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Ludicul si fantasticul în opera lui Mircea Eliade  

 
Cuvinte cheie: ludic, fantastic, simbol, mitologii, Mircea Eliade.  

 

 

Sinteza tezei: Mircea Eliade este autorul unei opere complexe atât în plan 

stiintific cât si în plan literar. Cadrul fantastic al prozei sale fiind de o bogatie aparte prin 

prisma îmbinarii dintre ludic si ezitarea care face posibila manifestarea plenara a 

imaginarului, jocul devine în scrierile sale un element constitutiv al dimensiunii 

supranaturale. Surprins sub forme multiple în opera scriitorului, jocul îsi gaseste 

împlinirea în forma sa cea mai pura din punct de vedere spiritual sub vesmântul 

spectacolului de teatru, într-un spatiu artistic în care totul devine posibil si care îi ofera 

solutii chiar si omului contemporan. Acest om, coplesit de „barbaria concretului” (în 

termenii lui Marin Preda), forma de tiranie a timpului pe care Eliade o clasifica drept 

„teroare a istoriei”, are ca iesire ceea ce am putea denumi în termenii lui Ion Barbu „un 

joc secund, mai pur”, respectiv calea jocului, a spectacolului de teatru care îl conduce 

spre eliberare prin fantastic. Unii dintre tinerii zilelor noastre au intuit acest lucru si au 

realizat, în spirit postmodernist, un portret al unuia dintre arhetipurile fundamentale ale 

culturii – imaginea idealului masculin – care faciliteaza într-un mod inedit accesul la 

literatura în general si la proza lui Mircea Eliade în particular având ca vectori teatrul si  

cinematograful.   
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Ludicul si fantasticul în opera lui Mircea Eliade 

 
INTRODUCERE  
 
 Cercetarea de fata a fost generata de intentia de a descoperi conexiunile posibile 

dintre joc si planul fantastic din proza lui Mircea Eliade. Jocul vazut ca un act înnascut 

poate constitui nucleul unei abordari de tip mitic a realitatii pe care o traim. De aceea, 

dintr-o joaca de natura intelectuala, am si recurs la realizarea acestui demers critic care 

vizeaza opera lui Mircea Eliade. Însa prezenta lucrare poate fi interpretata si ca o 

încercare de a raspunde la nevoia permanenta de mituri a societatii noastre. În consecinta, 

unul dintre scopurile implicite ale acesteia se dovedeste a fi sublinierea miturilor pe care 

societatea actuala – cea româneasca sau cea de tip istoric si consumist în general – le 

poate redescoperi pentru a încerca sa îi ofere omului o sansa suplimentara de a se împlini 

prin sacru.  

Tentatia alegerii operei lui Mircea Eliade drept tema de studiu prin prisma 

legaturilor identificabile în opera sa între ludic si fantastic a aparut si ca urmare a 

observarii evolutiei modului în care notiunea de joc se reflecta în abordarile 

contemporane. În plus, momentul în care opera scriitorului si a omului de stiinta Mircea 

Eliade a devenit accesibila în totalitatea ei în spatiul românesc nefiind îndepartat în timp, 

am beneficiat de aceasta prospetime a receptarii ei în societatea noastra. Am observat ca 

unul dintre aspectele care a atras atentia a fost capacitatea acestei opere de a fascina si am 

reunit aceasta fascinatie sub semnul ludicului si al fa ntasticului, dimensiuni 

complementare în raport cu sacrul. Pornim de la premisa ca în opera fantastica a 

scriitorului sunt preluate elemente care tin de ceea ce Constantin Noica spune ca ar schita 

sentimentul românesc al fiintei, dar si de vechi eresuri practicate în spatiul nostru 

delimitat geografic si spiritual: o viziune fatalista asupra existentei în general si asupra 

destinului omenesc în particular, un prototip al idealului masculin reprezentat de un Fat-

Frumos sui generis, cultul stravechi al matragunei, Pastele Blajinilor si credinta în fiintele 

subpamântene dotate cu puteri supranaturale. Toate acestea genereaza universul prozei 

lui Mircea Eliade, fiind aduse la lumina de o adevarata patima a povestirii unor fapte de 

dincolo de fire.  
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I. Delimitari conceptuale si aspecte generale ale prozei lui Mircea Eliade  

1. Jocul – etimologie si definitie  

În ceea ce priveste etimologia termenului ludic descoperim ca verbul latinesc 

ludere înseamna a se juca, dar si un alt fapt interesant: substantivul frantuzesc illusion  

(iluzie) are ca origine acest verb. Adjectivul fantastic îsi are originea, la rândul sau, în 

substantive de genul fantasma. Într-unul dintre cele mai vechi dictionare Littré (un 

dictionar din secolul al XVII-lea) în care am gasit definitii ale termenilor fantaisie, 

fantasie si fantosmerie1 se face trimitere, pentru a-i explica, la sorcerie (vraja, cu 

echivalentul sorcellerie în limba franceza contemporana), enchant (farmec/farmece) si 

illusïon (iluzie). Jocul este unul dintre arhetipurile fiintei întrucât jocul este universal, 

înnascut, atemporal si face parte din structura profunda a fiintei prin spontaneitatea cu 

care se manifesta. El se bazeaza în egala masura pe norma si pe improvizatie, poate avea 

loc si daca este constientizat de actanti si daca desfasurarea sa este ignorata atunci când 

actantii sunt copiii sau animalele. 

1. Trairismul ca punct de pornire pentru o opera profunda  

Conceptul de autenticitate în literatura este în strânsa legatura cu setea perpetua a 

lui Eliade de notiuni transcendente si cu situatia de aparent paradox în care se afla lumea 

contemporana, postistorica: semnele profanului dezvaluie sacrul asa cum experienta traita 

lasa loc sentimentelor profunde si asigura eliberarea de sub povara unei dimensiuni 

istorice detestate. De aceea valorile transcendente cautate cu atâta ardoare sunt de fapt 

expuse de generatia frondei anti- istorice din romanele considerate exponente ale 

trairismului prin excelenta; teama acesteia fata de esecul individual si fata de cel colectiv 

este elementul de transcendenta care asigura tranzitia spre o stare privilegiata. Aceasta 

dimensiune nu diminueaza cu nimic încercarea autorului de a contura „autenticitatea” ca 

pe o orientare menita sa genereze în proza sa mai multe piste de urmat pentru personaje si 

fapte. Astfel, faptul ca doctorul Honigberger, de exemplu, a existat cu adevarat, traind la 

Brasov sub numele de Johan Martin Honigberger, locuind într-o casa din centrul vechi al 

orasului, facând numeroase calatorii în Orient si cu precadere în India, este un element 

realist, de „autenticitate” în termeni eliadesti, care potenteaza fantasticul. În aceasta 

situatie autenticitatea se traduce prin transpunerea fara prejudecati în literatura a unor 

                                                 
1 În franceza veche – n. a.  
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evenimente si personaje din realitatea obiectiva fara intentia ostentativa de a impune 

cititorului un singur adevar sau o singura forma de prezentare a faptelor. 

