
1 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

(REZUMAT) 

 

 

 

Coordonator științific: 

PROF.UNIV.DR. MIRCEA BRAGA 

 

 

Autor: 

LILIANA FLORIA (DANCIU) 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA 

2017 



2 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOLOGIE 

 

 

 

 

 

MIRCEA ELIADE: CONSTRUCTE ISTORICO-RELIGIOASE ȘI 

IMAGINAR ELIADESC ÎN NOAPTEA DE SÂNZIENE 

(REZUMAT) 

 

 

 

Coordonator științific: 

PROF.UNIV.DR. MIRCEA BRAGA 

 

 

Autor: 

LILIANA FLORIA (DANCIU) 

 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA 

2017 

 



3 

 

CUPRINS 

 

 

PARTEA I  

PRELIMINARII METODOLOGICE ......................................................................... 7 

Capitolul 1 Argument .................................................................................................... 7 

1.1. De ce Noaptea de Sânziene? .............................................................................. 7 

1.2. Clarificarea terminologiei demersului științific ........................................... 13 

1.2.1. Exoteric/ esoteric .......................................................................................... 13 

1.2.2. Hermeneutica interpretării ......................................................................... 20 

1.2.3. Deconstructivism și naratologie ................................................................. 26 

1.3. Fantasticul poetic și metafizic eliadesc ......................................................... 28 

 

Capitolul 2 Biografie și orizont creator eliadesc ....................................................... 37    

2.1. Mircea Eliade – printre contemporani și pentru posteritatea critică ........ 37 

2.2. Tribulațiile exilului parizian .......................................................................... 49 

2.3. O încercare de tipologie a romanului analizat ............................................. 54 

2.4. Etapele creativității eliadești: „filmarea” și „facerea” ................................ 61 

2.5. Nuvela-ars poetica eliadescă în cheie mitico-simbolică ................................ 67 

2.6. Nuvela-parabolă filosofică a ratării totale .................................................... 79  

2.7. Mircea Eliade – precursor al postmoderniștilor Mario Vargas Llosa și 

Umberto Eco ..................................................................................................... 97 

 

PARTEA A II-A  

ROMANUL EXOTERIC .......................................................................................... 106 

Capitolul 3 „Frescă istorică” și geografie literară .................................................. 108 

3.1. Autobiografie și ficțiune .............................................................................. 108 

3.2. Dimensiunea „balzaciană” a existenței ...................................................... 112 

3.3. Reperele istorice și setea de concret ........................................................... 118 



4 

3.4. Eveniment istoric și tragedie națională ..................................................... 123 

 

PARTEA A III-A  

ROMANUL ESOTERIC .......................................................................................... 128 

Capitolul 4 Simbolism și sacralitate ......................................................................... 130 

4.1. Titlul-hierofanie ........................................................................................... 130 

4.2. Sacralitate nominală .................................................................................... 134 

4.3. Dublul masculin. Dublete masculine .......................................................... 144 

4.4. Dublul masculin și dublul feminin ............................................................. 153 

4.5. Triada feminină a inițierii erotice masculine ............................................ 157 

4.6. Prin triunghiul erotic spre cuplul-revelație ............................................... 163 

4.7. Celelalte imagini ale feminității .................................................................. 167 

 

Capitolul 5 Eros și  coincidentia oppositorum .......................................................... 174 

5.1. Eros și Cabală .............................................................................................. 175 

5.2. Eros și gnoză ................................................................................................ 179 

5.3. Mit, ritual și regenerare .............................................................................. 183 

5.4. Soarele și Luna – o erotică a totalității ....................................................... 192 

5.5. Eros și alchimie ............................................................................................ 202 

5.6. Eros magic și șamanism .............................................................................. 207 

5.7. Iubire, inițiere și basm ................................................................................. 217 

5.8. Yoga și erosul tantric ................................................................................... 222 

 

Capitolul 6 Lectura „abisală” a romanului-dramă mitică .................................... 227 

6.1. Intertextualitate și romanul din roman ..................................................... 227 

6.2. Creația – sub semnul daimonismului ........................................................ 235 

6.3. Noaptea de Sânziene – o divina comedia umană ........................................ 240 

6.4. Romanul sau lumea ca spectacol – Furtuna, de W. Shakespeare ........... 245 

6.5. Cântec, mit și ritual în lumea modernă ..................................................... 253 

6.6. Testamentul literar al unui scriitor ............................................................ 260 

 



5 

Capitolul 7 Mit și istorie ............................................................................................ 267 

7.1. Sacru și profan ............................................................................................. 268 

7.2. Realitate sacră și Iluzie ................................................................................ 274 

7.3. Timp pierdut. Contratimp. Timp regăsit .................................................. 281 

7.4. Paradisul pierdut și grădina paradisiacă .................................................. 289 

7.5. Două mituri și mântuirea unui filosof-șaman ........................................... 295 

7.6. „Tărâmul acesta” și „tărâmul celălalt” ..................................................... 304 

 

PARTEA A IV-A  

CONCLUZII „DESCHISE” ..................................................................................... 311  

BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................... 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Despre personalitatea și opera lui Mircea Eliade s-a scris mult atât în țară, cât și în 

străinătate, în termeni apreciativi și critici deopotrivă, cu obiectivitate științifică și, nu de puține 

ori, subiectiv. Pentru cel care încearcă să parcurgă diversitatea acestor studii devine evidentă 

complexitatea subiectului de cercetare, dată fiind pluralitatea opiniilor emise. Această pluralitate 

interpretativă convertită într-o continuă și inepuizabilă reluare a analizei textului eliadesc este 

posibilă datorită caracterului de „operă deschisă” imprimată voit de către autorul român. 

