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Un eseu frumos ºi inteligent,
foarte à la française, a publicat în
2005 Marguerite Jean-Blain, sub
titlul Eugène Ionesco: mystique ou
mal-croyant?, pe baza unei teze
de doctorat susþinute la Univer-
sitatea din Aix-en-Provence, cu
cîþiva ani mai devreme. El ajunge
acum ºi la îndemîna cititorilor
români (Editura Curtea Veche,
2010, traducere de Monica
Grãdinaru), cãrora le va produce
cu siguranþã o deosebitã
satisfacþie, pentru mai multe
motive, nu doar pur filologice, ci ºi
implicit naþionale.

În primul rînd, desigur, prin
calitãþile sale de ordin profesional.
Scrisã elegant, pertinent ºi original,
cartea autoarei din Hexagon
avanseazã puncte de vedere
inedite, pe structura solidã a unei
documentaþii bine selecþionate
ºi atent utilizate în serviciul argu-
mentelor personale. Cercetã-
toarea francezã este nu numai o
corectã ºi completã, meticuloasã
ºi nuanþatã cunoscãtoare a operei
lui Eugen Ionescu ºi a contextului
sãu literar, atît al þãrii de adopþie,
cît ºi al celei de origine, dar ºi una
perfect avizatã a problemelor de
filosofie ºi de istorie a religiilor, ceea
ce o ajutã în chip decisiv la
demonstrarea tezei sale. Pe scurt,
aceasta consistã în faptul, ilustrat
pe larg prin analize de evidentã
fineþe, cã scriitorul nu s-a convertit
la bãtrîneþe, cum li s-a pãrut unora
dintre comentatorii sãi, ci a dovedit
dintotdeauna o sensibilitate nu
numai metafizicã, dar ºi religioasã
(p. 28). „Român prin tatã, francez
prin mamã, ortodox prin naºtere,
dar crescut în tradiþia catolicã în
Franþa, trebuind sã înveþe
franceza, apoi româna, apoi
franceza din nou, Ionesco este un
exilat, al cãrui prototip este Ulise”
(pp. 13-14). De aici, permanenta
cãutare a identitãþii sale ºi, tot de
aici, ambivalenþa lui paradoxalã,

Memorie si viziune,
Memory and Vision

oscilaþia între negaþie ºi afirmaþie,
ceea ce a permis de foarte multe
ori sã se vorbeascã despre
Eugen Ionescu în modul cel mai
contradictoriu cu putinþã.
Marguerite Jean-Blain îºi propune
în eseul ei sã construiascã o
imagine credibilã ºi mai ales
coerentã a dramaturgului, aflat la
confluenþa a douã culturi, orientalã
ºi occidentalã, ortodoxã ºi catolicã,
în acelaºi timp a douã opþiuni
spirituale, credinþa ºi laicitatea.
Gelos dintotdeauna pe inde-
pendenþa sa de opinie, Eugen
Ionescu este totuºi marcat încã de
la început de o anume fervoare
metafizicã ºi religioasã. „Viaþa este
mai presus de intelectualitate, ºi
anume viaþa în toate dimensiunile
ei, inclusiv aceea moralã,
spiritualã, religioasã”, pentru
Eugen Ionescu încã din faza
debutului, susþine eseista cu cea
mai întemeiatã convingere.
Remarcabilã ºi esenþialã pentru
noi este însã explicaþia ei:
„Pãmîntul ortodox românesc, pe
care tînãrul a crescut, este cu
siguranþã cauza principalã,
aceastã Românie interbelicã, în
care valorile culturale ºi cele
creºtine modeleazã o mentalitate
aptã sã deconcerteze spiritul laic
francez” (p. 32). Cartea despre
care vorbim constituie aºadar încã
o contribuþie, chiar una majorã ºi
fundamentalã, la corelarea
organicã, profundã ºi, în definitiv,
determinantã cu mediul de formaþie
ºi devenire interioarã a lui Eugen
Ionescu, nu altul decît mediul nostru
naþional, cu toate tradiþiile sale
culturale, inclusiv spiritualitatea lui
religioasã de orientare creºtin-
ortodoxã. Este o corelare nutritivã
ºi modelatoare, care se manifestã
la nivelul viziunii scriitorului asupra
lumii, ca ºi asupra universului
valorilor spirituale.

Din acest punct mai departe,
întreaga lucrare a autoarei se
dezvoltã pe o atare direcþie de
analizã ºi interpretare. Ea
subliniazã astfel importanþa

capitalã a unei experienþe a luminii,
„eveniment fondator” (p. 38) al
vieþii scriitorului. Consecinþele
acestei iluminãri sînt pretutindeni
descrise în jurnalele lui. „În cazul
lui Eugène Ionesco, spiritualitatea
þi sensibilitatea ortodoxe sînt,
aþadar, elemente fundamentale”
(p. 43). Ortodoxismul ionescian se
va conjuga în anii rãzboiului cu
personalismul lui Emmanuel
Mounier, din care Eugen Ionescu
va adopta ideea (de fapt, o va
regãsi, cãci era ºi a lui) cã
„persoana este izvorul tuturor
valorilor”. Perspectiva spiritualistã
a lui Ionescu „se alãturã, aºadar,
în 1940, unui personalism
occidental, fiind îmbogãþitã de
întreaga profunzime apofaticã a
misticii orientale” (p. 50).