 

2. Mituri personale care confera substanta trairismului  

În rândul personajelor dominate de o pasiune care transcende fiinta lor 

pamânteasca se înscriu Petru Anicet, Stefan Viziru, Ieronim Thanase, doctorul Zerlendi, 

Marina/Zamfira, Leana, Farâma, Sergiu Andronic, iar lista poate continua cu personaje 

de mai mica anvergura din proza realista sau fantastica. Pasiunea lor dominanta îi 

distinge de oamenii din cercul strâmt al Istoriei; aceasta pasiune constituie un mit, o 

istorie sacra pentru universul fiintei lor pentru ca ei sunt obsedati de ideea schimbarii 

existentei lor si a celor din jur. Aceasta schimbare de paradigma existentiala, cu 

implicatiile de natura temporala în primul rând pe care le cuprinde, poate avea loc prin 

prisma principiilor care deriva dintr-o experienta marcanta. 

3. Drumul spre fantastic al prozei lui Mircea Eliade. Mircea Eliade în 

context european si proza sa realista ca premisa a conturarii 

dimensiunii fantastice  

În ceea ce priveste modul de articulare a fantasticului în proza lui Eliade, acesta se 

bazeaza pe iesirea din cotidian în timpul mitic al personajelor care pâna la un punct 

parcurg un traseu obisnuit, conform cu mersul vietii cotidiene a omului istoric. Momentul 

de ruptura de nivel ontologic necesar conturarii planului fantastic si transcenderii este 

favorizat de credinte arhaice cum sunt cele legate de mitul strigoiului în romanul 

Domnisoara Christina, de mitul indian al experientelor care tin de levitatie si de 

continuitatea constiintei în timpul somnului în nuvela Secretul doctorului Honigberger  

sau de simbolul arhetipal al sarpelui, fiinta sacra si damnata a Pamântului în romanul 

Sarpele. Urmând exemplul lui Giovanni Papini, pe care îl idolatriza si care l-a influentat 

pe scriitor prin viziunea sa asupra adolescentei, Mircea Eliade a scris Romanul 

adolescentului miop. Acestui prim impuls de exhibare în paginile unei carti a acestei 

vârste speciale din viata oricarui om, adolescenta, i-au urmat în literatura româna 

încercari asemanatoare concretizate în romane ca Adolescentii de la Brasov de Pericle 

Martinescu, Elevul Dima dintr-a saptea de Mihail Drumes sau Cismigiu et Comp. de 
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Grigore Bejenaru, în toate acestea regasindu-se ulterior aceeasi frenezie a trairii proprie si 

personajelor lui Eliade. 

 

4. Relatia planului fantastic cu jocul  

Fantasticul se subsumeaza în literatura notiunii generice de joc prin faptul ca 

presupune cu necesitate existenta conventiei lecturii si validarea acesteia de catre cititor. 

Numai astfel planul fantastic este validat la rândul sau de catre cititor chiar în momentul 

efemer în care se realizeaza lectura si simultan are loc decriptarea intelectuala si afectiva 

a faptelor si starilor. Respectarea de catre cit itor a conventiei prin care acesta valideaza 

planul fantastic atesta predispozitia sa ludica mai mult decât intentia sa de a valida estetic 

opera vizata. Acest lucru se întâmpla si pentru ca validarea – sau invalidarea – estetica nu 

poate avea loc, cronolo gic si logic vorbind, decât în urma actului lecturii, în timp ce 

racordarea cititorului la un demers de natura ludica se face în modul cel mai natural cu 

putinta, acesta fiind absorbit de jocul actorilor. Jocul actorilor are un rol cathartic si este 

împovarator pentru acestia, iar intervalul în care se desfasoara intriga prilejuieste 

instituirea a ceea ce Eliade numeste „timpul teatral”. Aceasta notiune corespunde unei 

evadari din timpul cotidian. 

 

5. Rolul simbolului în creatia lui Mircea Eliade  

În literatura simbolul devine vector între sensuri ale unor notiuni abstracte care 

denumesc uneori stari, fiinte, obiecte concrete percepute ca atare prin intermediul 

conventiei lecturii; în consecinta, principiul analogiei devine paralel cu cel al 

transcendentei si asigura, pe lânga corespondenta dintre abstract si concret, transferul 

temporal al unor stari percepute de om drept necesare.  

Deriva din aceste consideratii caracterul de esenta pe care diferite experiente 

umane ancestrale îl confera simbolului si prin acesta literaturii. Iar diversitatea 

interpretarilor care pot fi date aceluiasi simbol constituie un indiciu al fertilitatii sale. 

Numitorul comun al simbolului, asa cum acesta se manifesta în domeniul religiei sau al 

culturii si poeziei, este considerat de Mircea Eliade originea acestuia în preistorie. În 
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Tratat de istorie a religiilor el arata ca nu se poate face o distinctie între simbolurile care 

apar în reprezentarile religioase si cele specifice literaturii1.  

 

II. Cadrul fantastic al prozei lui Mircea Eliade  

6. Fantasticul la Mircea Eliade între metafizic si miraculos  

 

În categoria fantasticului filosofic se încadreaza si o scriere din literatura noastra 

populara care i-a servit drept sursa de inspiratie lui Mircea Eliade, acesta preluând partial 

titlul, motivele si semnificatiile sale în unele dintre creatiile sale: basmul Tinerete fara 

batrânete si viata fara de moarte. Modul în care Eliade a transfigurat tema si motivele 

basmului atât în povestirea Tinerete fara de tinerete cît si în capitolele de început si de 

final ale romanului Isabel si apele diavolului actualizeaza mitul si îi confirma validitatea 

ideatica, potentându- i capacitatea de semnificare într-o lumina noua. 

