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Aceastã nouã ediþie, revizuitã ºi adãugitã, a lucrãrii publicate de Lorena Pãvãlan
Stuparu în urmã cu 11 ani, este dedicatã împlinirii a 110 ani de la naºterea lui Mircea
Eliade, „gânditorul român care a devenit universal“ ºi care s-a bucurat – în cuprinsul
unei imense bibliografii – de „gloria“ recunoaºterii înnoirilor sale hermeneutice ºi cate-
goriale. Reconstrucþia operei „vaste ºi multiforme“ a istoricului ºi fenomenologului reli-
giilor ºi, desigur, a scriitorului Mircea Eliade pornind de la concepþia sa asupra simbo-
lului a constituit tema unei teze de doctorat pe care Lorena Stuparu a structurat-o în prin-
cipal prin prisma relaþiei dintre „sacru“ ºi „estetic“. Maniera în care autoarea a realizat
cercetarea acestei relaþii ºi argumentele formulate în susþinerea ei au fost remarcate, dupã
o lecturã a manuscrisului înainte de publicare, de eliadologul Mac Linscott Ricketts,
eminent traducãtor al unei pãrþi importante a prozei ºi scrierilor biografice ale Profeso-
rului de la Chicago ºi editor al mai multor volume consacrate vieþii ºi operei lui. Resortul
acestei structurãri a lucrãrii a fost „descifrarea“ în discursul lui Eliade despre simbol a
unei „nemãrturisite direct «simpatii» estetice“ pe care autoarea a „încearcat sã o comu-
nice“ prin referirea „la relaþiile care pot fi stabilite între «sacru» ºi «estetic», între «sim-
bolul religios» ºi «simbolul artistic», «experienþa religioasã» ºi «experienþa esteticã»“,
ca ºi prin „prezentarea adecvatã a «atitudinii estetice» a iubitorului de religii, cel care
vorbeºte despre raþiunea soteriologicã a acceptãrii sacrului, ce poate fi asociat ideii
dostoievskiene a frumuseþii care va salva lumea“ (p. 12). Lucrarea Lorenei Stuparu cu-
prinde ºi o „tentativã de schiþare a unei «fenomenologii» a politicului“ pe „al cãrei «nadir
latent»“ l-a „întrezãrit în scrierile eliadeºti, printre înãlþimile explorãrii sacrului care
alterneazã cu profunzimile sondãrii religiosului, cu inefabilul emoþiei estetice (sau poe-
tice), cu gravitatea «emoþiei» politice...“ (Ibidem).
O precizare însemnatã cred este aceea cã autoarea se raporteazã la opera lui Eliade –

„frumoasã atât prin propria-i realizare, cât ºi prin participarea cititorului la o întâlnire
intersubiectivã în cadrul cãreia cãrþile citite îºi revarsã o parte din prea-plinul lor într-o
formã ce abia atunci se creeazã: prin mecanismele imaginative ºi speculative pe care le
pune în funcþiune, prin generozitatea cu care primeºte («întregindu-se») alte noþiuni ºi
perspective, prin deschiderile pe care le face posibile, prin calitatea de simbol a operei
înseºi“ (p. 9) – nu numai în termenii „începutului unui traseu autoconstructiv“, ci ºi în
cei ai unor „rãspunsuri încã valabile (cãci problematizante) la întrebãrile timpului în care
trãim“ (p. 13).
Ediþia a doua a cãrþii pãstreazã structura capitolelor din ediþia apãrutã în 2006, com-

pletãrile vizând în principal interpretãrile afirmate în eliadologia recentã. Cele cinci ca-
pitole ale lucrãrii sunt precedate de numeroase ºi ramificate „Consideraþii metodolo-
gice“, menite sã circumscrie „cãile de acces“ pe care opera lui Eliade le deschide „cãtre
culturã ºi spirit“ ºi pe cele prin care cercetãtorii pot dezvolta analize ºi argumente
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pornind de la scrierile lui. Autoarea previne asupra „ambiguitãþilor, enigmelor ºi con-
tradicþiilor“, „esenþiale“ în sfera miticului ºi vieþii spirituale ºi, desigur, incompatibile cu
„definiþiile clare ºi dezvoltãrile liniare“, ca ºi asupra dificultãþilor decupãrii „unui orizont
precis“ al noþiunii de simbol. „Graniþele fluctuante“ ºi „natura expansivã“ a simbolului,
care „atrag ca un magnet multe alte subiecte“ ºi asocieri ºi care pot „conduce la un de-
mers ce se îndepãrteazã de sursã“, sunt conexate „valorii de metodã a operei eliadeºti“
în „accepþiunea de «cale» care te îndreaptã cãtre o þintã multiplu semnificativã“ (p. 16).