Mistagogia lui Eliade Ŕ despre care vorbește întâia oară Ioan Petru Culianu Ŕ constă în 

convertirea universului ficțional al literaturii sale într-o imagine complementară a Universului 

însuși, care, la rândul său, „nu este închis, nici un obiect nu este izolat în propria sa 

existențialitate, totul se leagă, printr-un sistem strâns de corespondențe și de asimilări”
1
.  

O ambiguitate permanentă a registrelor personalității și creativității eliadești Ŕ diurn/ 

nocturn, respectiv, știință/ literatură Ŕ este „țesută” și întreținută de către autor. Din mărturisirile 

sale rezultă imposibilitatea de a distinge clar „granița” dintre imaginarul scriitorului și 

cunoașterea savantului și, mai mult, cele două se alimentează reciproc. De aceea, opera științifică 

eliadescă beneficiază de un limbaj articulat metodologic pe o structură metaforică, iar opera 

literară primește nu doar aportul insondabil al imaginarului personal, dar se articulează savant pe 

elemente ale cunoașterii științifice. Prin urmare, complementaritate și nu polarizare, armonizare 

și nu opoziție a celor două aspecte devin idealul eliadesc, încă de la începuturile indiene ale 

formării și ale creativității Ŕ sau poate tocmai datorită acestora. Înțelegerea raportului dialectic 

dintre cele două realități ale cosmosului Ŕ sacrul și profanul Ŕ evoluează, la rândul ei, de la 

complementaritatea viziunii armonioase despre cosmos specifică gândirii metafizice indiene la 

cea polarizantă durkeimiană, pentru a reveni mai târziu la viziunea inițială totalizantă
2
. Sacrul și 

profanul nu se opun, ci coexistă, într-un raport de ambiguitate și complementaritate, o identitate 

paradoxală a contrariilor, care face imposibilă discernerea unuia din intimitatea celuilalt.  

Astfel operează Iluzia cosmică, o calitate specifică universului creat Ŕ empiric și simbolic 

totodată, realitate sensibilă și imagine a unui model exemplar imposibil de cuprins în limitele 

comprehensiunii imanente Ŕ, exercitând un dublu rol în dialectica raportului omului cu universul: 

                                                 
1
 Mircea Eliade, Imagini și simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios. Prefață de Georges Dumézil. 

Traducere de Alexandra Beldescu, București, Editura Humanitas, 1994, p. 220. 
2
 Cf Sergiu Al-George, Arhaic și universal. India în conștiința culturală românească, București, Editura Herald, f.a., 

pp. 152-167. 
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camuflează și revelează în același timp Această dedublare naște confuzia și determină 

irecognoscibilitatea sacrului din cadrul profanului, omul modern fiind înconjurat de semne al 

căror sens îi scapă. Deschiderea universului și, implicit, a operei literare spre interpretare devine 

marea provocare pentru orice individ „trezit” în intimitatea timpului său personalizat, numit 

generic Destin. Eliade îl invită pe cititorul său să practice hermeneutica, atât în viața de zi cu zi, 

cât și în lectura textelor sale, pentru că doar prin interpretare Cosmosul și universul ficțiunii 

deopotrivă se re-generează și se co-generează permanent. Eliade știe că o operă rămâne „vie” 

atâta timp cât suscită noi și noi interpretări, căci doar astfel ea supraviețuiește timpului, prin 

exercițiul lecturii și al înțelegerii fiecărui cititor: „Cred că cele mai bune cărți ale mele vor fi 

scrise de altcineva”
3
. Semnele pe care universul ficțiunii eliadești le face în timpul lecturii devin 

tot atâtea întrebări, care odată irupte în conștiință provoacă furtuna socratică necesară înțelegerii. 

De aceea, textul eliadesc naște tot atâtea înțelesuri câte lecturi sunt practicate, astfel încât, de 

fiecare dată, aceeași Noapte de Sânziene, cu bogăția ei de simboluri și sensuri camuflate în fresca 

istorică, se arată mereu alta.  

Planul simbolic al romanului stă ascuns în profunzimea oceanografică
4
 a narațiunii aparent 

prozaice și oferă două tipuri de piste de analiză critică: cele vizibile, accesibile nivelului exoteric 

al receptării și cele obscure, arhaice, esoterice, greu de accesat în absența corelării cu opera 

științifică a creatorului. La suprafața narațiunii simbolice întâlnim miturile literaturizate ale 

omenirii Ŕ Ulise și cele două feminități erotice înlănțuitoare, Circe Și Calipso, condensate în 

imaginea Stellei Zissu; mitul erosului-paradox al cuplului Tristan și Isolda unit de o iubire-ură; 

mitul iubirii-sacrificiu dintre Orfeu și Euridice; fondul legendar medieval al căutării Graalului. În 

adâncimea anistorică a comportamentelor arhetipale ale personajelor romanului se evidențiază 

gesturi exemplare care refac rituri străvechi, mituri fondatoare ale unei altfel de realități și a unei 

altfel de ontologii. De fiecare dată, erosul este cheia spre unitate, totalitate și sacralitate, într-un 

cuvânt, împlinire a Destinului prin înțelegerea sensului său ascuns. Moartea devine tragică doar 

prin prisma viețuirii în absența unui sens, a unei hermeneutici personale. Conform mentalității 

eliadești, nu inevitabilitatea morții provoacă durere metafizică, ci o existență consumată liniar, 

fără a căuta întrebarea corectă și necesară în vederea adresării ei oportune și salvatoare. 