7. Proza fantastica în raport cu proza realista a lui Mircea Eliade   

Opera lui Mircea Eliade nu poate face obiectul unei distinctii nete, al unei separari 

fara echivoc între calificativele „realista” si „fantastica” întrucât, asa cum afirma Petre 

Tutea, „Lumea se misca între sacru si profan, constatare care fundeaza pozitia spirituala a 

lui Mircea Eliade”, iar Eliade „are constiinta metafizica a limitelor omului aici”1. 

Simbolurile au rolul de a semnifica indiferent de specificul prozelor în care apar si 

puterea lor de a reverbera nu poate fi îngradita. Cu toate acestea, exista aspecte ale  

realului mai pregnante în unele dintre scrierile sale, iar acestea pot fi grupate cu ajutorul 

notiunii de „proza realista”.  

 

8. Spatiile tranzitorii si planul supranatural  

Ezitarea are loc între posibilitatea de a alege pe de o parte concretul, imediatul, 

imanentul, optând astfel pentru planul Istoriei, asociat cu realul, cu delimitarile 

cronologice stricte si cu derularea de tip determinist a evenimentelor, sau pe de alta parte 

transcendentul, notiunile cu putere de semnificare dincolo de simpla lor prezenta. 

                                                 
1 Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, p. 401. 
1 Petre Tutea, Mircea Eliade , editia îngrijita de Ioan Moldivan, Oradea, Biblioteca Revistei „Familia”, 
1992, p. 37. 
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Cititorul este adesea pus într-o astfel de situatie în proza lui Mircea Eliade, mai ales în 

cazul povestirii Pe strada Mântuleasa si al romanului Nouasprezece trandafiri.  

 

9. Imaginarul lumii de dincolo si starea de tranzitivitate  

Jocul duce spre sine însusi, fiind în acelasi timp instrument si scop, iar 

evenimentele din lumea imaginarului pot conduce spre orice finalitate. Cu alte cuvinte, 

posibilitatile deschise de imaginar sunt practic nelimitate. În cazul operei eliadesti, pe 

care o putem considera prin extrapolare un vast joc de-a ascunselea, cautarea constituie în 

acelasi timp instrumentul de lucru cel mai familiar personajelor, dar si scopul spre care 

tind fara încetare. În acest context putem considera cautarea si mijloc al fantasticului, dar 

si simbolul pregnant al acestei împrejurari.  

 

10. Povestirea Pe strada Mântuleasa si romanul Nouasprezece trandafiri - 

chei de interpretare etica si estetica a prozei lui Mircea Eliade  

Cele doua creatii ofera pe de o parte un model etic de receptare a operei în 

ansamblul sau prin recursul la particularizarea unor situatii existentiale al caror tipar 

poate fi extins la nivel de societati umane, fiind vorba în acest caz mai ales despre 

povestirea Pe strada Mântuleasa. Pe de alta parte, aceste scrieri ne propun un tipar 

estetic de receptare prin agregarea faptelor la un nivel general, asa cum se întâmpla în 

romanul Nouasprezece trandafiri. 

11. Personajul-mit Zaharia Farâma  

Zaharia Farâma se autodefineste în proza lui Eliade Pe strada Mântuleasa drept 

un rezultat al faptului ca povesteste. El exista numai în masura în care este lasat sa 

povesteasca, marea lui calitate fiind aceea de martor la toate întâmplarile pe care le 

evoca. El este un exponent al mitului povestirii, al faptului ca viata se naste la propriu 

prin intermediul întâmplarilor pe care le enunta el, într-un flux nesfârsit care include o 

substanta mereu vie: mitul. Acest erou se distinge în ansamblul operei literare a lui Eliade 

prin faptul ca evocarile sale prilejuiesc înfruntarea a doua mitologii, cea a lumii arhaice 

aduse în prezent de o parte dintre fostii sai elevi si cea a sistemului politic represiv 

instaurat în România dupa razboi.  
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12. Simbolistica labirintului în proza lui Mircea Eliade; Labirintul si 

semnificatiile sale; Definitie; Tipuri de labirint; Labirinturile cu 

functie mitica si noile destinatii ale labirinturilor în zilele noastre; 

Labirinturi cu functie religioasa; Labirinturi destinate 

divertismentului; Elemente comune celor trei tipuri de labirint; 

Imaginea labirintului în legenda; Realizarea tehnica; Labirintul în 

nuvelele lui Mircea Eliade  

În opera lui Mircea Eliade însasi utilizarea în nuvele a acestui element de sorginte 

mitologica – labirintul – este o premisa a conturarii unui spatiu-timp fantastic. Aspectele 

din scrierile lui Eliade care trimit la motivul labirintului sunt adesea unele dintre cele mai 

abstracte, cum ar fi de exemplu tema unora dintre ele. Astfel, una dintre temele povestirii 

Pe strada Mântuleasa este chiar tema naratiunii, structura epica fundamentala cu 

dimensiuni ontologice care capata pe masura ce se etaleaza forma unei pânze de paianjen 

cu reveniri si întortocheri nebanuite. Din acest punct de vedere naratiunea este un spatiu 

al initierii celor care îi dau curs, acceptându-i conventia, iar aici ne referim în egala 

masura la cititori si la personajele care sunt rând pe rând atrase, fermecate, intrigate sau 

chiar indignate de firul povestirii personajului principal. 

13. Simbolul sarpelui în proza fantastica a lui Mircea Eliade  

Dincolo de semnificatiile conferite de diverse popoare, în proza lui Mircea Eliade 

si mai ales în romanul Sarpele acest animal îsi dezvaluie doua dintre caracteristicile care 

îi sunt atribuite: cea de animal sacru, care conduce la venerarea sa de catre om, respectiv 

cea de fiinta detestabila. Acelasi principiu al atractiei contrariilor fundamenteaza si 

existenta labirinturilor, reflectare arhitecturala a dispunerii organelor omenesti, 

reprezentare la scara ampla a obstacolelor fatale pe care fatul trebuie sa le învinga înainte 

de venirea pe lume. În opera literara a lui Mircea Eliade sarpele confirma acest rol de 

element central, de motiv în jurul caruia graviteaza personaje prinse într-o intriga în egala 

masura fascinanta si complexa. 

