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 Cuvinte cheie: autenticitate, mit, fantastic, personaj atipic, nuvelă, jurnal, roman 

modern, Eros, Thamatos, Pygmalion, Orfeu, Ulise, Androgin, demiurg, introspecţie, oniric, 

magic, erou, feminin, soteriologie, taumaturg, modernism, sincronism, profan, sacru, cuplu, 

naraţiune subiectivă, literatură confesivă, inovaţie, ergografie, fatalitate, scriere intimă, 

narator homodiegetic. 

 

 

 Mircea Eliade poate fi considerat un pionier al culturii româneşti prin aportul său la 

integrarea valorilor populare în cultura occidentală, fără a renunţa la specificul naţional. Prin 

creaţiile sale, scriitorul român participă într-o manieră semnificativă la repertoriul valoric 

internaţional.  

 Analiza operei lui Mircea Eliade suscită interes în epoca contemporană prin 

diversitatea creatoare pe care acesta o abordează de-a lungul formării sale ca scriitor. În acest 

sens, reevaluarea operelor scriitorului român, din perspectiva contextului social, este profund 

necesară. Nu numai cadrul social dictează tendinţele, ci şi aspiraţiile scriitoriceşti din epocă 

ale lui Mircea Eliade. Din această perspectivă, apare nevoia de a investiga substaturile mitice 

ale scrierilor sale dintr-un unghi diferit, acela al personajelor ca  ipostaze atipice.  

 Aportul scriitorului român la evoluţia culturii naţionale este asemănat de Anton 

Holban cu cel al lui Nicolae Iorga. „Nicolae Iorga va rămâne la noi mai ales  pentru marea lui 

personalitate, indiferent de obiecţiile pe care le fac, cercetând amănuntele. Păstrând 

proporţiile, despre Mircea Eliade se poate spune acelaşi lucru (păstrând proporţiile şi nu 

numai din diferenţa de vârstă, dar prin comparaţie cu munca mare a lui Eliade nu mai apare 

atât de prodigioasă). […] Mircea Eliade are cărţi de ştiinţă pe care nimeni la noi nu e în stare 

să le controleze, romane care apar grabnic şi care îţi dau bănuieli. […]. Cred că acesta este 

mottoul prim a lui Eliade. O personalitate care vrea să se exprime, indiferent în ce fel.”
1
 

 Ca novator al romanului românesc, Mircea Eliade reuşeşte să-şi impună valorile pe 

scena literaturii româneşti atât prin creaţia lui epică, cât şi prin eseurile sale teoretice care 

completează viziunea sa despre necesitatea unei noi formule literare. Adept al autenticismului, 

el aderă la teoria sincronismului lui Eugen Lovinescu, ilustrând-o practic în formulele 

romaneşti pe care le propune, dar şi prin articolele publicate în revistele epocii.  

                                                 
1
 Anton Holban, Viaţa literară, an XI, 15-30 decembrie, 1936, p. 12 
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 Problematica analizată de-a lungul întregii teze de doctorat, ipostazele atipice ale 

intelectualului, este un subiect care interesează, în mod excepţional, prin complexitatea cu 

care Mircea Eliade a construit personajele. 

 Având ca scop ilustratrea şi atingerea obiectivelor specifice cercetării, lucrarea are 

urmǎtoarea structurǎ: introducerea care acoperǎ actualitatea temei investigate, motivarea 

lucrării, obiectivele, suportul metodologic şi ştiinţific, metodele şi procedeele de cercetare, dar 

şi noutatea ştiinţifică a lucrării. De asemenea, cuprinsul propune şapte capitole segmentate în 

subcapitole, urmate de concluzii şi de bibliografie. 

 Partea I, MIRCEA ELIADE: CONTEXTUL SOCIAL, BIOGRAFIA ŞI OPERA are ca 

scop prezentarea destinului scriitorului român, a vieţii sale de profet, în concepţia lui Sergiu 

Tofan
2
. Partea I ilustreazǎ contextul personal, social, istoric, cultural al creaţiilor literare ale 

lui Mieecea Eliade. Aceste situaţii sunt factori decisivi care devin stimuli pentru abordarea 

temelor scrierilor sale. Mircea Eliade priveşte evenimentele social – istorice nu ca pe situaţii 

frenatoare, ci, mai degrabǎ, ca pe resorturi ale unei generaţii care are ca obligaţie implicarea 

concretă în evoluţia societǎţii româneşti, asumându-şi destinul ce va marca lumea din punct 

de vedere cultural prin deschiderea sa cǎtre universalitate, într-un secol dominat de „teroarea 

istoriei”.  

 Întregul capitolul are în prim-plan traiectul existenţial al lui Mircea Eliade, scriitor 

nǎscut, conform menţionǎrilor sale, în anul în care în România izbucneau marile rǎscoale.     

S-ar putea interpreta faptul cǎ, încǎ de la naştere, destinul sǎu se aflǎ sub semnul istoriei; 

devenirea sa spiritualǎ are ca motiv asumarea rolului în cadrul epocii: perioada istorică a 

construirii României Mari creează un context cultural favorabil creaţiei libere şi a libertăţii de 

exprimare. Conform afirmaţiei lui Mircea Eliade, generaţia din care face parte era liberă să 

creeze şi să gândeasă, dar mai ales, să descopere esenţa culturii universale şi româneşti, el 

devenind un exponent al acestei generaţii. În egalǎ mǎsurǎ, aplecarea sa cǎtre filozofie, 

mitologie, istorie a religiilor constituie o punte între trǎire şi literaturǎ. De pildǎ, cǎlǎtoriile 

întreprinse de autor pentru studiu în Italia sau India pun bazele a ceea ce va urma sǎ scrie 

Mircea Eliade. Experienţa de viaţǎ complexǎ devine o sursǎ de inspiraţie pentru temele 

abordate în romanele puse în discuţie în cadrul lucrǎrii: cǎlǎtoriile în India, Portugalia, Anglia 

sunt esenţiale pentru personajele sale, precum şi evenimentele sociale, culturale şi istorice la 

care ia parte.  

                                                 
2
 Sergiu Tofan, Mircea Eliade. Destinul unei profeţii, Editura Algoritm, Galaţi, 1996, pp. 7- 10 
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 Mircea Eliade, prin implicarea sa culturalǎ în secolul al XX-lea, mitizeazǎ lumea şi 

remitizeazǎ prin eforturile sale, voite sau nevoite, naraţiunea romanescă a acestui secol. Proza 

sa, vastǎ „trece” etape care, în final, vor imagina literatura aşa cum a gândit-o.   

 Partea a II-a, MIRCEA ELIADE – SCRIITOR DE ORIENTARE AUTENTICISTǍ are ca 

obiectiv evidenţierea aspectului autenticist în literatura lui Mircea Eliade. Deoarece scriitorul 

român utilizeazǎ tehnici moderne de scriere, experienţa care devine metodǎ de intelectualizare 

a romanului, abordarea sa este una autenticistǎ. Tocmai din aceastǎ perspectivǎ, în cadrul  

capitolului sunt preentate aspecte teoretice cu privire la noţiunea de autenticitate. 