                                                 
3
 Mircea Eliade, Jurnal. Volumul I (1941-1969). Ediție îngrijită de Mircea Handoca, București, Editura Humanitas 

1993, p. 337 
4
 Cf. Cornel Ungureanu, Șantier 2. Un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade, București, Editura Cartea 

Românească, 2010, p. 157.   
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Am efectuat acest scurt itinerariu spiritual prin algoritmul dialecticii conceptelor 

metafizice din întreaga operă eliadescă, științifică și literară, pentru a sublinia unica modalitate 

de înțelegere a acesteia Ŕ în corelație și cogenerare permanentă a celor două planuri ale 

creativității. Din acest punct de vedere, titlul acestei lucrări Mircea Eliade: constructe istorico-

religioase și imaginar eliadesc în Noaptea de Sânziene trimite în mod direct la tema propriu-zisă 

a cercetării noastre, respectiv permanenta conexare a celor două dimensiuni ale operei 

savantului-scriitor Ŕ științifică și imaginară. Bogăția de simboluri și teme mitice m-a determinat 

să numesc Noaptea de Sânziene un roman-prolegomenă, întrucât Eliade alege forma artistică a 

ficțiunii romanești pentru a transmite cititorului său ceea ce exprimase, erudit și savant, prin 

modalitatea discursivă a operei științifice.  

Cercetarea textului literar eliadesc „prin sine însuși” nu ne aparține, dar ceea ce conferă 

originalitate absolută abordării noastre științifice este focalizarea ei exclusivă asupra acestui 

ultim mare roman eliadesc. Toate cercetările întreprinse până în prezent vizează fie opera literară 

eliadescă în ansamblu, printr-o analiză succintă a elementelor de structură, compoziție, 

construcție a personajului, fie urmăresc o singură temă (a labirintului, a feminității, a totalității, a 

folclorului românesc etc.) reflectată în câteva opere literare reprezentative. În cadrul acestor 

studii, romanul Noaptea de Sânziene este analizat, în mod inevitabil, fie într-o manieră 

generalizantă, fie fragmentar, prin prisma unei singure chei interpretative. Acest roman se 

dovedește o adevărată „pădure interzisă” de simboluri, care așteaptă ascunse în obscuritatea 

meta- și intra-textuală pentru a fi descifrate. Calificativul „interzisă” apare în titlurile variantelor 

engleză ("forbidden") și franceză («interdite»), dar numai varianta franceză, respectiv cea 

„tradusă” în limba română („interzisă”), surprind sugestia Centrului (inter) și a „zicerii”, a 

povestirii mitice (fr. «dite»/ rom. „zisă”). Cu alte cuvinte, romanul-narațiune devine imaginea 

arhetipală a unui labirint inițiatic a cărui „zicere” (con)duce cititorul spre Centrul său, în calitate 

de revelație a mesajului creatorului. Căutarea sensului textului eliadesc poate aduce rătăcirea 

dureroasă printre false simboluri, generatoare ale unei hermeneutici sterile și, implicit, ratarea 

totală a interpretării. Cititorul se trezește, astfel, fie în ipostaza hermeneutului Ștefan Viziru, 

încercând fără încetare să descifreze semne și mesaje ale Destinului, fie în cea a lui Gavrilescu, 

complet ignorant și lipsit de orice exercițiu analitic, sucombând lamentabil în „neînțelesuri și mai 

mari” (Lucian Blaga, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii). Eliade a lăsat, însă, chei de 

interpretare și înțelegere a viziunii sale atât în opera sa științifică, cât și în cea literară, astfel încât 
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cititorul-hermeneut să poată cuprinde viziunea eliadescă într-o totalitate a diversității lipsită de 

reducționism.  

Noutatea acestei lucrări constă nu doar în focalizarea exclusivă a analizei asupra acestui 

text literar, ci și în tripla abordare analitică a mesajului acestuia Ŕ din perspectivă hermeneutică, 

esoterică și naratologică. De aceea, lucrarea este împărțită în patru părți ample, care surprind 

etapele analizei romanului: lămurirea terminologiei științifice folosite, în Partea I Preliminarii 

metodologice; analiza compozițională și de construcție a personajului din romanul-frescă 

istorică, în Partea a II-a Romanul exoteric; multiplele scenarii mitico-ritualice, romanul din 

roman, simbolismul intertextual și naratologic în Partea a III-a Romanul esoteric; concluziile 

cercetării din Partea a IV-a Concluzii „deschise”. Un alt element de noutate îl constituie 

conectarea permanentă a operei eliadești nu doar la direcțiile cultural-artistice contemporane 

autorului, dar și la tendințele cultural-filosofice ale posterității. Am constat astfel că Mircea 

Eliade poate fi numit precursor al postmoderniștilor Mario Vargas Llosa și Umberto Eco, și, prin 

intermediul intertextualității, Noaptea de Sânziene devine un roman-omagiu adus titanilor 

literaturii universale, Dante, Shakespeare, Balzac.  