14. Masca si semnificatiile sale în relatia cu dimensiunile existentei; chi p 

dorit versus chip detestat în povestirea Pe strada Mântuleasa 

Masca, simbol al unei facile translatari între planul real si cel imaginar al 

existentei, se contureaza de pilda în povestirea Pe strada Mântuleasa drept reflexia 
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modului individual, propriu lui Darvari, de percepere a figurii Marinei. Chipul ei îi apare 

într-o zi lui Darvari drept un chip batrân, desi acesta este convins ca vârsta iubitei lui ar 

trebui sa fie de aproximativ douazeci si cinci de ani. Aceste semnificatii releva 

dimensiuni temporale si spatiale care pe de o parte evoca lumea arhetipala a mitului si pe 

de alta lumea invadata de Istorie cu efectul sau devastator asupra trairii sacrului.  

 

15. „Timpul abolit” la Mircea Eliade si „vremea uitata” în conceptia  

populara  

Timpul abolit despre care vorbeste Ieronim Thanase este aceeasi „vreme uitata” în 

care se pierde temporar Fat-Frumos, eroul basmului popular Tinerete fara batrânete 

si viata fara de moarte. Din moment ce elementele caracteristice ale epocii pe care o 

traiesc personajele romanului Nouasprezece trandafiri trebuie sa se încadreze în niste 

coordonate ferm stabilite si impuse cu brutalitate, arma cea mai eficienta, subtila si 

fermecatoare în acelasi timp prin însesi însusirile ei definitorii, ramâne simbolul. 

Constient si convins fiind de acest lucru, Ieronim se foloseste de aparenta 

subversivitate a simbolului în relatia sa cu reprezentantii regimului politic si prin arta 

sa îsi propune „mântuirea” sau „iluminarea” multimilor.   

16. Blestemul si spaimele omului arhetipal;  starea de damnare la om si 

animal 

Predestinare malefica transmisa pe cale verbala, ursire negativa si uneori chiar 

urzire de evenimente nedorite în viata omului, blestemul cu consecintele sale este în cea 

mai mare parte a cazurilor suportat de catre personajele proze i lui Mircea Eliade ca o 

povara. Exista însa si cazuri în care blestemul are o latura daca nu pozitiva, cel putin mai 

usor de suportat: Ieronim Thanase, în nuvela Uniforme de general, este cel care are de 

transmis o informatie secreta. El este alesul pentru îndeplinirea acestei misiuni, dar 

statutul acesta privilegiat de detinator si transmitator al secretului include si starea de 

disconfort în relatia cu ceilalti pentru ca momentul în care el va face destainuirea este 

conditionat de catre arhetipul mitic pe linie materna, Generaleasa. Starea de damnare 

vizeaza si personajele cu descendenta mitico-zoomorfa: ilustrativ în aceasta privinta este 

cazul Sergiu Andronic, echivalentul uman al sarpelui. Iar la limita dintre uman si bestial 

se situeaza Oana, personaj complex si daruit în mod excesiv de catre natura care 
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aminteste de centaurii specifici mitologiei romane, fiind portretizata drept o descendenta 

a Uriasilor. 

 

17. Toposul fantastic eliadesc  

Bucurestiul mitic, conturat nostalgic de scriitor începând din paginile Romanului 

adolescentului miop, continuând cu spatiile fabuloase schitate în Pe strada Mântuleasa si 

terminând cu evocarile din În curte la Dionis, delimiteaza o geografie cu semnificatie 

spirituala. Acestor opere li se adauga, cu semnificatiile lor simbolice, salasul tigancilor 

din nuvela La tiganci, insula din romanul Sarpele, Padurea Alunarului din romanul 

Nouasprezece trandafiri. Iar în nuvela Secretul doctorului Honigberger, de exemplu, 

biblioteca este un spatiu de recluziune destinat numai privilegiatilor care au atins un 

anumit stadiu de dezvoltare spirituala. 

18. „Teroarea istoriei” în viziunea lui Mircea Eliade; conotatiile 

comunismului între ludic si fantastic în proza eliadesca 

Mircea Eliade defineste conceptul de „teroare a istoriei” drept „experienta unui om 

care nu mai este religios, care nu are deci nici o speranta sa gaseasca o semnificatie 

ultima dramei istoriei, ci care se vede nevoit sa suporte crimele istoriei fara sa le înteleaga 

rostul. (...) Dar când evenimentele istorice sunt golite de orice semnificatie transistorica si 

daca ele nu mai sunt ceea ce au fost pentru lumea traditionala – încercari pentru un popor 

sau pentru un individ – atunci avem de-a face cu ceea ce am numit eu «Teroarea 

istoriei»”1. Remediul pe care omul contemporan îl are la îndemâna este indicat de scriitor 

în paginile aceluiasi volum: „Creatia este raspunsul ce se poate da destinului, «teroarei 

istoriei»”2.  

III. Jocul în proza eliadesca si conexiunile cu unele perceptii ludice 

contemporane  

19. Opera lui Mircea Eliade dintr-o dubla perspectiva ludica  

Proza lui Mircea Eliade este exponenta unei perspective ludice de nivel superior 

prin prisma a doua aspecte: pe de o parte prin faptul ca ilustreaza în mare masura 

ideologia potrivit careia teatrul, ritual ludic învestit cu puteri de revelare, are capacitatea 

                                                 
1 Mircea Eliade, Încercarea labirintului, p. 111. 
2 Ibidem, p. 111. 
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de a reitera dimensiunile mitului si de a- l readuce pe omul istoric la originile unei vieti 

întemeiate pe spirit, iar pe de alta parte printr-un demers auctorial care îl face pe savantul 

Mircea Eliade personaj în propria sa opera literara.  