 Capitolul aprofundeazǎ noţiunea de autenticitate din perspectiva criticii literare. 

Cuprinde o fundamentare ştiinţificǎ pentru înţelegerea raportului dintre viaţǎ, creaţie şi actul 

scrierii. Mircea Eliade creeazǎ o punte între autenticitate şi literaturǎ, însǎ renunţǎ la 

calofilism. În viziunea lui Adrian Marino condiţia estetică a stării originare, primordiale, este 

autenticitatea. Noţiunea exprimă calitatea de a fi „nou” în sens organic, imediat, act care nu 

repetă şi nu imită. Autenticitatea reprezintă o năvălire spirituală spontantă, „genuină, nefiltrată 

şi neorientată de schemele culturii şi tradiţiei litaterare fiind foarte aproape de trăirea 

imediată, existenţială”
3
. Din perspectivă autenticistă, literaturizarea este înţeleasă în sens 

peiorativ, degradat, de construcţie artificială, „beletristică”, lipsită de adevăr, de sinceritate, de 

autenticitate. 

 Un alt aspect abordat în acest subcapitol este cel al actului diaristic. Deşi Mircea 

Eliade nu și-a materializat actul diaristic în studii de gen explicite, evitând să teoretizeze 

programul noii sale estetici, acest fapt nu denotă că prozatorul nu a fost preocupat de un crez 

artistic. Apropierile făcute de critică cu autori americani, italieni sau francezi, descendențele 

ideologice, care s-au constatat în legătură cu opera sa literară, declarațiile din jurnale, sunt 

dovezi suficiente că autorul este un modern sincronizat la „experiențele estetice ale timpului”
4
 

O altă parte a capitolului evidenţiazǎ crezul despre literaturǎ al lui Mircea Eliade. Deşi 

în literatura românǎ teoreticianul noului stil epic a fost Camil Petrescu, prozator ce aduce 

experienţa până în vecinătatea retoricii şi care iniţiază o revoltă anticalofilă, având ca model, 

nu pe Gide, ci pe Stendhal şi pe Proust. Eliade inovează romanul pe alt plan, nu cel al 

retoricii, ci prin trăirea autentică şi spiritualizarea conflictelor, schimbând tipologia şi 

problematica epicii. Scriitorul Mircea Eliade militează pentru crearea unei proze cu substrat, 

                                                 
3
 Adrian Marino, Herneneutica lui Mircea Eliade,  Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980 p.394 

4
 Gheorghe Glodeanu, Poetica romanului românesc interbelic. O tipologie posibilă, Editura Libra, București, 

1998, p. 171 
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cu oameni care nu funcţionază instinctual, ci pe baza inteligenţei subliniind ideea modernă 

prin care se impune un sincronism al operei literare, cu precădere al romanului, cu progresele 

din alte domenii: ştiinţă, teologie, cultură, morală. Scriitorul român se arată nemulţumit de 

„insuficienţa literaturii” considerată ca sinteză impură. Impuritatea literaturii decurge din 

dependenţa ei de planuri diverse, în timp ce arta se menţine într-un singur plan al poziţiei 

spirituale a celui ce a creat în limitele acesteia. Arta satisface numai funcţia spirituală, în timp 

ce literatura acumulează funcţii multiple de ordin sentimental, cultural, ideologic, istoric. 

Teoria de care aminteşte prozatorul român se referă la cunoaştere, iar cunoaşterea transmite 

elemente esenţiale despre om şi epocă. 

Definitorie din ceea ce priveşte modelul epic a lui Mircea Eliade este influenţa lui Italo 

Svevo, Aldous Huxley, Unamuno, Papini despre care scrie în tinereţe articole prin care îşi 

mainfestǎ admiraţia sinceră. Influenţele epicii italiene sau engleze stau la temeila cautǎrii 

scriitorului sǎ modernizeze romanul românesc. Existǎ însǎ, o deosebire clarǎ între scriitori ai 

epocii, precum Anton Holban sau Camil Petrescu, şi Mircea Eliade prin faptul cǎ, deşi 

teoretizează epica modernă, acesta nu propune, în fapt, niciun element concret de tehnică. 

Criticul Nicolae Manolescu identifică ionicul în majoritatea romanelor eliadeşti în lucrarea  

Arca lui Noe
5
.  

Majoritatea romanelor lui Mircea Eliade din anii '30 au fost considerate ionice şi 

psihologice, însă ideea pe care autorul încearcă să o impună nu mai este cea ionică. În spiritul 

acestui model epic, prozatorul refuză cu îndârjire monologul interior, însǎ îl şi utilizează 

conştiincios pentru funcții precise. În locul analizei şi al trăirii, romancierul militează pentru 

inserarea naraţiunii ca variantă prelungită a mitului. Miturile şi lectura simbolurilor îşi fac 

simţită prezenţa în opera scriitolui român. Mitul este o istorie sacră cu valoare de arhetip. Ele 

ne vorbesc despre lume, constituind modele de repetat. Dificultatea înțelegerii lor nu rezidă 

numai în distanța culturală, cât mai ales în aspectul lor de taină. Miturile și simbolurile, mai 

ales cele religioase, conțin și sâmburele unei revelații, o manifestare divină care rămâne 

întrucâtva ireductibilă, cu atât mai mult cu cât omul este prins în hățișul prejudecăților 

culturale. Asemenea lui Dumnezeu, individul contribuie la o geneză permanentă a lumii, 

nemijocit, prin creație.  Simbolul, în concepţia lui Eliade, îşi face simţită prezenţa în naraţiune 

cu sau fără implicaţia voită a autorului. Un alt aspect este cel care priveşte amintirile 

imemoriale care nu provin dintr-o orientare întunecată, aşa cum consideră psihanaliştii, ci 

                                                 
5
 Nicolae Manolescu,  Jocurile Maitreyiei  în Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Editura 1000+1 

Gramar, Bucureşti, 2000, p.458 
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dintr-o ontologie exprimată prin mituri, semne, simboluri, magistral explicate de Jung în 

cercetarea sa despre rolul inconștientului în mentalul colectiv. 

La Mircea Eliade realul se epuizează, iar personajele se simt legate de o lume care mai 

păstrează doar aparența cotidianului și care este presărat cu motive bine „îngropate” în text, 

care se remarcă inițial doar prin lipsa de însemnătate. Ele se configurează doar în plan secund, 

în planuri de semnificații diferite. Este distanța dintre superficial și esențial, desincronizare pe 

care personajele o vor înțelege până la urmă, prin apel la memorie. 

A doua jumătate a capitolului, propune trecerea în revistǎ a unor romane ale 

scriitorului român ca argumente ale autenticitǎţii, unele avâd la bazǎ însemnǎri din jurnalul 

intim al autorului. 

Jurnalul intim este perceput ca o „formă netrucată de transcriere a vieții”
6
 găsind în 

Mircea Eliade un autentic susținător pe motiv că specia presupune „o mai universală valoare 

omenească”
7
, apreciind experiența autentică, în detrimentul convenționalismului romanului. 