Dată fiind terminologia de specialitate a cercetării de față, care apelează la registrul 

științific eliadesc al istoriei și filosofiei religiilor, al metafizicii și al hermeneuticii, pentru a 

menționa doar câteva, s-a impus dintru început necesitatea clarificării acesteia.  Astfel, Partea I, 

intitulată Preliminarii metodologice, este structurată în două capitole distincte, Argument, 

respectiv Biografie și orizont creator eliadesc.  

Primul capitol a pornit cu argumentarea alegerii acestei teme de cercetare, un studiu de caz 

asupra ultimului roman eliadesc, a cărui complexitate, credem noi, devine tot mai amplă cu cât 

cercetătorul îndrăznește să o evidențieze. Prin prisma filosofiei aristoteliene, am explicat 

semnificația binomului esoteric/ exoteric, cu atât mai mult cu cât acești termeni apar în titlurile 

părților a II-a și a III-a. Astfel, Noaptea de Sânziene devine în egală măsură un roman exoteric și 

un roman esoteric. Cel exoteric urmează firul epic al narațiunii-frescă istorică, prin „cronologia” 

celor doisprezece ani de istorie, personală a personajelor și colectivă a României și a Europei, 

începând cu perioada interbelică, în timpul celui de-al doilea război mondial și în primii ani de 

după conflagrație. Romanul esoteric anulează orice cronologie și se construiește într-o acronie 

mitică, iară nu psihologică, urmând etapele experiențelor inițiatice parcurse de către aceleași 

personaje. După cum voi argumenta în paginile acestei lucrări, esoterismul eliadesc valorifică 



10 

atât fondul arhaic mitico-ritualic, dar și pe cel modern, cel dintâi camuflat în ceea ce se înțelege 

în prezent prin „Modern Western Esoteric Currents”
5
. Esoterismul modern este prezent la Eliade 

nu doar la nivelul intertextualității, ci și la nivelul profund al mesajului textului literar. Ambele 

tipuri de esoterism amintite camuflează, la rândul lor, un esoterism mistic personal, cel marcat de 

căutarea propriului sens al existenței de către Eliade însuși. Am explicat ulterior dubla direcție a 

demersului nostru hermeneutic, atât pe orizontala, cât și pe verticala analizei și interpretării, 

pentru ca, la intersecția acestora, să se reveleze mesajul creatorului. Cu cât sensurile sunt mai 

profunde, cu atât demersul hermeneutic se adâncește mai puternic, decantând esența din 

aparență, acea „metafizică” latentă a Nopții de Sânziene, despre care vorbește Eliade însuși în 

jurnalul său. În analiza naratologică a acestui roman, am apelat la terminologia de specialitate a 

unor naratologi renumiți, precum Roland Barthes, Claude Bremond, Paul Ricœur, pentru a 

evidența modernitatea acestui text, un adevărat roman experimental, în opinia noastră. În 

subcapitolul Fantasticul poetic și metafizic eliadesc, am surprins o funcție aparte a acestei 

categorii estetice, care la Eliade nu este doar metafizic, ci și poetic, datorită predilecției 

scriitorului pentru limbajul metaforic, valorificat nu doar în opera ficțională, ci și în cea 

științifică, dată fiind insuficiența și rigiditatea limbajului științific. 

Cel de-al doilea capitol, Biografie și orizont creator eliadesc, este organizat în mai multe 

subcapitole, în care am încercat să surprindem personalitatea tânărului Eliade, în contextul istoric 

al primilor ani ai României Mari. Anii ʼ20 - ʼ30 se caracterizează prin polarizarea imaturei 

societăți românești în cele două direcții extremiste, de dreapta și de stânga, și prezența unei 

atmosfere explozive de acumulare a unor tensiuni sociale și politice mai vechi, în contextul 

istoric al unei Europe în fierbere. Generația lui Mircea Eliade aparține întrutotul timpului ei, 

caracterizându-se prin efervescență intelectuală, sete de noutate și originalitate, deschidere spre 

universalitate și dorință de ieșire a culturii române din impasul periferizării. Toate aceste 

deziderate nu erau posibile decât printr-o revoluție culturală totală, printr-o răsturnare a vechilor 

învățături ale seniorilor și afilierea unei poziții creatoare originale, „huliganice”, în limbaj 

eliadesc. Nu am luat în discuție „înregimentarea” legionară a lui Mircea Eliade, considerând că 

acest aspect are nevoie de aportul documentat al istoricilor, iar teza noastră s-a dorit un demers 

                                                 
5
 Antoine Faivre, Modern Western Esoteric Currents în vol. The Work of Mircea Eliade: The Extent and Limits of 

Their Presence, in Hermeneutics, Politics and the the History of Religions. The Contested Legacies of Joachim 

Wach and Mircea Eliade. Edited by Christian K. Wedemeyer and Wendy Doniger, Oxford University Press, 2010, 

p. 148. 
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filologico-hermeneutic. Printre contemporanii săi, Eliade a fost deopotrivă respectat și detestat, 

pentru ca aceeași imagine controversată să se perpetueze în rândul posterității.  