Dezirabilã sub aspect metodologic este consideratã încadrarea într-un context cultural
adecvat a concepþiei lui Eliade asupra simbolului, concepþie inseparabilã de „corpul her-
meneutic al obiectului ºi metodei filosofiei eliadeºti“, ºi este indicatã abordarea „holis-
ticã, organicã ºi dialecticã“, propusã de Douglas Allen, ca tip de abordare sistematicã a
lui Eliade. Cu relevanþã maximã în privinþa specificitãþii hermeneuticii eliadeºti în pers-
pectivã diacronicã ºi sincronicã apare ca fiind punctul de vedere formulat de David
Cave, pentru care hermeneutica lui Eliade, similar celei a lui Dilthey, „deschide inter-
pretul cãtre cultura universalã“, Eliade, „pe linia comparativã a lui Max Müller ºi George
Dumézil“, fiind autorul care „cautã o moºtenire religioasã comunã omenirii bazatã pe
universala prezenþã a simbolurilor“. Dupã modelul hermeneuticilor universale care se
întemeiazã în mod necesar pe o teorie a naturii umane, Eliade a identificat „unitatea
spiritului uman în conceptul antropologic de homo religiosus“, dupã Cave „«un con-
struct ireductibil prin care este subliniatã întâlnirea persoanei umane cu sacrul prin inter-
mediul simbolului»“ (p. 18). În acest tip de hermeneuticã universalã, multivalenþa spa-
þialã ºi temporalã a simbolurilor rezultã din „aºezarea lor în contextul unei morfologii re-
ligioase a simbolurilor care a înþeles sensurile lor particulare ºi universale“ (Ibidem). Ca
atare, teza formulatã de Douglas Allen, dupã care structura universalã în termenii cãreia
Eliade distinge fenomenele religioase ºi simbolismul religios prin care le interpreteazã
înþelesul este cea „a douã concepte interactive cheie: dialectica sacrului ºi a profanului“,
este alãturatã tezei susþinutã de David Cave, conform cãreia „scheletul hermeneuticii lui
Eliade“ ºi „temelia cãii sale fenomenologice“ integreazã „structura universalã esenþialã
a dialecticii sacrului“ în „sistemul universal esenþial al structurilor simbolice“ (p. 19).
Autoarea subliniazã formula prin care Carl Olson a identificat „presupoziþia primã a me-
todei lui Mircea Eliade“, anume „presupoziþia unitãþii“, a sacrului „ca element structu-
rant al conºtiinþei umane“, a unitãþii fundamentale a religiilor înþelesã ca „indivizibilã
unitate a istoriei conºtiinþei umane“ (p. 19). Definitoriu este considerat de Lorena Stu-
paru faptul cã aceastã unitate întemeiatã în conºtiinþã stã la baza tuturor experienþelor re-
ligioase ºi are implicaþii pentru continuitatea experienþei ºi a atitudinii religioase, pentru
„dialectica sacrului“ – „exprimabilã prin dialectica hierofaniei: atunci când sacrul se ma-
nifestã (prin hierofanie), în acelaºi timp ceva din el se ascunde, este de nedescifrat,
întrucât «prin simplul fapt de a se arãta, sacrul se ascunde»“ (p. 56) („teoria eliadescã a
«miracolului irecognoscibil» ºi în acelaºi timp recognoscibil printre semnele acestei
lumi“) – ºi pentru „redescoperirea spontanã ºi completã a vechilor valori religioase, indi-
ferent de perioada istoricã“. Autoarea subliniazã cã unitatea dialecticii sacrului implicã
tendinþa de repetare indefinitã a sacrului într-o serie de arhetipuri, „astfel încât o hiero-
fanie realizatã într-un anumit «moment istoric» este structural echivalentã cu o hiero-
fanie mai veche sau mai nouã“ (p. 20). „Consideraþiile metodologice“ relevã aspecte
definitorii ale filosofiei eliadeºti a religiilor, în principal „programul hermeneutic“ ori-