Termenul diarism este relativ nou, provenit în urma calchierii pe filieră engleză și este 

introdus la noi de Eugen Simion. Notații zilnice ale unor întâmplări sunt atestate încă din 

antichitate, însă cele mai vechi jurnale aparțin culturii orientale, respectiv celei japoneze, 

denumite caiete de pernă. În occident, jurnalele au fost utilizate inițial în scop comercial, iar 

ca specie literară, ele înfloresc în Renaștere, când umanismul proclamă valoarea individului. 

Ele au reprezentat, pe lângă relevarea personalității diaristului, un material socio-istoric 

important. În literatura română, primele semne de jurnal apar în secolul al VII-lea, de fapt, 

rudimente de jurnal ce constau în adnotări ale călugărilor, dascălilor și boierilor pe marginea 

unor texte unor manuscrise de cult sau condice gospodărești, relatări succinte ale schimbărilor 

domnești sau a unor evenimente naturale. 

Din punct de vedere estetic însă, jurnalul intim ia amploare la noi abia în secolul al 

XX-lea, respectiv în anii '30, când prozatorii vremii încep să-i descopere virtuțile spirituale. 

Este asumat cu precădere de către scriitorii de factură gidiană, care mizează, astfel, pe estetica 

experienței și a autenticității, Mircea Eliade, Camil Petrescu, Anton Holban. Dar el este 

practicat și de alți intelectuali, filozofi români, precum Titu Maiorescu, autorul celui mai lung 

jurnal din literatura noastră, Mihail Sebastian, Octav Șuluțiu, Jeni Acterian, Alice Voinescu, 

Petre Pandrea. După cel de-al Doilea Război Mondial interesul pentru jurnal se diminuează, 

                                                 
6
 Eugen Simion, Ficțiunea jurnalului intim,vol III, Diarismul românesc, Editura Univers Enciclopedic, 

București, 2005, p. 28 

7
 Mircea Eliade, Oceanografia, Editura Humanitas, București, 2003, p 128 
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fiind catalogat drept literatură de sertar, pentru ca după instaurarea comunismului, el să 

dispară din orizontul literaturii române. 

Mircea Eliade se ferește de excesul de sentimentalitate care poate sufoca jurnalul, 

chiar dacă e conștient că presupune o ficțiune a non-ficțiunii și ni-l propune pe Amiel, un 

confident sincer, model ce va fi preluat de Mihail Sebastian, Octav Șuluțiu, Pavel Dan, pentru 

care jurnalul va constitui un tovarăș de nădejde. Tudor Vianu arată îngăduință pentru acest 

gen cu aspirație de operă nemuritoare, adesea scris în epoci de restriște, considerându-l un 

adevărat revelațio mentalis, un fenomen atât psiho-literar, cât și socio-literar care 

demonstrează trezirea omului la condiția de individ social activ. 

Mircea Eliade a fost obișnuit din adolescență să țină jurnal, iar preocupările pentru 

muzică, lectură, cele științifice, cât și acelea creative, se regăsesc în aliajul omului matur 

transfigurate, cert, redimensionate. După cum mărturisea „Pasiunea de a salva timpul este 

motivul pentru care eu însumi țin un jurnal”
8
. Marele efort al lui Eliade de a se crea pe sine 

însuși se întrevede din paginile jurnalului început la 15 ani și continuat până la bătrânețe. Pe 

lângă faptul că i-a fost aliat în lupta cu somnul (redus la 5 ore pe noapte), că a publicat doar 

fragmente alese, că a valorificat numeroase pasaje în Memorii, scurtele notații lipsite de 

perspectivă temporală i-au servit drept idei pentru opera sa. 

Oiectivul final este rezolvarea dilemei cu privire la jurnal ca specie literarǎ de sine 

stǎtǎtoare sau ca element al autenticitǎţii.  

Eugen Simion
9
 susţine că dintre scrierile biografice, jurnalul este cel mai des contestat 

şi că, de asemenea, există mulţi exegeţi care îl consideră un gen minor, chiar şi diariştii, 

rareori, cred în acest gen. Memoriile, autobiografia, confesiunile au izbutit să se impună şi să-

şi creeze modelele de care au avut nevoie, chiar să dobândească statut estetic. Relativ târziu 

criticii literari s-au interesat de bazele acestuia încercând să-i stabilească poetica. 

Jurnalul are într-o oarecare măsură şi admiratori, însă mai numeroşi, se pare, sunt 

detractorii acestuia, Pompiliu Constantinescu, Șerban Cioculescu, Perpessicius, Vladimir 

Streinu, ce-l consideră un simplu exercițiu spiritual. Dificultatea tipologizării celor care 

opinează despre jurnal este aproape imposibilă din cauza judecăţilor, apecierilor sau 

nemulţumirilor venite pe tema acestui gen literar. Chiar  George Călinescu îl numea o prostie. 

Această „prostie” produce în secolul al XX– lea mari opere literare, iar Eugen Simion 

                                                 
8
 Mircea Eliade, Încercarea labirintului, apud. P. M. Gorcea, op. cit, p.7 

9
  Eugen Simion, Ficţiunea jurnalui intim, I. Există o poetică a jurnalului? Editura Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 2001, p. 19 
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opinează că „după prăbuşirea totalitarismului de stânga,  jurnalul intim  s-a dovedit timp de 

aproape cincizeci de ani, un refugiu al spiritului creator.”
10

 Criticul neagă părerile că jurnalul 

ar fi un produs al lenei, al inerției, al abandonului, așa cum îl percepea Stefan Augustin 

Doinaș, ba chiar merge mai departe spunând că lenea este pentru oamenii inteligenți și 

talentați, un exercițiu al spiritului, o formă comună de contemplație. Chiar și Camil Petrescu, 

un practicant febril al jurnalului, se îndoiește câteodată de utilitatea acestui exercițiu, 

considerându-l anost „numai un primitiv care încearcă rudimente de viață spirituală spune 

ceea ce simte și ceea ce gândește despre împrejurări, într-o zi doar pe câteva pagini”
11

. 

 Jurnalul este ceea ce Barthes
12

 consideră că ar fi „un idiolect propriu autorului”, un stil 

al scriiturii. Pentru ca această creaţie să fie lecturată fie și numai ca document, trebuie să fie 

expresivă, iar faptul că persoana la care se scrie un jurnal este persoana I, devine un privilegiu 

în raport cu expresivitatea. Acest avantaj conferă lectorului sentimentul reconfortant că ceea 

ce este scris este veridic, având convingerea că ceea ce este consemnat, e conform realităţii. 

Autenticitatea, spontaneitatea devin elemente esenţiale ale jurnalului, însă rolul central revine 

cititorului care determină calitatea textului de a fi literatură. Scrisul, în acest caz, pare a se 

apropia mai clar de sensibilitatea lectorului pe motivul că acesta rezonează mai lesne cu stilul 

omului care scrie, nu cu scrierea care are ca finalitate transformarea în operă literară. 