Pentru că romanul Noaptea de Sânziene apare în 1955, după un proces îndelungat de 

elaborare, de-a lungul a cinci ani, am dedicat următorul subcapitol perioadei pariziene a exilului 

eliadesc. Anii trăiți la Paris aduc aceeași ambiguitate de sentimente și trăiri pentru Eliade Ŕ 

frustrări și umilințe financiare, dar și recunoaștere internațională a valorii, activitate de cercetare 

științifică, în ritm susținut de 12-14 ore pe zi, alternând cu reverii debordante ale imaginarului și 

plăcerea reluării unor lecturi din Balzac, Dante, Tolstoi. Aceasta este perioada unei prolificități 

creative uimitoare, în care știința și imaginarul se completează pentru a se contura imaginea unei 

adevărate piramide a creației eliadești, la baza căreia stau studiile științifice Ŕ Techiques du yoga 

(1948), Traité dʼhistoire des religions (1949), Le mythe de lʼéternel retour (1949), Le 

chamanisme et les techniques archaïques de lʼextase (1951), Images et symboles (1952), Le 

Yoga. Immortalité et liberté (1954)  -, iar în vârful acesteia, romanul-prolegomenă Noaptea de 

Sânziene.      

Prin afirmația anterioară, ajungem la următorul subcapitol, cel dedicat numeroaselor 

tipologii cărora le aparține acest ultim roman eliadesc Ŕ de la sintagma eliadescă „roman roman” 

sau „roman narațiune”, la cea clasică de „roman total” a lui Eugen Simion sau la cea inedită de 

„roman cu cheie” sau „roman al întrebărilor”, în concepția lui Marcel Tolcea, sau „ermetic”, în 

viziunea lui Ion Bălu. La rândul nostru, am identificat în această operă ficțională prezența unui 

roman mitologic, a unei cărți-jurnal care ar integra elemente ale biografiei fizice și intelectuale 

a creatorului, a unui roman esoteric, a unui roman euristic și problematizant și, nu în ultimul 

rând, în conformitate cu viziunea „deschisă” eliadescă, a unui roman „imperfect”. Această 

complexitate intrinsecă a romanului s-a cristalizat într-o perioadă îndelungată și chinuitoare de 

elaborare și definitivare: pornind de la spontaneitatea și beatitudinea reveriei subiectului și 

trecând prin chinurile labirintice ale creării sale. Aceste două etape ale creativității eliadești sunt 

„filmarea” și „facerea”. Romanul este scris și rescris, început și abandonat, reluat cu entuziasm și 

părăsit cu disperarea celui nemulțumit de rezultat, compus ce se dorește omogen, deși format din 

fragmentele unor proiecte literare anterioare. 

Următoarele două subcapitole sunt dedicate analizei mitico-simbolice și filosofice a două 

nuvele scrise și publicate după romanul Noaptea de Sânziene, în așa-numita perioadă americană 

a autorului, În curte la Dionis (1977), în calitate de artă poetică eliadescă, și La țigănci ( 1959), 
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ca parabolă filosofică a ratării totale. Ștefan Viziru reprezenta imaginea armonizării contrariilor, 

a dubletului om modern, rațional, aparținând unei istorii obiective/ om arhaic, mitic, cu înclinații 

hermeneutice spre descifrarea semnelor propriei istorii, în calitate de Destin. Poetul Adrian este 

amnezic și a pierdut legătura cu muza care-i asigura catabasisul indispensabil atingerii iluminării 

creatoare. Drept urmare, el rătăcește în lumina artificială a unei glorii sterile și urcă într-o zonă 

de neînțeles a conștiinței, căci e singur, neînsoțit de geamăna sa, Leana, care cântă în spațiul 

magico-ritualic al grădinii. Poetul și poezia sunt poziționate de Eliade la izvoarele magice ale 

mitului, astfel încât limbajul poetic căpătă valoare soteriologică și reintegratoare pentru omul 

modern. La țigănci surprinde în manieră parabolică o ratare totală a unui individ, care, deși 

înconjurat de semne, ratează inițierea, din cauza ignoranței și a imposibilității de a-și construi un 

sistem hermeneutic propriu. Gavrilescu devine purtătorul unor valori străine de propriul eu. De 

aceea, el nu știe nici să pună întrebarea corectă, auto-salvatoare, care să-l scoată din inerția 

existenței, dar nu poate nici să răspundă la întrebarea Destinului. Moartea lui Gavrilescu este cu 

adevărat tragică, întrucât el nu a cunoscut sensul propriei sale vieți, deși s-a întâlnit cu Destinul 

însuși și fiicele acestuia. 

Ultimul subcapitol evidențiază similitudinile și diferențele dintre concepțiile despre funcția 

mitică a povestirii, în opinia lui Mircea Eliade și cea a postmoderniștilor Mario Vargas Llosa și 

Umberto Eco. Istoricul român al religiilor se dovedește a fi un precursor al acestora. 

