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Cuvinte-cheie: „locul ideal”, mitocritică, arhetip, questa, utopie, anima, drumul către Centru
Teza vizează mitocritica și mitoanaliza imaginarului din romanele aparținând scriitorilor
contemporani J. M. G. Le Clézio și Michel Tournier, cu focalizare pe configurările spațiului,
pentru a identifica modul în care fiecare dintre cei doi autori francezi caută și construiesc un „loc
ideal”, concept impus de Jean-Jacques Wunenburger în Utopia sau criza imaginarului1, un
refugiu din calea tumultului scientist, monoton, searbăd, golit de sacralitate, din lumea modernă,
acel Paradis terestru, unde se anulează relativitatea timpului și a spațiului, unde individul își
regăsește identitatea, unde mitul este viu și unde este posibilă refacerea legăturilor cu structurile
arhetipale. Este, de fapt, parcursul ontologic, povestea unei deveniri, prin raportare la timp și la
loc, acel cronotop cu statut primordial (fie în sens arhetipal, fie doar ca în-ființare a individului în
lumea materială). Căutarea sinelui – care înseamnă atât călătoria prin lume, cât și revenirea la
Vârsta de Aur – dovedește că regăsirea Centrului Ființei se poate asocia cu spațiul paradisiac al
copilăriei, recuperabil regresiv, deși nu mai este același, însă, ca timp, revenirea este imposibilă,
iar cercul urmat de fiecare personaj care se inițiază închide în el/ deschide la infinit o „eternă
reîntoarcere”.
Astfel, configurările spaţiului în romanele lui J. M. G. Le Clézio şi ale lui Michel
Tournier se realizează prin raportare la biografia celor doi scriitori şi la eseistica acestora, pentru
a stabili modul în care obsesia geografiei originare, devenite mitice, conduce la definirea
identităţii personajelor, dar, mai ales, a vocii auctoriale înseşi. Atingerea acestui centru sacru ar
însemna, conform teoriilor lui Mircea Eliade, cunoscute de ambii prozatori francezi, drumul
labirintic spre Centrul propriei Fiinţe.
Capitolele şi subcapitolele lucrării vizează un parcurs de la spaţiul real, devenit mitic,
trecând prin ipostazierile Paradisului terestru, cu încercările permanente de resacralizare a lumii,
urmărește iniţierile neofitului ales pentru accesul la sacru şi se încheie prin a marca textual, la
nivel de structură narativă, tentaţia permanentă a Paradisului, ratat prin neatingerea Centrului şi
recăderea, astfel, în ciclicitate. Memoria este mobilul traseului regresiv, melancolia este o stare
permanentă a neofitului care nu află în lume împlinirea pe care o caută, tocmai pentru că se

1

Jean-Jacques Wunenburger, 2001, Utopia sau criza imaginarului, traducere de Tudor Ionescu, Cluj-Napoca,
Dacia.
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raportează permanent la locul care bântuie în amintire, iar nostalgia este dorul constant nu atât
pentru un Paradis pământesc, cât, mai ales, pentru un Eden transcendent, celest.
Teza se structurează pe trei capitole și urmărește acest periplu existențial, de la fascinația
pentru mit și pentru căutarea unui spațiu-timp ideal, până la ratarea atingerii idealului prin
„căderea în istorie”, prin persistența memoriei. Rămâne, însă, ca un dat omenesc sau ca „o
datorie”, cum numește Jean Delumeau căutarea grădinii Edenului, încercarea de a accede la
Paradisul originar, act de cunoaștere posibil doar prin ocurențe diverse ale unui Paradis terestru,
prin iluzorii constructe ale unui demiurg la scară umană.