 Personajul capǎtǎ deosibitǎ importanţǎ în cadrul acestui tip de gen, pe lângă personajul 

– emblemă din supratext, există şi personajul din subtext sau personajul dintre rânduri. „Este 

personajul despre care nu se vorbeşte în textul diaristic. Nu-i absent, dar n-are dreptul la 

imagine. Este o fantasmă care se constiuie [...] fără voia autorului, din ceea ce lasă să scape 

naratorul sau din ceea ce  ascunde sau aproximează el”
 13

. Tipul acesta de personaj nu este 

specific numai genului diaristic, putând fi observabil în toată literatura subiectivă. Pregnanţa 

vreunuia dintre personaje este dată de valoarea literară a jurnalului, iar factorul principal al 

acestei determinări este cum marchează mentalul colectiv cel care narează și cel care se află în 

spatele acestei naraţiuni. 

Jurnalul poate deveni operă, literaturǎ şi poate sǎ-şi fixeze o poetică proprie. Nu 

acesta este elementul esenţial al jurnalului, ci confesiunea în sine care este căutată în paginile 

                                                 
10

  Eugen Simion, Ficţiunea jurnalui intim, I. Există o poetică a jurnalului? Editura Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 2001, p.20 

11
 Camil Petrescu, Doctrina substanței, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988, p 320 

12
 Apud Simion Eugen, Ficţiunea jurnalui intim, I. Există o poetică a jurnalului?, Editura Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 2001, p.37 

13
 Ibidem, p.40 
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jurnalului în momentul când lectorul îşi manifestă dorinţa de a afla trăiri diferite ale 

personajelor/ personajului faţă de naraţinea propriu-zisă. Paradoxal, reuşita jurnalului depinde 

de dorinţa autorului de nu-l fi programat ca literatură. 

O primă funcţie a jurnalului intim ar putea fi generată de tendinţa de a spune ceva, de 

a scăpa de tăcere, devenind o manieră comodă de a comunica. Jurnalistul, prin scrierile sale, 

împiedică timpul să şteargă evenimentele. Jurnalul reprezintă un fir al Ariadnei într-un labirint 

al trecerii timpului. Jurnalul reprezintă un mix de trăiri care permite omului să se întoarcă la 

ce a fost. Jurnalul îngheață trecutul, iar „diaristul este un etern pelerin”
14

 care scrie pentru a-şi 

reaminti. 

O altă funcţie ce porneşte de la calitatea jurnalului intim este reprezentată de terapia 

cunoaşterii sinelui. Jurnalul scris în secret reprezintă autocunoaştere profundă a eului, ce 

implică studiul fiinţei profunde, a spaţiului memoriei. Diaristul se exprimă pe sine în raport cu 

epoca în care trăieşte și este posibil să scrie nu ca să se exprime, ci tocmai pentru că nu se 

poate exprima în acel context social. Jurnalul intim devine, prin această funcţie, o scriitură în 

care omul îşi creează o ieşire către sine având deplina libertate de a se înfăţişa sieşi fără teama 

de a fi ridiculizat, fără complexe. Notarea unei permanente „reservatio mentalis” (Tudor 

Vianu) pare a fi remediul suferinței, al singurătății, „o corectare a convenționalismului 

social”
15

 Este un document psihologic făcut în stare de reculegere, prilejuită de un examen de 

conștiință cu rol de apărare, de scut contra neprevăzutului, exorcizând agresiunile realului cu 

scopul de a scoate autorul din anonimat. 

Alte douǎ funcţii sunt la fel de importante: funcţia religioasă şi cea erotică. Jurnalul 

presupune și un factor religios, a cărui apariție poate fi influenţată de revelaţia spiritualității, a 

trăirii autentice. Religia reprezintă un subiect diaristic frecvent indiferent de epocă sau de 

stilul confesiunii diaristice. Omul religios este un om al căutării sinelui, interogându-se, 

rugându-se, având un nesfârşit dialog cu divinitatea. Jurnalul intim devine locul de retragere a 

celui care, în căutarea lui Dumnezeu, încearcă să se caute pe sine. Referitor la sentimentul 

erotic, acesta ocupă un spaţiu important al temelor discursului diaristic. Se va observa că 

vechile jurnale intime, cu precădere cele feminine, au ca temă prioritară acest sentiment. Mai 

ales în secolul  al XX-lea, când individualismul (mai ales cel feminin) a câștigat o dimensiune 

socială inedită. Jurnalul devine resortul unei măsurări a abisurilor fiinţei, un observator al 

                                                 
14

 Ibidem, p.45 

15
 Cosmina Andreea Roșu, Mitul personalității și obsesia morții la Anton Holban, Editura Paralela 45, Pitești, 

2015, p.17 
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complexelor căpătate conform psihanalizei în copilărie, cu atât mai mult cu cât se considera 

că face o favoare femeilor confiscându-le din timpul lor frivol și inutil. 

Jurnalul poate îndeplini pentru diarist rolul de atelier de frazare prin tendinţa de a 

salva şi referentul, ceea ce autorul transcrie, nu numai opera. Prin notarea în jurnal, autorul se 

eliberează de rigorile scrierii beletristice  –  profesioniste –, libertate pe care acet tip de scriere 

nu o îngăduie. Cu toate acestea, chiar dacă jurnalul nu devine un element indispensabil 

autorului, îi oferă însă confortul unei scrieri lejere, al unui exercițiu necesar, când este în criză 

de creaţie. 

Ultima parte a capitolului ilustrează calitatea de diarist a lui Mircea Eliade, care din 

perspectivǎ diaristicǎ,  este unul dintre cei mai importanţi autori ai secolului al XX-lea, 

comparabil cu Gide sau Julien Green. Începe de timpuriu să ţină un jurnal, în care îşi fixează 

un plan de viaţă. Ulterior, pe baza jurnalelor sale, Eliade va scrie literatură beletristică. Teoria 

scriitorului român despre diarism este că jurnalul trebuie să reţină neimportantul existenţei 

cotidiene, faptele fără substanţă istorică, elementele minore care trec prin viaţă fără a lăsa 

urme. Singura lor păstrare ar putea fi prin intermediul jurnalului. 

 Care ar fi raportul dintre jurnalul lui Eliade şi celelalte jurnale importante ale secolului 

său?  Eugen Simion apreciază că „Eliade n-a vrut să facă din jurnalul intim ca Gide sau 

Jünger o operă de performanţă şi nici nu s-a gândit că, într-o zi, însemnările sale ar putea să ia 

locul operei ştiinţifice şi operei literare. Dar nici n-a ignorat importanţa lecturii sale 

confesive.”
16

 

Partea a III-a, METAMORFOZELE PERSONAJULUI LITERAR, ilustreazǎ conceptul 

de personaj, evoluţia şi funcţiile acestuia în cadrul genului romanesc. Personajul literar joacă 

un rol de bază în creaţia romanescă. Personajele fac un roman excepţional sau comun, acesta 

existând de-a lungul istoriei indiferent de transformările pe care romanul le suportă. Valoarea 

creaţiei romaneşti se justifică tocmai prin valoarea personajelor sale, prin protagoniştii săi. 