Partea a III-a a acestei lucrări, intitulată Romanul exoteric, urmărește desfășurarea epică a 

Nopții de Sânziene, în calitate de frescă socio-istorică a unei perioade de timp determinată din 

istoria României și a Europei, dar și ca „document” ficțional al biografiei  autorului. Nu am 

insistat asupra coincidenței dintre unele elemente ale biografiei ficționale a lui Ștefan Viziru și 

cele reale din biografia creatorului său, pentru că acestea au fost deja prezentate în studiile 

Martei Petreu, Eugen Simion, Cornel Ungureanu, Florin Țurcanu. Intenția lui Eliade de a nu 

contamina realismul spațiului narativ cu o atmosferă feerică inutilă devine obsesivă prin grija 

permanentă de a fixa narațiunea în repere spațio-temporale cu semnificație istorică și social-

politică. În dimensiunea balzaciană a existenței, pot fi reperate personalități umane complexe, 

construite pe structura unei tipologii balzaciene, augmentate, însă, de caracteristica autenticității 

personajelor eliadești văzute ca „oameni vii”. Tipul oportunistului este bine reprezentat, în 

nuanțe expresive contrastante și armonizante deopotrivă, cum e cazul lui Vădastra și Bursuc, 

naivi și ticăloși, stupizi și mistici. Oportunistul de carieră, lipsit de conștiință și de scrupule, 
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trădător, sadic și criminal, este reprezentat prin Vidrighin, torționarul Bîrsan, Protopopescu, 

Mihai Duma. O altă categorie umană bogat reprezentată în Noaptea de Sânziene este cea a 

intelectualului, mediocru, prin învățătorul Gheorghe Vasile, actorul Dan Bibicescu, sau de 

valoare, cum e cazul lui Ștefan Viziru și Petre Biriș. Personajele feminine au mai degrabă un rol 

inițiatic în (trans)formarea personajului masculin, iar în viața socială a ficțiunii eliadești, ele sunt 

casnice (Irina, Ioana), actrițe (Cătălina), dar și absolvente de studii superioare (Ioana, Ileana, 

Valkyria, Theodora), îmbogățite scăpătate (Viorica Porumbache), prostituate (Stella Zissu). 

Personajele Nopții se deplasează în spațiul unei geografii profane a Bucureștiului interbelic, 

resacralizate, însă, în dimensiunea narațiunii mitologice. Se poate remarca o adevărată sete de 

concret a scriitorului, care împânzește acțiunea romanului cu nenumărate repere temporale, reale 

și simbolice, în scopul menținerii ambiguității celor două planuri ale existenței Ŕ profan și sacru. 

Reperele istoriilor individuale se intersectează cu cele ale Istoriei ca fenomen global, mondial, 

iar personajele romanului trăiesc sub teroarea ambelor Istorii Ŕ cea în calitate de Destin 

individual și cea care vizează Destinul colectiv. 

Romanul esoteric, cea de-a patra parte a cercetării noastre, este cea mai amplă. De aceea, a 

fost împărțită în mai multe capitole care urmăresc analiza de substanță mitico-simbolică a 

romanului. Primul capitol, Simbolism și sacralitate, este dedicat studierii simbolismului 

elementului uman al romanului-dramă mitică. De aceea, am pornit dinspre analiza hermeneutică 

a titlului-hierofanie, continuând cu analiza lingvistico-semantică a numelor personajelor-actori 

mitici, în vederea revelării rolului lor magico-simbolic. Motivul dublului străbate ca un filon 

ideatic obsesiv întreaga viață și operă eliadescă, într-o evoluție intelectuală circulară, numită 

sugestiv de Adrian Marino cerc hermeneutic. De la  idealul unității contrariilor din tinerețea 

ionesciană și indiană, Eliade cunoaște poziționarea  antitetică a acestora, pentru a-și definitiva 

concepția creatoare prin revenirea la ideea armonizării diversității. Reconcilierea celor două 

aspecte ale creativității eliadești devine idealul existențial al lui Ștefan Viziru, care urmărește 

anularea dualității și recâștigarea unității primordiale pierdute. Dinspre dublul masculin și 

feminin, cu dubletele lor corespunzătoare, în subcapitolele următoare, Triada feminină a inițierii 

erotice masculine și Prin triunghiul erotic spre cuplul revelație, analiza noastră se îndreaptă spre 

funcția inițiatică a triadei feminine în construcția unui cuplu ritualic capabil să refacă imaginea 

unității pierdute, androginul. În planul inițierii masculine, femininul deține rolul catalizator, 

indispensabil unei duble propensiuni spre un alt fel de ontologie, în care cele două principii, 



14 

polarizante în modernitate, să devină doar aparent un al treilea, câtă vreme el este Unul. Analizei 

diverselor ipostaze ale feminității i-am consacrat un subcapitol aparte, reevaluând felul cum 

acestea se reflectă în imaginarul personajului masculin al romanului, prin apel la pozițiile critice 

din studiile de specialitate pe această temă. 