Capitolul întâi, care urmează Argumentului, urmărește circumscrierea conceptului de „loc
ideal” care se dovedește a fi un spațiu-timp relativ prin punerea în acord a unor teorii asupra
imaginarului – mit, utopie – sau din sfera filosofiei culturii ori a istoriei religiilor (Gilbert
Durand, Gaston Bachelard, Jean-Jacques Wunenburger, Jean Delumeau, Claude-Gilbert Dubois,
Pierre Brunel, Jean Libis, Charles Mauron, George Steiner, Mircea Eliade, Corin Braga, Ștefan
Borbély, Andrei Pleșu, Ioan Petru Culianu, Sorin Antohi, Alexandru Ciorănescu, Lucian Boia,
Constantina Raveca Buleu), a unor studii de psihanaliză (C. G. Jung, James Hillman), de fizică
cuantică (prezentul continuu la Hermann Minkowski). Această questa identitară își extinde sfera
semnificațiilor și în capitolele următoare, prin alte studii asupra melancoliei și a nostalgiei (Jean
Starobinski, Vladimir Jankélévitch, Svetlana Boym, Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz
Saxl). Actualizarea mitului Paradisului în operele celor doi autori francezi analizați în teză
implică un proces de aducere la lumină, de traducere într-un „regim diurn” (Gilbert Durand) a
arhetipurilor care țin de de „regimul nocturn” al imaginilor (Gilbert Durand), de „underworld”
(James Hillman) sau de „id” (C. G. Jung). Aceste lumi opuse și, totuși, fețe ale aceluiași cosmos
reprezintă o coincidentia oppositorum care face posibilă materializarea sacrului, într-o
zerotemporalitate (după Jankélévitch), printr-o „hipotipoză a trecutului și a viitorului” (Gilbert
Durand), presupunând un „timp ciclic”, după Gilbert Durand, dar și din perspectiva lui Mircea
Eliade, pentru care sacrul este repetabil. Reunirea contrariilor și identificarea unei structuri
simbolice a sacrului țin de nevoia omului de a-și regăsi propriul Centru, de sorginte divină și,
astfel, de a restabili comunicarea cu divinitatea. Reconcilierea contrariilor și transgresarea
contingentului golit de sacralitate sunt posibile doar regresiv, în punctul originii, adică în
Paradisul pierdut care se vrea însă Paradisul regăsit, acel Eden de dinainte de căderea în păcat.
Prin urmare, „locul ideal” reunește sacrul (Logosul, actualizat prin actul creației – scrisul),
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interioritatea ființei (psyche) și adâncurile (mitul). O serie de miteme ilustrează acele imagini
pământești ale Paradisului: casa natală sau insula, spațiul insular fiind cea mai frecventă
concretizare a Paradisului atât la Le Clézio, cât și la Michel Tournier, Ierusalimul, dublul –
gemenii, oglinda, fotografia – ca principiu esențial de organizarea a lumilor în toate construcțiile
narative tournieriene, un dublu asociat cu androginul platonician, deci cu ideea de întreg, de
totalitate, de ființă nescindată, așa cum fusese omul inițial, înainte ca furia lui Zeus să îl despartă.
Dar chiar și acest Paradis palpabil, pământesc poate fi recunoscut în afară numai după ce este
cunoscut înăuntru, în sine, când are loc concilierea dintre intim și extim (Jurnal extim fiind un
volum mai degrabă eseistic decât diaristic al lui Michel Tournier, întrucât reflectă, așa cum
autorul însuși susține, o devenire interioară, formarea sa culturală). În această nostalgie după
Paradisul pierdut, melancolia, nefericirea pentru acel ceva perfect avut cândva, cunoaște unele
resemantizări. Melancolia este starea-mobil a căutării „locului ideal”, este asociată cu
redescoperirea sacrului și depășește conotațiile negative din psihologie, nu este numai o stare
patologică, ci și șansa la fericire, întrucât este de origine divină.
Capitolul al doilea propune decelarea unor oglindiri ale idealului. Dacă natura ideală este
inaccesibilă omului, acestuia îi rămâne actul creator la scară micro de a institui naturi idealizate.
Lumile insulare sunt cele mai frecvente astfel de spații, dar și acestea se vor dovedi un eșec din
pricina mult prea omenescului-intrus în splendida sălbăticie a naturii. Insula lui Robinson are o
șansă de a reinstitui mitul Paradisului dacă renunță pe deplin la civilizație și renaște după legile
primitivului Vineri sau sub semnul copilului Joi, promisiunea unei construcții edenice prin
extincție, a utopiei din distopie. De altfel, mai ales la Michel Tournier, dar și la Le Clézio, există
ideea haosului, a monstruosului, a decăderii ca sursă a unei noi nașteri. Monstruosul, imaginarul
apocaliptic are capacități regenerative și resacralizante. Cele patru elemente, apa, pământul, aerul
și focul, sunt și pentru cei doi autori francezi fundamentul ridicării unor constructe paradisiace,
dar cu ambele lor fațete, așa cum sunt prezentate la Gaston Bachelard, componente ale facerii,
dar și ale distrucției. Există apa maternă, cu potențialități vitale, apa care însuflețește, marea care
îi poartă pe neofiți, asemenea unor legănări materne, spre locurile îndepărtate unde s-ar putea
găsi Insulele Preafericiților, ca în multe dintre romanele lui Le Clézio, de pildă Căutătorul de
aur, dar există și apa-potop, diluviul care ruinează lumea civilizată, orașul golit de transcendență,
pentru ca apoi, din obiecte reificate, să poată renaște Paradisul, ca în Potopul, romanul lui Le
Clézio. Un supraelement în actul creator uman este limbajul care, prin paralelism, analepse și
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prolepse – cum susține Petr Kyloušek în analizele romanelor lui Michel Tournier – sau prin
„cuvinte tranziționale” – după Jean-Bernard Vray, cu referire tot la Michel Tournier – ori prin
enumerații care „rup linearitatea” – în viziunea lui Ruth Amar față de romanele lui Le Clézio –,
prin rețele de nume și prin explicații intra și intertextuale ale titlurilor, la ambii scriitori francezi,
scoate la iveală sensurile mitice, substratul profund peste care se așterne palimpsestic o istorie
din plan real, o aventură veridică a protagoniștilor. Limbajul reliefează că adevăratele sensuri
sunt cele din spatele aparențelor înșelătoare, ca în povestea Reginei blonde din finalul romanului
Picătura de aur al lui Michel Tournier, unde frumusețea ispititoare și bolnăvicioasă a femeii este
anulată de descifrarea chipului. Semnul – chiar și la nivel lingvistic – devine prioritar imaginii,
reînvestește imaginea cu figurile arhetipale, cu sensuri mitice.