Întipărirea eroilor în memoria colectivǎ se realizează prin capacitatea lor de a fi memorabili în 

raport cu socialul sau cu moralul, de a crea un mimesis veridic şi variabil. Personajele dau 

nuanţă romanului, îşi pun amprenta asupra operelor literare prin capacitatea de a transmite 

idei, despre o parte a unei realităţi ficţionale împlinite.  

                                                 
16

 Eugen Simion, Ficţiunea jurnalui intim, III. Diarismul românesc, Editura Univers Eniclopedic, Bucureşti, 
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 Un personaj nu poate exista, nu poate fi creat fără un motiv anume. Motivul reprezintă 

punctul de origine al oricărui personaj. Eroii au ca funcţie de bază, conform lui Tomaşevski
17

, 

atragerea atenţiei cititorului, iar observarea personajului se face prin procedeul de identificare 

numit caracterizare. Prin caracterizare se subînţelege un sistem de caracteristici ale 

personajului dat. În sensul strict, caracterizarea presupune analiza care determină înţelegerea 

psihologiei sale, a caracterului lui.  Rolul caracterizăii constă tocmai în capacitatea cititorului 

de a înţelege personajul care reprezintă un fragment din creator. Romancierul urmăreşte prin 

imprimarea unor trăsături crearea unui caracter ce reprezintă capabilitatea „omului ficţional” 

de a funcţiona raportat la „poveste”.  

Personajul creat va fi amplasat într-un „univers” ale cărui evenimente depind de 

acţiunile, ideile, trăirile eroilor. Acţiunile acestora decurg într-un complex psihologic, caz în 

care le sunt transmise anumite trăsături psihologice. 

Un aspect determinant în descoperirea, interpretarea şi observarea personajelor o 

reprezintǎ funcţia. Una dintre funcţiile centrale ale personajelor este aceea de liant, de punct 

de convergenţă al întregii naraţiuni. Personajele nu umplu naraţiunea, ci naraţiunea „îmbracă” 

personajele. Exagerând, se poate considera, luând în calcul numărul mare de planuri narative, 

că romanul reprezintă „un buchet de nuvele” cu personaje ale căror caractere se întrepătrund. 

Caracterul determină evenimentele deoarece deciziile personajelor sunt luate în funcţie de 

acest aspect 

Tot în acest capitol este pus sub lupă crezul despre personaj al scriitorului Mircea 

Eliade. Romancierul român defineşte romanul ca fiind „o carte cu oameni”
 18

. Rolul 

personajelor este acela de a defini romanul. În concepţia
19

 istoricului religiilor, personajul are 

capacitatea de a da substanţă scrierii romaneşti. O carte în care sunt relevate trăiri omeneşti 

intense este valoroasă prin suprinderea vieţii însăşi. Diversitatea personajelor produce 

diversitatea dramelor interioare ale eroilor. Mai multe tipologii de personaje, înseamnă, 

automat, mai multe valenţe ale suferinţei protagoniştilor, deci o literatură mai complexă, 

excepţională. 

Pentru Mircea Eliade, literatura reprezintă un stimulent al existenţei şi are ca funcţie 

schimbarea structurii morale a omului,
20

 iar personajul este un factor care determină 

acceptarea sau negarea unei scrieri. Pe de o parte, eroul romanesc exprimă ceea ce este etern 

                                                 
17

 Ibidem, p.251 

18
 Mircea Eliade, Fragmentarium, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 p. 97 

19
 Ibidem, p. 98 

20
 Ibidem, p. 94 
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uman, dar valoarea sa nu este conferită de analiza vieţii interioare, ci de ce a situaţiei 

ontologice. Pe de altă parte, întoarcerea la trecut are rolul de a proiecta fiinţa care trăieşte 

dramele istoriei moderne. Romanul trebuie să conţină oameni, iar o literatură trebuie să creeze      

personaje – mituri care vor  deveni perene în literatura universală şi în istoria literară. 

 Critica literară românească se raportează invariabil la mecanismul ideologic al lui 

Eugen Lovinescu, fiind suportul marilor creaţii literare ale perioadei moderne. Autenticitatea 

este o componentă exponenţială a acestei etape creatoare. Deşi scriitori ai tinerei generaţii 

precum Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Mihail Sebastian, Octav Şuluţiu sau deja maturul 

Camil Petrescu care căpătase notorietate nu au activat frecvent sau chiar au refuzat cercul 

Sburătorului, nu râmân indiferenţi la impunătoarea teorie lovinesciană. Direcţia literară a 

epocii este marcată de două lucrări prestigioase care aparţin lui Eugen Lovinescu, publicate în 

anii ’20, Istoria civilizaţiei române moderne (1924-1925) şi Istoria literaturii române 

contemporane (1926-1929). 

Sorin Alexandrescu constată că Eugen Lovinescu este cel care „conferă 

modernismului unica îndreptăţire a existenţei în cultură”
21

, iar Ion Bogdan Lefter apreciază că 

oamenii din jurul lui Lovinescu împreună cu acesta reprezintă „centrul sistemului criticii 

româneşti.”
22

  

Partea a IV-a, FEMEIA – RESORT AL DESTINULUI, evidenţiazǎ rolul femininului 

raportat la destinul eroilor lui Mircea Eliade. Construcţia personajului feminin presupune 

autenticitate, reprezentând un element al unei construcţii mai ample, un roman care să 

reuşească să impună personaje mitice. Femeia pendulează între mister şi realitate. Personajul 

feminin devine nu o constucţie a naraţiunii, ci reiterarea mitologică, reînvierea unor mituri. 

Nu se creează decât artificial impresia unei dependenţe reale faţă de un oarecare el, căci 

acestea funcţionează şi evoluează nemijlocit pe parcursul romanului. Tema femeii nu poate 

lipsi din programul şi opera scriitorului Mircea Eliade, autor care îşi doreşte modernizarea 

romanului românesc, iar aceste personaje, devenind simboluri, determină într-o diferită 

măsură înnoirea scrierii romaneşti în spaţiul românesc. 

Tot în acest capitol se propune o analizǎ a rolului personajului feminin din perspectivǎ 

soteriologicǎ. Motivul central al celor douǎ romane este „mitul androginului” Acest mit este 

expus, în primul roman analizat, prin intermediul lui Andrei Mavrodin ale cărui reflecţii, deşi 

                                                 
21

 Sorin Alexandrescu, Privind înapoi modernitatea, Editura Univers, Bucureşti, 1999, p.149 

22
 Ion Bogdan Lefter, Recapitularea modernităţii. Pentru o nouă istorie a literaturii române, ediţia a II-a, 

Editura Paralela 45, Piteşti, 2012, p. 216 
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departe de a fi memorabile, sunt extrase din teoria integrǎrii din filosofia greacǎ. Erosul lui 

Mircea Eliade nu este unul sentimental, romantic, ci este construit ca un instrument de 

cunoaştere, fiind puternic spiritualizat. Rezultatul constucţiei este o dragoste străină 

cotidianului, devine reminscenţa unei beatitudini paradisiace ce ia forma unei minuni 

irepetabile pe parcursul vieţii. 