ginal care urmeazã „interconexiunile existenþiale dintre subiectul ºi obiectul studiului“ –
funcþie de care „înþelesul“, ca „«un construct ontologic ºi existenþial»“, „nu trebuie des-
coperit, ci propus“, „creat la un moment dat“ – ºi care se realizeazã ca „unitate între ex-
perienþã ºi metodã“ ºi ca bazã pentru ceea ce David Cave a numit „morfologia par-
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ticipativã“ proprie „noului umanism“ proclamat de Eliade. Morfologia eliadescã, care
„face corp comun cu ºtiinþa generalã a filosofiei religiilor“, se constituie ca „schemã in-
terpretativã“, ca „organizare a comparaþiei“, ca paradigmã ce defineºte „structura“ prin
adoptarea principiului fenomenologic al suspendãrii (époche) ºi al viziunii eidetice, al
decontextualizãrii ºi dezinstituþionalizãrii unor forme, al minimalizãrii dezvoltãrii lor
istorice (diacronicitatea) în cadrul unei tradiþii. Ca „axã a hermeneuticii eliadeºti“ însã
morfologia este „participativã“ întrucât „existenþa diversitãþii istorice“ („intrarea în
istorie a noilor popoare“) ºi „faptul autodivizãrii religioase a comunitãþii noastre umane“
face necesarã „conturarea unui nou umanism“, „precizarea locului alteritãþii culturilor
non-europene ºi non-americane în economia spiritului“ (pp. 22, 23). Autoarea precizeazã
cã Mircea Eliade privilegiazã metodele ºi perspectivele comparativã, fenomenologicã,
morfologicã ºi hermeneuticã, propria sa metodã fiind, aºa cum remarca fascinat N. J.
Girardot, „infinit deschisã“ cãtre „posibilitatea creativã a gãsirii sensului religios în
absolut orice“ (p. 26). Reluând din sinteza pe care Henry Pernet o face receptãrii critice
a operei „savantului religiilor“, autoarea subliniazã cã pentru situarea metodei ºi a con-
cepþiei lui trebuie avut în vedere cã istoria religiilor pe care a promovat-o, în mod fun-
dmental ca filosof, „nu a fost o ºtiinþã în sensul riguros, ci un sistem nefalsificabil în care
noþiunile principale erau considerate drept postulate“ ºi cã o mulþime de exegeþi „au
argumentat importanþa ºtiinþificã ºi valoarea umanistã ºi soteriologicã în dimensiunea
filosoficã a istoriei religiilor practicate de savantul român“ (p. 29). În fine, este subliniatã
concluzia, susþinutã de numeroºi exegeþi, cã opera eliadescã valideazã „cercul
hermeneutic“ în jurul conceptelor de sacru ºi profan, opunând ºi, deopotrivã, reunind
„arhaicul ºi modernul în definirea identitãþii umane înrãdãcinate în sacralitate“. Teza lui
Eliade este cã spre deosebire de „omul arhaic“, care, ca „membru al societãþii tradiþio-
nale, trãia în conformitate cu imitarea ºi repetarea arhetipurilor (modele sau paradigme
sacre) datoritã cãrora putea înþelege sensul «metaistoric» al condiþiei sale“, „omul mo-
dern“, diferit prin coordonatele psihologice, culturale ºi politice ale personalitãþii sale,
„îºi trãieºte existenþa sub semnul terorii istoriei“ (p. 29) ºi a „luptei spirituale cu teroarea
istoriei (finalmente o teroare a politicului)“ (p. 30). Semnificarea acestor teze ºi anali-
zarea simbolului, ca „parte care ne conduce la întreg“ ºi care „rezumã raportul dintre di-
versitate ºi unitate“ (p. 27), ca obiect al abordãrii fenomenologice ºi hermeneutic-com-
parative, dar ºi ca „instrument“ cu ajutorul cãrui pot fi observate raporturile între sacru,
estetic ºi politic (p. 35), este fãcutã în carte, aºa cum specificã Lorena Stuparu, prin
alternarea metodei extensive cu o analizã de profunzime a textelor, în special a acelora
literare.
