru condiția postmodernă“.2 Se pare că și-a făcut intrarea 
în vocabularul englez din operele gânditorilor francezi ai secolului 
al XVII-lea, care au scris despre „ennui.“ În 1670, Blaise Pascal făcea 
referire la „condiția umană caracterizată de inconsecvență, plictiseală 
[ennui] și anxietate“3 și a scris că „nu contează cât de fericit ar putea 
fi  cineva, dacă îi lipsește distracția și nu are nicio pasiune care să-l 
anime sau hobbyuri care să țină plictiseala departe, va ajunge curând 
deprimat și nefericit.“4 Jacques Bossuet a scris despre acest „incurabil 
ennui, care face parte din structura de bază a vieții“5. Charles 
Baudelaire, un „profet al plictiselii“, a scris în mod repetat și foarte viu 
despre ea, punând plictiseala deasupra oricărui alt viciu. În ce privește 
„Les Fleures du Mal“ (Florile răului) de Baudelaire, Seán Healy scrie: 
„Plictiseala pare să-și facă apariția dintr-o dată, cu toate aspectele 

1 Spacks, Boredom, pag. 13.
2 Ibid., pag. 260.
3 Blaise Pascal, Mind on Fire: A Faith for the Skeptical and Indiff erent, ed. 

James M. Houston, Mineapolis, Bethany House, 1997, pag. 61.
4 Ibid., pag. 100.
5 Jacques Bossuet, From M. A. Couturier, Se Garder Libre, Paris, Editions 

du Cerf, 1962, pag. 70.