Naraţiunea are ca subtext regăsirea prin iubire a paradisului pierdut şi integrarea într-o 

stare sacră prin eros. Personajele romanului, Mavrodin şi Hasnaş, dezvăluie fiecare marea 

iubire a vieţii lor, zugrăvind, prin prisma fiecăruia, imaginea unei femei ideale, iar ipoteza din 

final care sugerează că ar fi aceeaşi femeie iubită de două ipostaza diferite ale masculinităţii 

evocă elementul atipic al creaţiei romaneşti. 

Definiţia iubirii oferită de unul dintre eroi poate fi considerată un motto. Iniţial, iubirea 

în viziunea personajului lui Mircea Eliade este „o infecţie sentimentală”, iar o relaţie 

presupune claustrare. Însǎ, Mavrodin trǎieşte revelaţia iubirii prin cunoaşterea Ilenei. Faţă de 

ea trǎieşte o atitudine religioasă care asociază luciditatea cu extazul, clarviziunea cu vraja, 

iubirea şi cunoaşterea.  

Ileana este, inevitabil, resortul destinului şi în viaţa celuilalt personaj, Barbu Hasnaş 

care simte dependenţǎ faţǎ de Lena, motiv care va duce cǎtre eşec. Hasnaş se va îndrăgosti 

iremediabil de tânăra aflată la prima ei dragoste, care se dăruieşte sincer primei iubiri. 

Dragostea Lenei cu Hasnaş este una chinuitoare, de sufocare deoarece femeia este dorită atât 

de puternic încât se creează dependenţa, anihilarea până în punctul urii, iar „carnea” constituie 

o legătură vicioasă indestructibilă. Dependenţa întăreşte sentimentul de claustrare al lui 

Hasnaş, de aceea, el se manifestă printr-o poftă năprasnică de a o chinui, de a o umili şi de a o 

insulta pe femeie. 

Fiind dominaţi de planul sacru, eroii romancierului român trăiesc cu năzuinţa ieşirii 

din timp, iar comuniunea şi comunicarea cu sacrul se realizează prin mijlocirea femeii. Marcel 

Tolcea pune în discuţie douǎ atitudini diferite ale scriitorului român raportate la timp: „prima 

este una ritualicǎ, a salvǎrii prin «ieşirea din timpul profan» şi intrarea în timpul sacru, «tare», 

al originilor.[…] Al doilea tip de situare se referǎ la o viziune pronunţat alchimicǎ, ezotericǎ 

ale cǎrei caracteristici – în relaţia cu Timpul – s-ar putea rezuma la discontinuitate, 

intersectare, confuzia planurilor.”
23

 

                                                 
23

 Marcel Tolcea, Eliade, ezotericul, Editura Mirton, Timişoara, 2002, pp. 75-76 
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Noaptea de Sânziene este analizat din perspectiva evoluţiei şi a metamorfozelor mai 

multor personaje feminine. Ceea ce suscită interesul este modul cum femeia ca mântuietoare 

se raportează la existenţa lui Ştefan Viziru. 

Ileana lui  Ştefan Viziru este o prelungire a Ilenei celor doi eroi din Nuntă în cer. Este 

în acelaşi timp cea care îl condamnă, dar şi cea care îl mântuieşte, numai că fiinţa eroului 

Nopţii de Sânziene nu poate suporta şi trăi concomitent ceea ce ambele personaje nu izbutesc 

separat. Ileana este o întrupare a „eternului feminin”
24

 autohton; reprezintă prelungirea unei 

iluzii, a doamnei Zissu care îi va marca existenţa eroului sub diferite aspecte. 

Ileana îl scoate în afara timpului şi a istoriei pe erou, discutând în momentul întâlnirii 

lor despre timp şi despre eliberearea prin moarte. Ştefan Viziru nu poate iubi cu aceeaşi 

intensitate două femei, este torturat de această neputinţă, dar şi de incapacitatea de a alege 

dintre cele două. Erosul devine pentru erou o tentativă de a ieşi din timp, doreşte să atingă 

condiţia sfinţilor. Femeia devine pentru el o modalitate de a transcede, o parteneră pentru o 

„nuntă în cer” ce nu o poate realiza cu Ioana, soţia sa, ci cu Ileana, iubita întâlnită în 

momentul evadării din cotidian în noaptea de Sânziene. Zburǎtorului este femeia deoarece ea 

este demonul, îngerul morţii care zdruncinǎ existenta lui Ştefan Viziru printr-un ritual magic – 

ritual pe care eroul crede cǎ el îl sǎvârşeste – într-un spaţiu sacru – pǎdurea Bǎneasa, în 

incipit, iar în final, aceeaşi pǎdure („Miroase ca pe la noi, spuse Ştefan. Parcă am fi într-o 

pădure de la noi”), lângǎ Paris . De fapt, numarul cosmic al celor doisprezece ani indicǎ 

finalul cǎlǎtoriei eroului posedat de zburǎtor. Eroul lui Eliade crede cǎ poate domina demonii, 

poate deveni sfânt prin iubirea cu o parakiya, însǎ îşi rateazǎ  destinul prin incapacitatea de a 

alege. 

Un alt roman analizat este Maitreyi. Romanul are la bază evoluţia unei  eroine care 

este, în fapt, un personaj real, însă ficţionalul scrierii romaneşti este cel mai important aspect: 

„cartea reuşeşte să ardă biograficul şi să convertească prin autenticitate, sinceritate, şi 

simplitate clişeele acestui gen literar în tot atâtea secvenţe exemplare ce vin să închege un 

adevărat scenariu arhetipal şi totuşi, extrem de specific al erosului”.
25

; erosul este cel care 

domină romanul. Această temă a iubirii este refuzată cu îndârjire de Eliade, în eseurile sale 

din tinereţe deşi, paradoxal, este tema care guvernează întreaga acţiune a romanului. 
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Personajele romanului fac parte din două lumi diferite: Allan este exponentul unei 

lumi anglo-indiană, „la un prim nivel «albul civilizator», prefectă sinteza între dandy-ul 

colonial şi «huliganul» epocii interbelice: frivol, amoral, aventurier şi atras de exotism, 

individualist, cerebral şi lucid,  el e  «un experimentator» gidian jenat de inocenţă, detaşat şi 

blazat, care, însă, în ciuda rezistenţei sale, este finalmente învins de pasiune desprinzându-se 

de o existenţă «ireală» şi participând prin ea la starea de graţie a existenţei plenare «reale» 

saturate de Fiinţă şi bogată în sensuri.”
26

 În ceea ce o priveşte pe Maitreiy, aceasta,  prin 

atitudina sa, eroina devine „o apariţie legendară, de basm oriental”, dar în acelaşi timp, 

fecioară brahmană castă. Este în aceeaşi măsură precoce şi extrem de complexă, rafinată şi 

„barbară”
27

, crudă şi blândă, amestecă mitul oriental cu noutatea occidentală. Este copila 

inocentă, ludică şi expertă, carnală şi spirituală, de o materialitate copleşitoare în transparenţa 

ei, naturală şi livrescă, temătoare şi neînfricată, morală şi amorală, tradiţională şi modernă, 

devenind, aşadar, femeia şi indianca.
28

 

Prin iubire, Maitreyi îi arată lui Allan că este mai mult decât o brahmană sihastră. Ea 

devine în acelaşi timp, fecioară şi curtezană asemenea  Magnei Mater. În eroină există 

deopotrivă ipostaza de logodnică şi de soţie, de fiică şi de mamă, iar jocul ei dezvăluie jocul 

dintre aparenţă şi realitate. 