Capitolul I oferã o admirabilã „situare în cadrul discursurilor despre simbol“, „prin

intrãri ºi ieºiri din orizontul lui Mircea Eliade însoþite de trimiteri bibliografice inter-
disciplinare“ – Antoine Delzant, Renné Alleau, L. M. Chauvet, Johan Huizinga, André
Jacob, Ernst Cassirer, Peter Caws, Jean Baudrillard, Gilbert Durand, Emmanuel Levinas,
Guy de Tervarent, Gaston Bachelard º.a. –, configurând ordinea simbolicã ca „ordine a
recunoaºterii, chiar ºi atunci când nu dezvãluie, ci mai curând ascunde cifrul unui se-
cret“. Simbolul este considerat atât în acepþiunea lui clasicã, de „semn de recunoaºtere“,
cât ºi în cea în de „sistem de comunicare“. Ca „semn de recunoaºtere“, care „poate
întoarce sensul timpului trãit în prezent la timpurile trãite în trecut, sau la altele, netrãite,
dar în care am fi putut «locui», dacã nu am fi fost «aruncaþi» prea departe sau prea târziu,
dacã am fi «cãzut» undeva în alte începuturi“ –, simbolul este definit prin calitatea
specificã de a face posibilã „recunoaºterea altor forme, spre întregirea acelora în care
partea noastrã de prezent este turnatã“. „Recunoaºterea“, ca moment esenþial al oricãrei
operaþii simbolice, al înþelegerii unui „obiect cuprinzându-l prin spirit, prin gândire,
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legând între ele imagini sau percepþii privitoare la acesta“, este prezentatã în întreaga
complexitate a unui tip de demers „sublimat în jocul cu irecognoscibilul: evident, pentru
a-l face cognoscibil, atât cât se poate“ (pp. 11, 38). Autoarea aratã cã pentru Mircea
Eliade religiile, îndeosebi în expresiile lor elaborate – iudaism, creºtinism, islam –,
generezã nu doar teologie ci ºi mentalitãþi modelate de ideea unei ordini simbolice. Ca
„sisteme de comunicare“ în care este implicatã o „instanþã a legii“ („zeul, strãmoºul,
mortul sau orice instanþã în numele cãreia este încheiat pactul simbolic“), emiþãtorul
(„obiectul simbolic“) ºi receptorul („subiectul cunoscãtor“), simbolurile întreþin un sis-
tem de relaþii ºi se constituie în „elemente cu valoare pur diferenþialã, distinctivã ºi opo-
zitivã“ ºi, deopotrivã, ele stabilesc „complexe relaþii de comunicare între niveluri diferite
ale realitãþii“, sensul regãsindu-se în ceea ce ele „evocã, adicã în altceva decât obiectul
investit cu semnificaþie – în virtutea legãturii invizibile cu realitatea ultimã (ca în religie)
sau cu realitatea virtualã (ca în artã)“ (pp. 39-40). Autoarea precizeazã în acest sens cã
în opera lui Mircea Eliade religiile sunt considerate moduri de a concepe, mai mult sau
mai puþin elaborat, o „ordine simbolicã ce structureazã relaþiile interumane prin rapor-
tare la un principiu spiritual“ (p. 38), „elementele antrenate în procesul simbolic“ având
„nu numai un scop formal sau informator, dar ºi formator, restaurator al unei condiþii
spirituale pierdute, a cãrei recuperare este posibilã prin graþie divinã“ (p. 44). Primul
capitol analizeazã, de asemenea, „relaþia simbolicã“ în discursul religios ºi limbajul ar-
haic, anume „principiul în virtutea cãruia lucrurile sunt sau devin simboluri în cadrul
construcþiei pe axa invizibilului“ sau a „distanþei dintre obiectul care stã pentru altceva
ºi semnificaþia sa ultimã, realã“ (p. 45).