 

20. Diversele aspecte ale jocului în relatia cu mitul la Mircea Eliade  

Observam ca pentru fiecare dintre formele ludice din proza lui Mircea Eliade 

exista un substrat simbolic, mitic sau arhaic pe care jocul îl reveleaza: încercarile 

Dofotorului de a-si distra publicul ocazional trimite la secvente temporale diferite, jocul 

de-a ascunselea si jocul de-a baba-oarba corespund simbolului cautarii, obsesie perena a 

lui Homo sapiens, jocul naratorial, ca si povestirea învatatorului Farâma dealtfel, trimit la 

mitul fiintei care numai prin enuntare exista, arta spectacolului de teatru reitereaza 

universul si imaginea asupra acestuia cu ajutorul unor ipostaze diferite atât ale 

universului cât si ale celor care îl plasmuiesc, jocul de tip monden al gajurilor trimite de 

fapt la simbolul blestemului ancestral si la destinul pe care un anumit personaj trebuie sa 

îl împlineasca, iar jocul calusarilor are ca miza ilustrarea unui ritual de initiere. 

Dimensiunea cea mai ampla a jocului în opera lui Mircea Eliade este acoperita de 

spectacolul de teatru cu valentele sale de semnificare.  

 

21. Functiile ritualice ale jocului în proza eliadesca  

Procesul de anamneza, initierea erotica, initierea în tainele unei lumi arhaice sau 

revelarea destinului istoric al omului sunt câteva dintre functiile pe care jocul le 

îndeplineste în proza eliadesca. Daca Sergiu Andronic încearca sa refaca ordinea 

ancestrala a lumii mitice prin apelul la stravechea lui stiinta, Ieronim Thanase pledeaza 

pentru noua ordine spirituala care poate fi instituita cu ajutorul spectacolului de teatru, 

forma superioara de agregare a ritualului.    

 

22. Spectacolul de teatru ca dimensiune superioara a jocului si potentarea 

mitului  

Omul prins în strânsoarea timpului istoric, neputând sa se împotriveasca mersului 

evenimentelor prin mijloace fizice, recurge la puterea vindecatoare a creatiei simbolice. 

În acest context el constientizeaza functia cathartica a spectacolului: numai prin arta pot 
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fi eludate efectele constrângerilor carora Istoria opresiva îl supune. Efemeritatea actului 

artistic perceput si chiar conceput ca act de eliberare este subliniata cu ajutorul cadrului în 

care adesea are loc piesa de teatru: în preajma unor case care urmeaza sa fie demolate 

sau, cum este cazul în nuvela Adio , chiar în spatele cortinei. 

23. Personajul eliadesc între pragurile cunoasterii  

Într-un capitol referitor la destinul romanului românesc scriitorul îsi exprima pe 

de o parte aprecierea pentru elanul pe care îl înregistreaza creatia româneasca interbelica, 

pe de alta parte subliniaza necesitatea conturarii unor personaje puternice, individualizate 

prin rolul de a impune literaturii universale „macar doua-trei personaje-mituri”1.  

Acest deziderat referitor la romanul românesc încearca sa îl împlineasca el însusi prin 

romanele considerate prin excelenta „trairiste”, Huliganii si Întoarcerea din rai. 

Conceptul de „personaj-mit” ar putea fi definit, daca ne raportam la definitia mitului 

drept „istorie sacra”, ca un personaj al carui comportament actualizeaza rituri arhaice, 

care lanseaza o prospectie a viitorului si intuieste, în vizionarismul sau, destinul cel putin 

al unei generatii daca nu chiar al unei natii. 

24. Elemente de perceptie contemporana asupra arhetipului idealului 

masculin si imaginea sa în proza lui Mircea Eliade  

Avem de a face într-o mare parte dintre scrierile lui Eliade cu un personaj 

principal sintetic, reprezentativ, care are adesea rolul de erou întemeietor si pe care îl 

putem denumi conventional, prin prisma acestor atribute si facând trimitere la timpul 

imemorial pe care îl sugereaza demersul de regresie temporala, Fat-Frumos. Acest erou 

întemeietor este unul dintre simbolurile care confirma prin existenta lor devenita element 

de universalitate, atemporalitate si aspatialitate opinia lui Paul Ricoeur potrivit careia 

sensul originar al simbolurilor întemeiate pe gânduri sau atitudini arhetipale nu se pierde, 

în pofida transformarilor carora acestea le sunt supuse1.  

Planul fantastic instituie o lume ideala construita cu ajutorul simbolurilor: pe de o 

parte spatii geografice, fenomene ale naturii, stari afective ale personajelor, obiecte din 

lumea profana învestite cu puteri magice, pe de alta parte personaje mitologice si atitudini 

sau acte omenesti. 

                                                 
1 Mircea Eliade, Fragmentarium, p. 104. 
1 Paul Ricoeur, Despre interp retare. Eseu asupra lui Freud , Bucuresti, Editura Trei, 1998, p. 40. 
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25. Disolutia jocului în societatea româneasca si efectele acestui fenomen 

asupra perceperii lui Fat-Frumos  

Stiind ca tinerii în curs de formare (cu toate aspectele complexe pe care le 

presupune acest proces) au nevoie de un ideal, am încercat sa raspundem la o întrebare: 

exista o legatura între rolul de personaj ideal al lui Fat-Frumos, despre a carui existenta 

aflam altadata din basmele parintilor sau ale bunicilor înca înainte de a sti sa citim, si 

eroii efemeri ai jocului de-a ascunselea despre a caror existenta aflam tot înainte de a 

putea sa schitam literele alfabetului? Fat-Frumosul contemporan pare a fi în zilele noastre 

mai degraba persoana publica a zilei decât personalitatea care se distinge prin trasaturi de 

caracter sau un anumit comportament prilejuit de un eveniment major din viata societatii.  

26. O viziune contemporana ludica asupra arhetipului Fat-Frumos  

Pentru a încerca sa evidentiem modul în care unii tineri din anii doua mii îsi 

reprezinta una dintre notiunile fundamentale cu care opereaza creatorii de arta în general 

si literatura în particular am conceput un chestionar referitor la perceperea arhetipului 

idealului masculin, personajul generic Fat-Frumos. Pentru a realiza o apropiere a modului 

de percepere a acestui personaj ilustrativ al literaturii si al imaginarului colectiv, dar si de 

abordarea cinematografului de catre Mircea Eliade drept arta a eliberarii, una dintre 

întrebarile pregnante ca sens în chestionar este urmatoarea: „Ce actor contemporan s-ar 

identifica, dupa parerea dumneavoastra, cu Fat-Frumos?” 