Maitreyi devine personajul feminin al unui roman al cunoaşterii, al revelaţiei sacrului 

deoarece prin experienţa unei iubiri totale, fata îi aratǎ lui Allan că acest univers al fuziunii 

dintre cosmos şi om, materie şi spirit, mit şi realitate presupune acceptarea iluziei ca bazǎ al 

existenţei în continuă regenerare. Căci din dragostea totală, eroul află importanţa momentului 

revelator, dar şi efemeritatea generatǎ de conştintizarea acestuia. 

Toate personajele feminine ale operei eliadeşti atrag prin complexitate şi feminitate. 

Sunt resorturi ale forţei destinului şi influenţează, cu voinţă sau fără, evoluţia şi 

metamorfozele intelectualilor creaţi de prozatorul român. Un roman nu poate exista în 

întreaga sa formă fără raportarea la eros şi la cuplul primordial. Mântuirea prin feminin 

înseamnă transcederea unei istorii opresive. 

Partea a V-a CATEGORII DE PERSONAJE ALE TEXTULUI FANTASTIC dezvoltă 

explicaţii despre categoria fantasticului din perspectiva mai multor teoreticieni ai genului. 

                                                 
26
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Capitolul propune o comparaţie succintă a tipurilor de fantastic, accentuând tipologia 

personajelor.  

Scrierile fantastice ale lui Mircea Eliade pun în valoare relaţia de interdependenţă 

dintre planul mitic, fantastic şi acela realist, raţional. Indiferent de etapa vieţii în care sunt 

scrise, Eliade păstrează acelaşi tipar compoziţional. Întreaga naraţiune gravitează în jurul ideei 

de timp, aspect care determină existenţa unor lumi ascunse nerelevate în totalitate niciodată. 

Practic, nuvelele scriitorului român construiesc un univers nou, cu norme proprii în care eroii 

primesc mesaje încifrate în fapte sociale, în situaţii banale, în orice manifestare a vieţii 

profane. Prin accederea în acest univers, cititorul primeşte revelaţii. Relevantă pentru a 

înţelege aspectele revelaţiei este definiţia pe care Roger Caillois o propune asupra 

fantasticului: ,,în miraculos, în basm, cu lumea lui populată de zâne, de vrăjitori, genii bune şi 

rele, totul se situează de la început pe tărânul imaginarului şi al irealului, peripeţiile povestite 

nu încearcă nicio clipă să pară posibile, ele nu comunică în niciun punct cu realitatea sau cu 

ceea ce convenim să numim realitate. Fantasticul, în schimb, urmăreşte prin evocarea unor 

apariţii stranii, insolite, pline de mister, să tulbure şi să răvăşească sentimentul nostru de 

realitate, certitudinile noastre.”
29

 Ţelul fantasticului este construirea unui climat psihologic 

specific, realizat din trăiri nesigure, anxietate vizavi de mister. 

Partea a VI-a LITERATURA FANTASTICĂ: PERSONAJUL RELEU. IPOSTAZA 

ORFICĂ A SALVĂRII PRIN ARTĂ analizează atipicul personajelot fantastice în romanele 

Domnişoara Christina şi Nouăsprezece trandafiri şi nuvela În curte la Dionis. Primul roman 

îmbină mituri fundamentale ale literaturii precum: mitul Zburătorului, dar şi cel al strigoiului. 

Personajul ales pentru a fi pus sub lupa analizei este Simina, copila de nouă ani care devine 

legătura dintre cele doă lumi, cea a morţii şi cea a vieţii. Prin comportamenul ei de vestală a 

zeiţei morţii, domnişoara Christina poate pătrunde cu lejeritate în cotidian zdruncinând 

existenţa pictorului Egor Paşchevici. Prin „agitaţia” de care dă dovadă devine un agent care 

leagă semnele trimise din altă lume. Prin maniera comportamentală, mica eroină pierde cu 

desăvârşire trăsăturile specifice vârstei ordonând şi dezordonând piesele unui puzzele 

psihologic. Nuvela aleasă şi romanul Nouăsprezece trandafri sunt în strânsă relaţie prin mitul 

care le guvernează: cel al lui Orfeu şi al lui Euridice. Eroii centrali par să aibă acelaşi destin, 

acela de a vindeca lumea prin artă. Atât poetul Adrian, cât şi scriitorul Pandele suferă de 

aceeaşi amnezie si amandoi o pierd pe Euridice, femeia condamnată să poarte mesajul celor 

doi.  Nuvela În curte la Dionis ilustrează, dincolo de naraţiunea concentrată, viziunea lui 
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Mircea Eliade pentru salvarea societăţii contemporane lui: cântecul ca formă de manifestare a 

hierofaniei. Aceeaşi idee se regăseşte şi în romanul Nouăsprezece trandafiri, însă acţiunea 

este uşor „diluată” de numărul mare de experienţe ale diferitelor personaje. Dacă în nuvelă 

poezia era o formă de revelaţie, acum spectacolul teatral devine instrumentul deschiderii 

sufletului şi minţii către alte lumi. Banalul se transformă în esenţial sub aspectul descoperirii 

treptate de către lector a diverselor chei. Obiectele capătă, astfel o simbolistică aparte. 

Capitolul al VII-lea IPOSTAZELE ATIPICE ALE INTELECTUALULUI ÎN 

ROMANELE LUI MIRCEA ELIADE trateazǎ rolul personajului intelectual în scrierile lui 

Mircea Eliade, dincolo de literatura fantasticǎ. Romanele alese fac parte din sfera romanelor 

sociale în care eroii ficţionali devin elemente definitorii ale evoluţiei naraţiunii. 

Prima parte explicǎ funcţiile personajului şi viziunea lui Mircea Eliade despre eroii 

intelectuali şi condiţia lor. Fiinţele de hârtie, aşa cum le numea Roland Barthes, joacă un rol, 

traversează existenţa lor care este departe de a fi efemeră şi devin oameni. Personajul este o 

faţetă a insului în devenirea sa. Se poate face un joc simplu de noţiuni din care să rezulte din 

punct de vedere social şi psihologic personajul: social vorbind, individul devine persoană, 

persoana se bazează pe un sistem interior, personalitatea, care îi dă sens din punct de vedere 

ontologic, iar rolul său social îl transformă în personaj. Principiul după care s-ar ghida această 

„ecuaţie” este mimesisul, prin faptul că epicul constituie o repetiţie în nenumărate universuri a 

unei realităţi. Mircea Eliade considerǎ cǎ un personaj este dependent de istoria epocii sale. 