Accepþiunii prime a principiului simbolizãrii, aceea de situare „în ordinea recu-

noaºterii pentru a avea acces la cunoaºtere“, aceea de menþinere „în orizontul reamintirii
pentru a recompune adevãrul iniþial în deplinãtatea sa ºi a comunica impresia lui pu-
ternicã“ – adicã „nivelului prim al interpretãrii asociate simbolului înþeles ca «semn de
recunoaºtere»“ în ordinea literarã – îi este pus în corespondenþã în ordine spiritualã un
„nivel sacral ale cãrui trepte se mãsoarã în funcþie de modul de realizare a legãturii dintre
entitãþi care stau în regimuri diferite – «alianþã numinoasã» cu modelul primordial în
care intrã prin investiturã simbolicã oricare dintre faptele naturii ºi ale culturii“ (p. 45).
Dacã acest subcapitol se referã la specificul cunoaºterii simbolice ºi la statutul obiectului
„la ale cãrui indicii se raporteazã fiinþa prezentã ºi fiinþa «absentã» în actul comunicãrii“,
la „metafizica numinosului“ ºi la „experienþa contactului cu un adevãr“, subcapitolul
care îi succede se ocupã de interpretarea eliadianã a simbolului ca „punere în scenã onto-
gnoseologicã“ ºi în „aspectul antropologic al funcþiei cognitive a simbolului“ (sub titlul
„Simbolismul religios ºi «noul umanism»“). Aici sunt dezvoltate ideile ºi tezele elia-
diene anunþate în „Consideraþii metodologice“: ideea de simbol ca nucleu hermeneutic,
valoarea gnoseologicã a simbolului, simbolul ca expresie directã a experienþei religioase
ºi situarea simbolului în ordinea termenilor aparþinând „ontologiilor presistematice“ –
arhetip, mit, rit, simbol – care „fac parte din sfera noþiunii de sacru alãturi de noþiuni
complementare (noþiuni teologice) precum epifanie, kratofanie, teofanie, hierofanie“ ºi
„alãturi de alte «sacralitãþi» precum obiectele venerate, cosmologiile, oamenii consacraþi
etc. (construcþii hermeneutice: creºtinism cosmic, sacru ºi profan)“ (p. 52 sqq, p. 72).
Autoarea considerã cã operei lui Eliade îi este proprie o viziune „pansimbolistã“ întrucât
simbolul este prezent în toate lucrãrile teoretice, în opera literarã „populatã cu personaje
a cãror existenþã este lãmuritã (ºi uneori chiar dependentã) de descifrarea anumitor sim-
boluri“, în autobiografia (Memoriile, Jurnalul, Convorbirile cu Claude-Henri Rocquet)
„pe care autorul ºi-o concepe simbolic, înþelegându-ºi întreaga viaþã ca pe o iniþiere
labirinticã“, în intenþia mãrturisitã în Jurnal de a scrie o carte intitulatã Omul ca simbol,
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„în care sã arate «nevoia omului de a trãi în conformitate cu simbolul, cu arhetipul»“,
insistând asupra „funcþiei de tehnicã spiritualã, de împlinire, echilibru, rodnicie pe care
o are imaginaþia“ (p. 54). În acest subcapitol este analizat „universul simbolurilor“ – ca
„locul de întâlnire al omului arhaic cu omul modern“, cãci, dupã Eliade, „tot ce nu e di-
rect consacrat printr-o hierofanie devine sacru prin participarea sa la un simbol“ (p. 58)
–, simbolul ca „efort al omului de a construi o lume care sã aibã o semnificaþie“, sim-
bolul „capabil sã exprime integral o realitate pentru înþelegerea cãreia nici o altã mani-
festare a spiritului nu are suficientã forþã euristicã ºi nici valenþele expresive necesare“
(p. 60), simbolul „solidar cu o ontologie“ sau simbolul „capabil sã exprime o gândire
coerentã cu privire la existenþa Lumii“, simboluri religioase ºi în acelaºi timp ontologice,
„caracterul de multivalenþã a simbolului“, coerenþa simbolului ºi funcþia de a exprima
situaþii paradoxale (p. 63).