 

27. Influenta mediului audio-vizual asupra modului în care este perceput 

Fat-Frumos 

Seria de nume de actori indicate de respondentii la ancheta efectuata si faptul ca 

acestia s-au format într-un mediu în care ideea de joc este diferita de reprezentarea pe 

care o aveau generatiile anterioare asupra jocului converg spre ideea ca abordarea 

notiunii de joc în opera lui Mircea Eliade trebuie facuta într-un mod adaptat manierei de 

receptare proprii tinerilor din zilele noastre. Dealtfel, o dovada a faptului ca unele scrieri 

ale lui Mircea Eliade pot constitui un pretext pentru generarea unor creatii cu tenta ludica 

este si realizarea unei emisiuni de televiziune difuzata în anii nouazeci de Televiziunea 

Româna, un joc-concurs care se intituleaza În vizita la tiganci. 
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Raspunsurile la întrebarea numarul c inci a chestionarului, respectiv „În ce situatie 

specifica zilelor noastre îl vedeti pe Fat-Frumos?” ilustreaza modul în care tinerii au 

perceput imaginea eroului exemplar vizat. Mentionam ca am redat în paranteza patrata 

numai câteva impresii referitoare la modul în care s-au exprimat cei chestionati, 

abtinându-ne în rest de la orice alta interventie:  

- „în lupta cu drogurile si alcoolul” 

- „într-o scena electorala” 

- „Arnold Schwartzenegger în filmul Titanic” [nu stiu daca acest actor 

apare în filmul mentionat – n.a.] 

- „la o conferinta (sustinerea unei conferinte)” 

- „confruntându-se cu situatii de criza care l-ar putea îndeparta de fata 

iubita” 

- „salvând un copil din fata unei masini” 

- „salvând oamenii aflati în dificultate (într-un incendiu)” 

- „atunci când o sa-mi întâlnesc alesul fara nici un defect” [??? – n. a.] 

- „dorinta de a salva un oras de la poluare” 

- „în zilele de sarbatoare specifice Brasovului si Sibiului” 

- „într-o situatie de sprijinire a celor care au nevoie de ajutor” 

- „în iubire” [raspuns insuficient de clar – n. a.] 

- „în situatiile de iubire” [de asemenea foarte vag – n. a.] 

- „într-un film regizat de Woody Allen” 

- „un poet nemuritor prin operele sale” 

- „l-as imagina cântând din fluier între zgârie-norii din Manhattan” 

- „în situatia pe care o vedem în toate filmele: el (frumos, onest, bogat) o 

alege pe ea (frumoasa, timida, care trebuie sa fie salvata si iubita)” 

- „în postura de salvator al celor în dificultate si al omenirii de la 

autodistrugere”  

- „fiu de bogatas, frumos, dar si inteligent, onest” 

- „prinderea lui Osama Bin Laden” 

- „prim ministru” 

- „aducându-mi în dar o masina, cea pe care mi-o doresc eu, bineînteles” 
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- „conducând o masina luxoasa” 

- „într-o masina bengoasa” 

- „într-un BMW” 

- „când salveaza oamenii” 

- „când salveaza oamenii de la o tragedie” 

- „salvând lumea de la dezastre naturale si provocate de oameni” 

- „Fat-Frumos merge în club” 

- „salvând o fata dintr-o situatie jenanta” 

- „în situatia când o persoana are nevoie de ajutor” 

- „când ne alegem jumatatea”. 

 

28. Evolutia modului de receptare a lui Fat-Frumos: de la arhetipul din 

„basmul românesc al fiintei” la personajul postmodern al anilor 2000 

Modelul eroului întemeietor de la care porneste Eliade în concretizarea unor 

trame ale prozei sale este privilegiatul Fat-Frumos, personaj generic cu existenta 

exemplara si destin încununat întotdeauna de dimensiuni supranaturale. Însa punctul sau 

de plecare nu este Fat-Frumosul clasic, neînfricat, învingator în toate împrejurarile, cel 

care este daruit la sfârsitul evolutiei sale cu viata vesnica sau cu o viata îndelungata 

încadrata totusi între limitele „adâncii batrâneti”, ci este un avatar sui generis al acestuia, 

scornit de creativitatea populara si înzestrat cu însusiri care îi confera o profunda aura 

umana, perisabila si tragica. Acest Fat-Frumos nefericit este eroul basmului Tinerete fara 

batrânete si viata fara de moarte.  Spre deosebire de Fat-Frumosul arhetipal din basm, 

exponent al unui destin caruia nu i se poate sustrage, si spre deosebire de acelasi ideal 

masculin cu aparitii polimorfe în opera lui Mircea Eliade, Fat-Frumosul zilelor noastre 

este parte a unui spectacol ostentativ, forma efemera de manifestare a esteticului, a unei 

anumite categorii a esteticului asa cum ea este conceputa de tinerii care au raspuns la 

ancheta culturala efectuata. 

29. Filiatia ludica a blestemului în nuvela La tiganci  

Spre deosebire de copii, care dau curs pornirii firesti si inocente de a se manifesta 

prin joc, Gavrilescu are de ispasit o condamnare despre care vorbeste cu amaraciune în 

mai multe rânduri: „Pentru pacatele mele sunt profesor de pian. Zic pentru pacatele mele, 
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adauga încercând sa zâmbeasca, pentru ca n-am fost facut pentru asta. Eu am o fire de 

artist...”1. Cercetând semnificatia comportamentului profesorului de pian si corelatiile cu 

jocul originar de-a ascunselea care este în cele din urma performat si de eroul nuvelei, 

survine o întrebare referitoare la blestem: are el o încarcatura ludica în nuvela din 

moment ce arhetipul care îi corespunde în viata copiilor este joc prin excelenta? Ceea ce 

i-a fost ursit „pentru pacatele lui” este cautarea lui Hildegard; în jocul copiilor 

„pedeapsa” aplicata celui în dreptul caruia se termina numararea este de asemenea 

cautarea. Simbol major în cadrul jocului de-a ascunselea, cautarea constituie în acelasi 

timp obiectivul jocului întrucât actiunea pe care o presupune acest joc este, aparent 

paradoxal, cautarea cautarii. 