Capitolul al treilea surprinde etapele călătoriilor inițiatice ale neofiților, sub îndrumarea
unui șaman, acest drum parcurs pe orizontală, spre locuri îndepărtate, de la marginile lumii,
declanșând un drum și pe verticală, o coborâre în sine. Călătoria este un drum către Centrul
Ființei și spre regăsirea identității. Aceste etape corespund, la Le Clézio, inițierii din comunitățile
arhaice, prezentate în Haï: „Tahu Sa”, „ochiul care vede tot”, pentru că lumea se instituie prin
privire, adolescentul/ tânărul se uită tăcut la întinderea nesfârșită a mării și ia în stăpânire spațiul
– oglindă a cerului, apoi „Beka”, „Sărbătoarea cântată”, un cântec care ocupă intervalul dintre
sunetul flautului de bambus și tăcere (acea tăcere aflată în relație cu materia, deci cu absolutul și
spre care tind personajele lui Le Clézio – Adam Pollo din Procesul verbal sfârșește prin afazie, o
muțenie care se instituie simultan cu acea conștiință de sine pe care o căutase), iar ultima etapă
este „Karwahaï”, „Corpul exorcizat”, corpul care poartă cu sine desenul, pictura pe piele, deci
scrisul. Ultima expresie a inițierii este în și prin scris, fie la nivelul unor confesiuni ale
personajelor – existente în romanele ambilor prozatori –, fie scrisul auctorial, al scriitorului aflat
și el într-o călătorie de autocunoaștere. O imagine simbolică a tranfigurării prin care trec
personajele este stadiul de „cocon”, crisalida care promite zborul liber în lume, eliberarea din
spațiul rigid și rece al orașului artificial și șansa unei comuniuni cu natura, armonie care îl poate
reapropia pe om de Paradis. Femeia-grădină, femeia-insulă, dar și femeia în ipostaze degradante,
femeia-oraș este un alter esențial în procesul inițiatic, este umbra, anima (după C. G. Jung), este
cea care îi aduce protagonistului conștiința propriei identități, iar presupoziția „Eu sunt Altul”
devine certitudinea „Eu sunt Eu”. Neofitul este desemnat simbolic chiar și prin număr sau
parcursul său în atingerea Centrului și, implicit, a sacrului este marcat prin semne ale desăvârșirii
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(1, 2, 4, 7, 12), o numerologie a înălțării, a trancendenței. Chiar și monstruozitatea – la Tournier
– este reînvestită cu puteri sacre în acest parcurs ontologic. Călătoria se încheie cu o altă
călătorie sau cu aceeași notalgie eternă a Paradisului prin „căderea în istorie” (în termenii lui
Mircea Eliade), prin memorie.
Amintirea le conferă personajelor o stare de tristețe, de melancolie, pentru ceva ce aveau
și au pierdut, pentru armonia pe care nu o regăsesc în niciun fel, oricât ar călători, oricât ar
cunoaște iubirea, bucuria, entuziasmul. Toate sunt trecătoare. Numai existența în sacru aduce cu
adevărat împlinire, numai consțiința de sine conferă un sentiment de armonie, pentru că, de fapt,
sacrul este scânteia divină din fiecare dintre personajele construite de cei doi autori francezi.
Tineri, monștri, magi, primitivi, maeștri, înțelepți – toți au, deopotrivă, șansa întâlnirii cu sacrul,
cunoscându-se mereu prin alții, prin relația cu natura ideală, toți caută Paradisul ceresc prin cel
pământesc.
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