Capitolul al II-lea, „Sacrul ºi esteticul“, înfãþiºeazã, pe de o parte, perspectiva elia-

dianã originalã asupra „manifestãrii sacrului“ ca proces dialectic care genereazã „lumea
semnificativã în care trãieºte omul“; asupra decriptãrii simbolurilor care „sunt
întotdeauna religioase“ ºi orienteazã „sensul aventurii existenþiale“; asupra „relaþiei po-
zitive dintre sacru ºi profan“, consideratã „cea mai profundã problemã religioasã pe care
opera ºi metoda lui Mircea Eliade au evidenþiat-o“, întrucât, „într-adevãr, însãºi manifes-
tarea sacrului este profanã“; asupra hierofaniei ca „joncþiune între planul sacrului ºi
planul profanului“ ºi ca rezolvare a paradoxului „camuflãrii sacrului în ceva care nu este
el, în ceva opus esenþei sale (profanul)“ (p. 74); asupra „dialecticii hierofaniei“ prin care
„profanul se transformã în sacru“; asupra postulatului ontologic al sacrului (postulatul
fenomenologic), exprimat în ideea ireductibilitãþii sacrului; asupra antropologiei filo-
sofice bazate pe comparaþia dintre omul religios ºi omul nereligios. Pe de altã parte,
autoarea înfãþiºeazã esteticul – „în accepþiunea postkantianã de instanþã a medierii între
sensibil ºi inteligibil, între naturã ºi libertate, între materia primã ºi construcþie“ – ca
fiind opus (ºi el „subiectiv“) profanului ºi cotidianului activitãþilor despiritualizate ºi
rutinizate, aidoma sacrului (opus „obiectiv“ profanului) (p. 86). Ipoteza enunþatã este cã
„arta se apropie de adevãr“ dacã ea, prin practicare sau receptare, prin frumuseþe sau
sublimul unui gest omenesc invitã la „evadarea din prezent în beatitudinea începuturilor
sau într-o lume a sensurilor, aºa cum doreºte Mircea Eliade“ (p. 82), „esteticul“, ca ºi
simbolul, raportându-se uneori, la ceva trecut, tot aºa cum „ordinea esteticã“ este uneori,
„asemenea celei simbolice, ordine a reamintirii ºi recunoaºterii“ (pp. 83-84). Autoarea
este interesatã de ilustrarea frumosului ca „mediator al sacrului“ care îndeplineºte o
funcþie simbolicã în literatura lui Eliade, îndeosebi în romanul Noaptea de Sânziene; de
„interpretãrile estetice ale teologiei simbolice“; de „simbolul înþeles în devenirea
sensibilã a ideii prin actul de autorevelare divinã (care) revine la tema de facturã plato-
nicianã a iubirii“ (p. 92); de interpretarea eliadianã a simbolurilor „naturale“, a elemen-
telor care scot la ivealã nu numai „demnitatea“ lor ontologicã ºi gnoseologicã, ci ºi pe
aceea esteticã (p. 96).
Capitolul al III-lea, „Simbol artistic ºi simbol religios“, este consacrat unei ample

dezbateri a simbolului artistic ºi a simbolismului pornind de la ideea cã pentru Mircea
Eliade, aºa cum rezultã din interpretarea nuvelelor În curte la Dionis ºi Nouãsprezece
trandafiri, arta, poezia îndeosebi, „în regimurile concentraþionale urâþite nu atât prin teh-
nicã, cât prin politic, este singura care are menirea de a salva, adicã de a aduce fru-
museþe. Într-o lume închinatã politicului, rolul ei revine la salvarea de politic prin pu-
nerea acestuia între paranteze“ (p. 110). „Locurile de trecere între simbolul artistic ºi
simbolul religios“, aºa cum sunt circumscrise de Lorena Stuparu, ilustreazã teza cã sim-
bolul religios „îl leagã pe fiecare individ de o comunitate religioasã mai vastã“, în for-
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mularea lui Michel Meslin, aºa cum „simbolul artistic este un semn de recunoaºtere între
universul interior al artistului ºi universul religios, mai mult sau mai puþin asumat“
(p. 115). Într-o formulare memorabilã, autoarea aratã: „Scopul comun al simbolului reli-
gios ºi al simbolului artistic, acela de a sugera, a descifra, sau a face «sã aparã» invi-
zibilul, se poate traduce, la rândul sãu, printr-o asemãnare în diferenþã: ele vorbesc
despre o altã realitate. Nevãzutã. Simbolurile religioase vorbesc despre adevãr ºi ne aratã
cã noi trãim în iluzie. Simbolurile artistice vorbesc despre iluzie, încercând sã indice o
altã cale spre adevãr“ (p. 117). Arãtând cã posibilitãþile interpretative ale simbolismului
religios sunt „experimentate“ de Eliade în special în domeniul artei plastice, al artei dra-
matice ºi al creaþiei literare, autoarea reitereazã premisa lucrãrii sale: „«ºtiinþa sim-
bolurilor» este rezultatul alianþei dintre antropologie, psihologie, religie ºi esteticã“.