IV. Confluentele dintre joc si dimensiunea fantastica în proza lui Mircea Eliade  

30. Substituirea de roluri drept sursa a supranaturalului  

Nivelul superior al manifestarii jocului în opera eliadesca – spectacolul de teatru – 

aproape ca impune existenta unui cadru fantastic de desfasurare a faptelor si mai ales de 

expunere a ideologiei referitoare la rolul artei spectacolului în „mântuirea maselor”.  Pe de 

alta parte, starea cea mai pura a jocului, care îsi are sorgintea în modul copiilor de a-si 

crea jucarii si repere acolo unde adultii cred ca nu este nimic care ar putea genera 

amuzamentul, este jocul de-a ascunselea. În acest joc oscilatia dintre perceptie si iluzie 

genereaza fantasticul prin simpla prezenta a acestor stari, dar nici rolul inocentei generate 

de simplitatea jocului nu este de neglijat pentru ca aceasta stare de inocenta permite 

receptarea plenara a dimensiunii fantastice. Alternarea rolurilor în acest joc copilaresc 

surprins de Eliade în nuvela La tiganci si schimbarea chiar a numelor personajelor în 

scrieri ca Pe strada Mântuleasa sunt procedee de generare a cadrului supranatural.  

 

31. Fat-Frumosul eliadesc si omul generic eliadesc în raport cu 

omul istoric al zilelor noastre  

Spatiul devine pentru Fat-Frumosul contemporan o dimensiune a trairilor plenare 

– nu neaparat si autentice în planul spiritului, asa cum sunt trairile schitate de Mircea 

Eliade în opera sa realista si cu precadere în romanele Huliganii si Întoarcerea din rai. 

Trairea plenara sintetizata de mult prea uzitatul „carpe diem”, slogan al economiei de 

                                                 
1 Mircea Eliade, La tiganci, în volumul La tiganci. Pe strada Mântuleasa , p. 15. 
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consum care face ca orice sa se vânda, chiar si obiectele de care nu ai nevoie, conduce la 

limitarea dimensiunii temporale si în mod inevitabil la constientizarea de catre om a 

statutului sau inferior în raport cu amplele dimensiuni spirituale ale existentei. Fiind în 

imposibilitatea de a mai recurge – cu oarecare sanse de succes – la solutia retrairii mitului 

prin încercarea de a regresa temporal, omul actual se resemneaza cu statutul de prizonier 

al timpului sau. Privind lucrurile din acest unghi, remarcam faptul ca reprezentarea 

contemporana a lui Fat-Frumos, asa cum rezulta ea din raspunsurile date de tineri, este 

dovada faptului ca un arhetip marcat altadata strict spiritual a trecut în planul abordarilor 

comerciale pastrându-si majoritatea caracteristicilor fizice cu rol de semnificare. În 

schimb, unul dintre personajele ilustrative pentru notiunea de Fat-Frumos în proza 

eliadesca, Ieronim Thanase, recurge la teatru ca la o solutie de iluminare a multimilor, iar 

dublul sau reprezentativ pentru încercarea de initiere magica, Sergiu Andronic, face 

acelasi gen de gest cu conotatii altruiste.  

 

32. Convergenta prozei eliadesti cu literatura universala. 

Hiperbola generatoare de fantastic în proza lui Mircea Eliade 

si Gabriel Garcia Marquez  

Proza lui Mircea Eliade se înscrie prin mesajul transmis pe linia prozei altor mari 

creatori de literatura fantastica ai lumii între care Gabriel Garcia Marquez se distinge ca 

fiind autorul unui gen aparte de fantastic, denumit de critici „realism magic”: omul are 

nevoie de sentimentul profund al sacrului pentru a putea supravietui într-o lume profund 

secularizata si în general îndepartata de semnele transcendentei.  

În opera ambilor autori lectura se face potrivit unui cod cerut de natura faptelor 

expuse; traseul personajelor este unul labirintic în timp si în spatiu, cadrul actiunii are 

mereu caracteristici ascunse care trebuie descoperite de cititor. Fiecare dintre cei doi 

prozatori, intentionând sa ofere un plus de arhaicitate intrigii prozei lui si, prin aceasta, 

semnificatiei faptelor expuse, a conferit hiperbolei un aspect care o particularizeaza.  

Hiperbola ca simpla figura de stil este un element comun operei celor doi autori si 

este valorizata prin utilizarea ei în contexte referitoare la personaje fabuloase, mitice, 

specifice credintelor magico-religioase. Aceasta figura de stil serveste la caracterizarea, 

uneori prin intermediul  câtorva trasaturi definitorii, a persona jelor, asa cum este cazul în 
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principal al Elefantei, personaj al operei lui Marquez devorat de o lacomie fara margini, 

sau, în opera lui Eliade, al Oanei, stapânita de o vitalitate irezistibila manifestata nu 

numai prin trairea în exces a unor impulsuri fiziologice exacerbate, ci si prin exuberanta 

cu care participa la viata sociala obisnuita în societatea bucuresteana a secolului XX.  

 

33. Cronotopul eliadesc generat prin joc  

Adrian Marino trimite la un demers simbolic pe care îl regasim în proza lui 

Mircea Eliade sub forma suprapunerii coordonatelor temporale: „Intim asociata copierii 

este operatia palimpsestului, stergerea textului anterior si scrierea peste el, eliminarea si 

substituirea copiei printr-o alta copie, situatie nu mai putin simbolica pentru literatura.”1 

Starea simbolica despre care se vorbeste trimite la joc întrucât sensul initial al realizarii 

palimpsestului, stergerea înscrisului de pe pieile de capra din ratiuni economice, a fost 

deturnat din spirit ludic si în cheie ludica, aceasta noua fo rma de exprimare generând 

placerea de a avea acces simultan la notiuni diferite si la realitati uneori contradictorii. 

Maestru al încercarii de a introduce ambiguitatea în privinta perceperii planurilor 

temporale, mai ales în nuvele, Eliade recurge la acest procedeu pentru a se apropia de 

starea primordiala si pentru a contura acel illo tempore necesar trairii mitului. În 

povestirea Pe strada Mântuleasa nu putem sti cu precizie care este vârsta unora dintre 

personaje întrucât acestea pe de o parte ilustreaza o genealogie de natura istorica, iar pe 

de alta o genealogie de tip mitic, cele doua planuri temporale nefiind niciodata în deplina 

concordanta. Jocul este unul dintre arhetipurile fiintei întrucât jocul este universal, 

înnascut, atemporal si face parte din structura profunda a fiintei prin spontaneitatea cu 

care se manifesta. El se bazeaza în egala masura pe norma si pe improvizatie, poate avea 

loc si daca este constientizat de actanti si daca desfasurarea sa este ignorata atunci când 

actantii sunt copiii sau animalele. 