Pornind de la mijloacele literare ale epocii, scriitorul român îşi propune să creeze eroi 

ficţionali care să spargă barierele care claustrau personajele vremii în tipologia clasică 

propusă de Balzac. Mircea Eliade scrie despre necesitatea constuirii de către romancieri a 

unor personaje-mituri, prin care literatura română să se alinieze la literatura universală. El 

propune un nou tip de roman în care se străduieşte să cuprindă     printr-o nouă viziune 

artistică esenţa naturii umane, adică psihologicul ca produs al unei epoci. Baza acestei evoluţii 

este dată de afirmaţia lui Nietzsche - „Dumnezeu a murit” - prin care decretează dispariţia 

valorilor din viaţa cotidană. Mircea Eliade reclădeşte aceste valori prin intermediul 

evenimentelor care vor genera actorilor săi trăiri complexe. Această evoluţie ar putea fi 

numită emanciparea personajului literar. Mircea Eliade depăşeşte programul estetic al 

romanelor epocii prin inovaţie. Marea noutate pe care o aduce scriitorul român este 

„substituirea epicului cu fascinaţia ideilor, cu dimensiunea ontologică”.
30

 Astfel, scrierile 
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devin veritabile monologuri ce au ca temă o serie de întrebări raportate la condiţia umană. 

Scopul este acela de a depăşi realismul anecdotic, însă nu doreşte schimbarea doar la nivel 

narativ, ci aduce în proza românească un model epic ce are ca punct de reper operele unor 

autori ca Dostoievski sau Stendhal.  Alberés numeşte acest gen de roman, „romanul «condiţiei 

umane», al  «stilului de viaţă», al dramei morale sau metafizice.”
31

  

Eroii eliadeşti sunt construiţi pe structura mitului, mit pe care Eliade în include în 

cotidian. Istoria, spaţiul paradisiac nu sunt decât nişte puncte de sprijin ale reperelor spaţio-

temporale cotidiene ca prelungire a timpului şi spaţiului mitic. Aşadar, epicul, cu personajele 

sale devine o istorie semnificativă într-un context bine fixat. Ipostazele atipice ale 

intelectualilor eliadeşti sunt stâns legate de mit şi de funcţia mitică pe care scriitorul român o 

conferă literaturii. Prozatorul îşi imaginează renaşterea romanului prin revalorificarea 

miturilor. În acest sens, el propune ca literatura să-şi aroge sacrul camuflat în istorie, iar din 

aceasta reiese funcţia mitică, iniţiatoare a operei romaneşti: omul are revelaţia originilor sale 

pierdute, iar omul modern prin genealogia sa este „infectat” cu mit având şansa unei iniţieri 

spre propria sacralitate. 

A doua parte a capitolului ilustreazǎ prin raportare la cele douǎ romane, Întoarcerea din 

rai şi Huliganii ipostaza atipicǎ a tinerilor intelectuali care se metamorfozeazǎ pânǎ la 

abrutizare sub opresiunea istoricǎ a unei Românii în plin conflict social. Eroii lui Mircea 

Eliade se emancipează, produc idei, suferă, sunt deznădăjduiţi, se abrutizează. Actul huliganic 

poate fi privit ca act de violenţă gratuită sau ca resort al trăirii autentice? 

Primul roman, Întoarcerea din Rai, deschide în creaţia literară eliadescă un nou capitol, 

acela al romanelor realiste – trăiriste – cum le spune Eugen Simion
32

 care surprind destinul 

unei generaţii speciale. Prin aceste romane, Eliade creează radiografia uneia dintre cele mai 

agitate perioade din istoria modernă a României, imagine socială ce suprinde din interior 

nelinişti ale unor tineri ieşiţi din adolescenţă şi trecuţi la o altă etapă, cu nenumărate 

experienţe complexe: iubirea, moartea, conflictul dintre generaţii, care duc la dezagregarea lor 

ca indivizi intelectuali. 

Deşi la prima vedere dramele ce angoasează personajele par superficiale, ele au un 

substrat concret, profund. Personajul principal Pavel Anicet reflectă drama autorului, 

pendularea între două iubiri care îl consumă progresiv fără a crede cu desăvârşire în dragoste 
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şi imposibilitatea de a alege. O altă dramă este scrisul la care renunţă şi începe să-l mitizeze. 

Îşi doreşte o pasiune desăvâşită, cosmică, astfel caută în sine o forţă demiurgică, fapt care îl 

plafoneazǎ emoţional. 

 Celălalt roman al ciclului, Huliganii, nu mai este un roman teoretic, ci un roman care 

să ofere o soluţie pragmatică pentru acceptarea istoriei. Este, se poate observa, anticiparea 

romanului Noaptea de Sânziene prin tema identităţii eroului raportată la istorie. Cei doi fraţi 

Anicet sunt construiţi în opoziţie, pentru Pavel care decide propria evadare, viaţa înseamnă 

claustrare, iar împlinirea destinului şi afirmarea esenţei sale se realizează prin moarte. Celălalt 

Anicet, Petru, are aspiraţii către eternitate prin viaţă şi consideră că numai trăind poţi deveni 

demiurg. 

Titlul romanului presupune confuzie deoarece „huliganii” romanului nu sunt nişte 

ticăloşi antisemiţi, ci este, mai degrabă, o atitudine a unor tineri pe care scriitorul român o 

considera proprie tinereţii vitale, exuberante, sexuale, de nesupunere prin indiferenţă faţă de 

anumite norme morale şi exces de încredere în prorpiile forţe. Existenţa lui Petru Anicet 

devine „trunchiul” pe baza căruia Mircea Eliade construieşte întreg romanul. Petru nu resimte 

destinul ca pe o fatalitate, dimpotrivă evenimentele tragice nu-i pătrund esenţa spirituală, nu îl 

constrâng, ci devin resorturi care îl determină să acţioneze. Eroul scriitorului român caută 

desăvârşirea prin creaţie, drama sa este de natură estetică, iar prin Petru, romanul capătă valori 

nu numai la nivel social, ci mai ales la nivel simbolic. Existenţa sa cuprinde în proporţii egale 

tragismul unui destin precar şi dorinţa de exaltare spirituală, care se sfârşeşte, însă, printr-o 

filosofie a acceptării. Prin Petru ( piatră) autorul îşi propune să construiască reuşita socială în 

plan istoric caracterizată de duritate care să conveargă către creaţia deplină. 

Eroii lui Eliade reprezintǎ, aşadar, întruchiparea idealului despre care Mircea Eliade 

scrie în perioada ţinereţii sale, arhetipul omului nou care renunţă la etica comună, condus 

fiind de o morală personală ce îşi realizează sinele autentic prin trăirea experienţelor. Ei 

trăiesc o perioadă magică a vieţii, în sensul că deţin o energie inepuizabilă, autoregeneratoare, 

însă şi pentru că această perioadă a vieţii îi permite omului să trăiască mitul tinereţii fără 

bătrâneţe.  
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