Analiza nuvelelor lui Eliade relevã „similitudinea dintre religie ºi artã, în numele calitãþii
simbolului de a alãtura lucrurile printr-o recunoaºtere reciprocã“ (p. 118), aºa cum exa-
minarea ipotezei lui Eliade în privinþa „rãdãcinilor sacre ale teatrului“ prilejuieºte con-
statarea cã „exerciþii de recuperare prin limbajul teatral încãrcat de sensuri religioase ºi
metafizice a unei valori soteriologice pierdute sunt chiar nuvelele lui Eliade Adio, Uni-
forme de general ºi Incognito la Buchenwald, romanul (sau nuvela mai lungã)
Nouãsprezece trandafiri ºi câteva pagini din Noaptea de Sânziene“ (p. 120). De altfel
autoarea considerã cã în bunã mãsurã literatura lui Eliade este consacratã „structurii
epifanice a existenþei umane ce se desfãºoarã în mijlocul unor lucruri aparent banale, dar
care privite cu atenþie dezvãluie semne cu ajutorul cãrora receptorul are acces la tainele
universului ordonat simbolic“ (p. 123).
Sub titlul „Hermeneuticã ºi atitudine esteticã“, capitolul al IV-lea trateazã „cercul

hermeneutic“ al celor care re-lectureazã – pus în miºcare, aºa cum arãta Adrian Marino,
de o „revelaþie“, o intuiþie originarã a soluþiei globale, intuiþie „cultivatã“ ºi susþinutã de
erudiþie, de „convieþuirea“ cu faptele cercetate, de reflexie raþionalã ºi obiectivatã ºi con-
solidatã în documente – ºi sinteza hermeneuticã, ce „absoarbe distanþa dintre „orizontul
trecutului ºi acela al prezentului“. Este relevatã „ca metodã o posibilã «cheie herme-
neuticã»“ sugeratã de Ioan Petru Culianu lui Matei Cãlinescu: „deducþia prin care ipo-
tezele uzuale în cazul analizei textuale eliadiene (ascunderea ºi revelarea sacrului în pro-
fan, a miraculosului în banal, a evenimentului în cotidian, capacitatea de a recunoaºte
sau opacitatea la «semne») sunt particularizate la istoria româneascã ºi «mitologiile» ei
din secolul XX“, adevãratã „cheie“ de acces sau de „descifrare“ a unui destin în acelaºi
timp individual, istoric, al unei generaþii sau colectiv al populaþiei unei þãri (p. 142) ºi de
„reconstrucþie fantasticã a lumii cu ajutorul imaginaþiei simbolice“ (p. 151). În subca-
pitolul „Atitudinea esteticã a iubitorului de religii“, temeiul pentru care atitudinea lui
Mircea Eliade ca iubitor de religii este consideratã drept „esteticã“ este acela cã
„interpretarea lui atrage atenþia asupra frumuseþii religiilor“, aceastã interpretare fiind „o
creaþie teoreticã în care se împlineºte, se finalizeazã scopul hermeneuticii creatoare“,
anume „de a recunoaºte ºi a retraduce sensul ºi semnificaþia unui limbaj pierdut, actuali-
zat astfel pentru omul contemporan care «a uitat» religia“ (p. 196).