 

Concluzii 

Daca proza realista a lui Mircea Eliade are ca substanta pe de o parte fascinanta si 

multicolora lume indiana, iar pe de alta necesitatea existentei unei generatii românesti de 

elita, aceste coordonate asigurându-i originalitatea, viabilitatea si valoarea,  ceea ce 

                                                 
1 Adrian Marino, Hermeneutica ideii de literatura , p. 371. 
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considera George Calinescu a fi lipsit de profunzime în proza fantastica ar putea fi 

caracterul experimental al literaturii fantastice a autorului. Experimentul are loc prin 

raportarea imaginii despre sacru a savantulu i la o lume cu un grad diminuat de concretete 

sau chiar lipsit de aceasta, lumea imaginarului. 

Într-o încercare succinta de a prezenta filiatiile fantasticului eliadesc si pe 

predecesorii sai în ale prozei de gen putem mentiona în evolutia fantasticului românesc 

nume ca Mihai Eminescu, Ion Luca Craagiale, Gala Galaction, Ion Minulescu sau Vasile 

Voiculescu, autori cu opere caracterizate de polisemantismul motivelor literare utilizate. 

Seriei scrierilor fantastice i se adauga însa si creatii ale lui Mihail Sadoveanu, Gib 

Mihaescu sau Mateiu Caragiale, autori care au adaugat sferei fantasticului românesc 

motive si teme încarcate de sensuri. Specificul prozei fantastice eliadesti rezida în 

caracterul ilustrativ al acesteia în raport cu creatia sa stiintifica, punerea în valoare a unor 

mituri românesti si universale, respectiv o latura experimentala concretizata în lansarea 

unei provocari de natura intelectuala pentru cititorul contemporan, om supus vremurilor 

si terorizat de istorie.  

Bibliografia utilizata pentru realizarea prezentei cercetari reuneste, pe lânga 

autorii consacrati, clasici ai teoretizarii fantasticului si ai ludicului, autori care abordeaza 

diverse elemente specifice operei eliadesti. Printre acestia am sublinia în principal nume 

ca Paolo Santarcangeli, un spirit preocupat de simbolistica uneia dintre cele mai vechi 

forme arhitecturale generate de om – labirintul – si doi speologi, Cristian Lascu si Serban 

Sârbu, care au combinat în volumul Pesteri scufundate pasiunea pentru formatiunile 

carstice foarte numeroase din tara noastra si din diverse tari ale lumii cu miturile populare 

care le-au conferit acestora dimensiuni fantastice si chiar o aura lirica inefabila. De 

asemenea, fascinat de modul în care Mircea Eliade îmbina în proza sa stravechi mituri 

pagâne si mituri crestine din diferite epoci de evolutie a omenirii, am optat pentru autori 

care au încercat sa explice, de regula în dictionare de mituri, simboluri si reprezentari ale 

imaginarului, aceste forme de manifestare a spiritului interogativ al omului. Am recurs 

pentru explicarea anumitor fenomene la operele lui Ivan Evseev, Ion Talos, Victor 

Kernbach, Andrei Oisteanu sau Tzvetan Todorov, fara a neglija opera stiintifica a lui 

Mircea Eliade în care savantul face referire la semnificatiile diverse ale unor simboluri, 

mituri sau chiar mitologii. Preferinta scriitorului Mircea Eliade pentru teme si motive 
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incomplet cunoscute sau explicate din mitologiile popoarelor ori din fondul simbolic 

crestin sau precrestin este explicabila prin faptul ca orice urma de ambiguitate este 

propice conturarii fantasticului vazut ca ezitare. De aceea în opera sa apar trimiteri la 

credinte stravechi românesti, cum ar fi cea referitoare la Pastele Blajinilor, practica 

magico-ritualica a calusarilor, dar si îmbinari între unele semnificatii crestine si altele de 

natura stiintifico-fantastica, asa cum se vadeste în nuvela Tinerete fara de tinerete, în care 

personjul principal, Dominic Matei, este lovit de trasnet în noaptea simbolica a Învierii, 

iar aceasta aparenta coincidenta de naturp temporala are drept consecinta principala 

declansarea unui proces de regenerare fizica si intelectuala fara precedent. Acest gen de 

explicatii sunt date uneori si de personaje, ilustrativ fiind si cazul nuvelei Les trois 

grâces, uimitoare înlantuire de scenarii de natura stiintifica, mistica si politisto-politica.   

Nota de originalitate a lucrarii este conferita de încercarea de a realiza o 

conexiune între modul în care unii tineri ai vremurilor noastre percep unul dintre 

arhetipurile culturale cu reverberatie universala – modelul masculin ideal reprezentat de 

Fat-Frumos – si modul în care aceasta perceptie a lor se rasfrânge asupra modului de 

abordare a literaturii. Chestionarul redactat pentru aflarea raspunsurilor acestor tineri la o 

problema importanta a lumii noastre a fost adaptat în mod special la gusturile si 

preferintele lor legate de modul de petrecere a timpului liber, respectiv prin vizionarea de 

filme. Dar chestionarul a fost adaptat si la tematica majora care vizeaza jocul în proza lui 

Eliade, respectiv spectacolul de teatru si cinematografia ca moduri de re-prezentare a 

realitatii în complexitatea ei.  

Deschiderea spre noi orizonturi de cercetare  prilejuita de abordarea acestei 

teme consta în identificarea unei posibilitati de cercetare a mitologiei propuse de proza 

lui Mircea Eliade în contextul complex al societatii românesti contemporane, în care 

nevoia de mituri si mitologii se resimte tot mai acut. De aceea ne propunem în viitor sa 

abordam în cadrul unui studiu unele fenomene sociale si – în mod inevitabil – politice 

care au definit prin intermediul efectelor lor evolutia societatii noastre. Finalitatea 

implicita a acestui studiu ar consta si în identificarea unei forme de mit sau mitologie 

care, în genul prozei eliadesti, ar putea genera o cale de evadare de sub teroarea timpului 

prezent, cu provocarile sale majore, în principal de natura morala.   
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