Cum sugerează titlul Eros și coincidentia oppositorum, în acest capitol am evocat rolul 

inițiatic, totalizant al iubirii pentru personajele Nopții de Sânziene, prin apel la mai multe rituri 

arhaice Ŕ șamanic și magic, yoghin și tantric, alchimic, mitic regenerator, gnostic, cabalistic și, 

nu în ultimul rând, basmic. În ultimul său roman, Mircea Eliade restaurează mitul în dimensiunea 

sacralității sale ontologice, aspațiale și atemporale, pentru că această întâmplare exemplară 

fondatoare s-a degradat în Istorie și a devenit legendă sau poveste. Eliade preia trama poveștii de 

dragoste imposibile, aflată sub semnul interdictului, din legenda românească Soarele și Luna și o 

transformă în mitul unității primordiale. Printr-un comportament exemplar, personajele 

romanului, Ștefan și Ileana resacralizează spațiul narațiunii și trec în acel illo tempore non-

istoric, intrând în mit. Eliade dovedește astfel că nu doar căderea în Istorie a omului modern, 

doar în aparență complet desacralizat, este posibilă, ci și înălțarea sa în Eternitate, prin 

convertirea comportamentului său în lume într-un model exemplar. Soarele și Luna nu reprezintă 

doar personajele principale ale unei drame cosmice, ci și arhetipuri ale unui simbolism mitico-

ritualic universal, aflate inițial sub semnul unității, polarizate ulterior, din cauza unei tensiuni 

survenite în planul înțelegerii lumii de către om. 

Eliade arată omului civilizat nu doar cauza nefericirii sale ontologice Ŕ fractura interioară 

dintre rațiunea „solară” și sufletul „lunar” Ŕ ci și modalitatea vindecării acesteia. Savantul român 

extinde sfera posibilității de a resacraliza lumea adăugând poveștilor și basmelor romanul, „unde 

vom găsi urmele unui palimpsest sau, mai precis, prezența unei mitologii subiacente ce nu poate 

fi restituită decât printr-un studiu comparativ”
6
. Prin intermediul unei analize comparatiste a 

Nopții de Sânziene, întreprinsă prin apel la elementele concrete de istorie a religiilor din opera 

științifică a savantului-scriitor român, am identificat și argumentat existența unei corespondențe 

comportamentale între omul modern al prezentului și omul religios din illo tempore. Eliade a 

susținut de multe ori că acțiunea interpretativă hermeneutică trebuie să fie completată de cea 

                                                 
6
 Philippe Walter, Limba păsărilor. Mitologie, filologie și comparatism în mituri, basme și limbi ale Europei. 

Traducere din limba franceză de Andreea Hopârtean și Corin Braga, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2007, p. 51. 
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fenomenologică, de adâncime, întrucât multe gesturi ale omului modern au o rădăcină ritualică și 

inițiatică comună Ŕ șamanismul. 

În capitolul următor, Lectura „abisală” a romanului dramă-mitică, am întreprins o analiză 

naratologică minuțioasă, care a scos la iveală romanul din roman, Am numit Noaptea de 

Sânziene roman-dramă mitică din două motive. În primul rând, pentru că personajele trăiesc 

experiențe exemplare fundamentale, care corespund etapelor specifice mai multor rituri de 

trecere de la condiția umană duală la statutul superior de om total. În al doilea rând, timpul 

narativ liniar este abolit în durata dramatică a celor doisprezece ani, iar personajele narațiunii 

interpretează „roluri” pe marea scenă simbolică a existenței ficționale, urmărite de către scriitorul 

mistagog. Am analizat atât elementele de (auto)intertextualitate, prin intermediul cărora Eliade 

trimite permanent la operele sale literare anterioare, cât și cele de intertextualitate din operele 

literaturii universale, precum Divina comedia a lui Dante Allighieri, Furtuna, lui William 

Shakespeare și Comedia umană a lui Balzac. Am argumentat în subcapitole distincte, că Noaptea 

de Sânziene poate fi citită ca o veritabilă Divina comedia umana, deoarece transpare modelul 

dantesc al celor două planuri de lectură, exoteric și esoteric, și caracterul de operă-prag între 

două etape ale vieții și ale formării intelectuale. Apropierea de Balzac se creează prin intermediul 

universului uman al romanului. Personajul balzacian e reprezentativ pentru societatea din care 

face parte și aparține timpului său istoric, devenind emblematic fie pentru Imperiu, fie pentru 

regalitatea lui Ludovic al XVIII-lea. Personajul eliadesc al Nopții de Sânziene aparține unei 

perioade istorice, dar el e „mort” în acea istorie devoratoare și nu poate fi „viu” decât în afara ei, 

într-un alt timp, care permite regenerarea constantă. Ce legătură ar putea exista între feeria 

shakespeariană Furtuna și romanul Noaptea de Sânziene? Prima este oferită de Eliade însuși 

atunci când face asocierea dintre furtuna de dinaintea războiului, la care sunt martori Ștefan, 

Biriș și Ileana, și furtuna care-i azvârle pe dușmanii lui Prospero pe insula acestuia, a lui Ariel și 

Caliban. Eruditul magician al Renașterii și scriitorul mistagog al timpurilor moderne 

„manipulează” personajele piesei/ narațiunii, cărora le hotărăsc destinele, într-un spațiu insular 

autentic sau imaginar, și o acțiune derulată, în ambele opere, în cursul a doisprezece ani. Acestor 

elemente li se poate  adăuga observația că ambele scrieri reprezintă cântecul de lebădă al 

creatorilor lor Ŕ Furtuna este ultima piesă a marelui Will înaintea retragerii din viața publică, iar 