În ultimul capitol al lucrãrii, cu titlul „Simbolicul ºi politicul. Variaþiuni pe teme elia-

diene“, un interes deosebit prezintã analiza „epifaniei jurnalistice“ care „ilustreazã con-
diþia epifanicã prin excelenþã: apariþia a «altceva» decât vizibilul în faptele oamenilor,
ale cetãþenilor. Cãci orice ziar poate etala ceva «ascuns» în cotidian, cu toate cã uneori
aceste lucruri sunt «gratuite», ca faptul estetic însuºi“ (pp. 203-204). Astfel, dupã Eliade,
jurnalele – „simboluri profane ale societãþii moderne“ – sunt pentru cetãþeni („profanii“)
„vehiculele prin care puterea politicã (deþinând aparenþele «sacrului») devine
inteligibilã, «vehicule» prin care necunoscutul (uimitor ca eveniment sau ca fapt divers)
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devine cognoscibil pentru aceia care au un interes oarecare în acest sens. Iar jurnalistul
ar fi, în acelaºi sistem de referinþã, un emisar, un militant al transparenþei. Un mediator
între o realitate «ocultã» ºi simplul cetãþean-cititor“ (p. 204). Sentimentul participãrii la
o altã lume ºi al accesului, prin informaþie „la o altã stare de lucruri, la adevãr, la cunoaº-
terea cauzelor ºi a raþiunilor, a sensului evenimentelor“ este dat de lectura jurnalelor ºi
vizionarea programelor TV. „Sentimentul cã puterea este tangibilã“ se datoreazã, aºa
cum subliniazã autoarea, „confuziei“ pe care jurnalele o cultivã între lucrurile cu rele-
vanþã socialã ºi cele neimportante, situându-le în acelaºi plan al informaþiei jurnalistice.
De asemenea, autoarea considerã terorismul ca fenomen interpretabil ca specie a unei ca-
tegorii din sistemul lui Mircea Eliade: anume „una dintre manifestãrile actuale ale «te-
roarei istoriei». O apariþie, o meta-epifanie a unei istorii eºuate care manifestându-se,
ascunde ceva grav privitor la specia umanã, dezvãluind totodatã sensul ºi poate ade-
vãratul «sfârºit al istoriei»“ (p. 207). Capitolul ultim conþine ºi referiri la „funcþia «en-
ciclopedicã» a Jurnalelor ºi Memoriilor lui Eliade, ºi este urmat de un „Cuvânt de în-
cheiere“ ºi de un excelent studiu de sintezã „Au lieu d’un résumé. MIRCEA ELIADE:
EPIPHANIE ET VIE INITIATIQUE“.
În scurta caracterizare pe care am fãcut-o în decembrie 2004 tezei de doctorat pe care

Lorena Stuparu se pregãtea sã o susþinã la Facultatea de Filosofie a Universitãþii din
Bucureºti – o tezã deosebit de apreciatã, care, din 2006, ca apariþie editorialã, s-a bucurat
de o bunã receptare –, remarcam în principal analiza competentã pe care o cuprinde lu-
crarea, originalitatea interpretãrii ºi a rafinãrii unei bibliografii impresionante, pasiunea
redactãrii ºi simþul deosebit al nuanþei. În dosarul de doctorat era, de altfel, apreciat mo-
dul în care autoarea a construit cadrul teoretic în care îºi abordeazã tema prin scoaterea
la luminã a dimensiunii religioase ºi estetice a simbolului la Mircea Eliade ºi modul în
care le-a articulat în categoria frumosului conceput ca mediator simbolic între sacru ºi
estetic. „Fiind ea însãºi o iubitore de mituri ºi religii cu pronunþate – ºi confirmate! –
înclinaþii artistice, Lorena Stuparu îºi completezã cu totul firesc excelentele pagini
consacrate analizei teoretice a simbolului ºi a categoriilor aferente lui cu capitole extrem
de convingãtoare în care abordeazã modalitatea «fenomenalizãrii» estetice a sim-
bolurilor sacre în nuvelele ºi romanele lui Mircea Eliade.“ Ceea ce aº adãuga acum,
peste timp, în urma relecturii recente a cãrþii ºi a unor fragmente din lucrãrile lui Mircea
Eliade ºi din interpretãrile pe care Ioan Petru Culianu le-a fãcut operei lui Eliade, este cã
lucrarea Lorenei Stuparu reprezintã o contribuþie remarcabilã în cercetarea actualã asupra
gândirii lui Mircea Eliade ºi asupra concepþiei eliadiene despre simbol.

Gabriela Tãnãsescu
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