Noaptea de Sânziene este ultimul roman al lui Eliade, înaintea plecării în Statele Unite. 
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Noaptea de Sânziene se produce și se co-produce permanent printr-o colaborare Ŕ în 

sensul etimologic al cuvântului Ŕ permanentă a creatorului cu cititorului pentru a forma un 

adevărat demiurg bicefal. Analiza naratologică scoate la iveală prezența scriitorului Eliade, 

devenit personaj în spațiul ficțional al romanului, multiplicat în tot atâtea personaje, în timp ce 

Partenie capătă și el un dublu statut, de scriitor-personaj și de personaj-scriitor în propriul jurnal. 

Am evidențiat apoi aspectul daimonic al creației, prin referire la obsesia-ispită a lui Ștefan 

de a picta, dar și prin elementele de intertextualitate, cum este cazul tabloului din dormitorul 

conjugal. Asemeni jurnalului și fotografiei, pictura se dovedește a fi o modalitate de a imortaliza 

ceva unic și irepetabil din timpul vieții. Homo aesteticus și homo religiosus  se contopesc în 

ființa lui Ștefan Viziru, care crede că un tablou ascunde o mare taină. Nu doar pictura și poezia 

reprezintă căi de acces ale omului modern spre o altă realitate, ci și muzica, drept pentru care, în 

subcapitolul Cântec, mit și ritual în lumea modernă am analizat funcția ritualică a muzicii în 

spațiul narațiunii simbolice a Nopții de Sânziene. Am surprins asocierea dintre sunetele inițiale 

ale celebrei Simfonii a Destinului, compusă de Beethoven și cele ale cântecului morii auzit în 

visul thanatic de către Viorica Porumbache. 

În ultimul capitol al acestei părți, intitulat Mit și istorie, am surprins felul cum personajele 

Nopții de Sânziene se raportează la timp și la realitate. Din acest punct de vedere, ele trăiesc în 

istoria timpului lor, cu nostalgia unui altfel de timp, anistoric, și, de aceea, caută o ieșire din 

liniaritatea profană a cronologiei pentru a pătrunde în circularitatea sacră a acroniei. Romanul 

este, în egală măsură, expresia concepției eliadești despre raportul dialectic sacru/ profan, 

fundamentat pe cel al filosofiei indiene dintre realitatea sacră/ iluzie. Spațiul citadin bucureștean 

este doar aparent profan, căci nenumărate semne se arată celui care este deschis a le vedea și a le 

interpreta: grădina, fereastra, culoarea unei flori, un tablou, coridorul unui hotel, o mașină 

acoperită de zăpadă, pădurea și ariciul. În penultimul subcapitol Două mituri și salvarea unui 

filosof-șaman am evidențiat felul cum individul rațional, filosoful sceptic, Petrache Biriș se poate 

converti involuntar într-un mistic religios, devenind ceea ce i-a fost menit să fie prin datele 

destinului, un filosof-șaman.  

Am ajuns astfel la concepția lui Eliade despre viață și moarte care, în opinia mea, nu este 

eminamente tanatică, ci valorifică simbolismul obstetric, menționat de către savantul român 

însuși. Singurul mod de a iubi profund Ŕ crede Pavel și subliniază Ștefan Borbely în eseul său Ŕ 

nu este întru viață, ci întru moarte: „Iubirea este moarte, și nimic altceva; cei care nu înțeleg 
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suprapunerea, întârzie în mod inexplicabil pe drumurile vieții și își amână mântuirea”
7
. Mistic, 

extatic și fantastic, personajul lui Eliade cunoaște o modalitate de a iubi, care-l poartă doar 

aparent de la viață la moarte, căci, în esență, el iese din moarte spre adevărata viață. Pentru 

început, la nivelul iluzoriu al existenței formale, Ștefan rătăcește la marginile labirintului pentru 

că teama îl oprește să se cufunde în miezul acestuia, spre Centru. Cu cât obsesiile devin mai 

puternice și semnele mai evidente, cu atât el renunță la ființa istorică întru moarte, la statutul de 

viu-mort, pentru a fi viu întru iubire și eternitate prin unirea totală a masculinului cu femininul, 

deveniți Unul, adică Centrul însuși.    

În contextul celor afirmate și argumentate anterior în această teză cu privire la simbolismul 

mitico-ritualic, la dimensiunea ontologică a hermeneuticii eliadești sau despre prezența unei 

soteriologii a cuvântului reinvestit cu funcția lui mitică primordială, consider că acest ultim 

roman eliadesc, Noaptea de Sânziene are toate trăsăturile unui roman experimental din zorii 

postmodernității. 

 

  

   Cuvinte cheie: mit, esoteric/ exoteric, rit de trecere, timp, destin, androgin, coincidentia 

opositorum, intertextualitate, rol, ratare, șamanism, alchimie, gnoză, magie, basm, erotism.       

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ștefan Borbely, Ce știa Pavel. Timpul iubirii în creștinismul timpuriu, în vol. Homo brucans și alte eseuri, 

București, Editura Contemporanul, 2011, p. 211. 
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