Marguerite Jean-Blain a
beneficiat de accesul, oferit de fiica
dramaturgului, la biblioteca
acestuia ºi la notele lui pe diferite
volume, ceea ce i-a prilejuit sã
aducã observaþii noi ºi întãritoare
pe marginea principalei sale teze.
Prin celebra lucrare a lui Henri de
Lubac, Drama umanismului ateu,
se verificã interesul accentuat
pentru Dostoievski, dupã cum
printr-o carte a lui Etienne Gilson
ºi altele de ªtefan Lupaºcu, Eugen
Ionescu încearcã sã se situeze mai
bine în contextul orientãrilor
filosofice existenþiale. Foarte
edificatoare sînt apoi lecturile din
diversele opere aflate în bibliotecã
ale marilor mistici, de la Jakob
Böhme pînã la Martin Buber ºi de
la miturile asiatice la Sfînta Tereza
de Avila, ori mai cu seamã Sfîntul
Ioan al Crucii, ale cãror urme
eseista noastrã le cautã ºi le
descoperã peste tot în piesele
dramaturgului, dincolo de în-
semnãrile pe margini de cãrþi ºi de
mãrturisirile din jurnale. Mai presus
de toate, influenþa lui Ioan al Crucii
pare sã fi fost excepþional de
fecundã în inspiraþia scriitorului.
Marguerite Jean-Blain merge chiar
pînã acolo încît pune pe douã
coloane texte ale acestuia cu
fragmente din Setea ºi foamea.
Asemãnarea lor e frapantã. De
Ioan al Crucii, Eugen Ionescu s-a
apropiat graþie cãrþii „magistrale” a
lui Jean Baruzi, Jean de la Croix
et le problème de l’expérience
mystique din 1924. Autoarea con-
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sacrã numeroase pagini acestui
interes cu totul aparte al scriitorului,
cu tot atît de numeroase ecouri în
variate locuri ale creaþiei sale
dramatice.

În acelaºi timp însã, ea atrage
atenþia cã modul caracteristic al lui
Eugen Ionescu este de a jongla
„foarte abil cu diferitele tradiþii
religioase sau folclorice” (p. 85),
din care alege ºi exploateazã o
„structurã formalã” (p. 79), ca un
mare artist ce este. El poate trãi
emoþia misticã „dincolo de orice
bucurie esteticã” (p. 95), dar
creaþia artisticã înseamnã altceva:
„e un lucru sã exploatezi aceste
noþiuni de misticã prin simbolurile
poetice care o traduc, într-o
producþie teatralã sau romanescã
– ºi chiar în jurnalele intime –, ºi e
altceva sã le trãieºti în realitatea
de zi cu zi” (p. 109). În fond, cum
pe drept cuvînt remarcã eseista,
dramaturgul nostru se inspirã, ca
de altminteri orice artist, din
experienþa lui, ori mult mai precis
spus, din memoria acesteia,
afectivã ºi culturalã, care rãmîne
pe deasupra timpului: „Rezervorul
de imagini ºi de amintiri care
constituie sensibilitatea internã a
fost sursa din care artistul ºi-a
hrãnit inspiraþia” (p. 124). Memoria,
altfel zis, este materia de care se
foloseºte imaginaþia pentru a-i da
o formã, care la rîndul ei îi conferã
esteticitate. Aceastã formã a
universului imaginar este ceea ce
se cheamã viziune în artã. Iar
materia inspiraþiei ionesciene ar fi
reprezentatã, în opinia franþu-
zoaicei, de „ortodoxia româneas-
cã, budismul tibetan ºi mistica
sfîntului Ioan al Crucii – aceasta
din urmã prin intermedierea lui
Baruzi” (p. 132), la care se adaugã,
bineînþeles, cum o atestã însãºi
cartea Margueritei Jean-Blain, o
multitudine de idei preluate ºi
asimilate din cele douã culturi care
i-au modelat personalitatea lui
Eugen Ionescu: cea româneascã
ºi cea francezã. Din aceste izvoare
spirituale s-a ivit opera lui, dar
numai dupã ce ele au fost trecute
prin focul creativitãþii. Eugen
Ionescu „presimte” cã în spatele
vanitãþii artistice „se aflã
întotdeauna“mãrturia presantã a
cuiva mai profund”: chiar ºi în
operele de cel mai mare

formalism, cele mai estetice,
scriitorul este precum înscris în
structurile lor, care sînt structurile
spiritului nostru”. Recunoaºterea
valorii metafizice a creaþiei nu face
decît sã sporeascã odatã cu
relevanþa esteticã a operei de artã,
iar viziunea este generatoarea
acesteia. Altfel-zis, deºi metafizicul
existã ºi singur, arta îl intensificã
de fiecare datã cînd ºi-l asumã. Iar
Marguerite Jean-Blain plaseazã
aici foarte inspiratã un citat
aparþinînd dramaturgului însuºi:
„Ceea ce e bine spus ajutã ceea
ce e spus; ceea ce e bine spus
întãreºte ceea ce e spus. Nimic nu
vorbeºte mai bine profunzimilor
noastre decît expresia puternicã.
Arta este puterea expresiei” (pp.
152-153). Ar mai trebui oare
adãugat ceva? Deocamdatã, ni

se pare cã nu. Quod erat
demonstrandum.

Abstract: This paper, taking as a
start point Marie Jean-Blain’s book,
Eugène Ionesco: mystique ou mal-
croyant?, explores the religious and
mystic significations of a main artistic
work of Western modernity: that of the
French-Romanian playwrights and
essayist.

Keywords: Eugène Ionesco,
religion, mystique, France, Romania.

Rezumat: Acest articol, luînd ca
punct de plecare cartea lui Marie
Jean-Blain, Eugène Ionesco:
mystique ou mal-croyant?, exploreazã
semnificaþiile religioase ºi mistice ale
unei opere principale a modernitãþii
occidentale: cea a dramaturgului ºi
eseistului franco-român.

Cuvinte-cheie: Eugen Ionescu,
religie, misticã, Franþa, România.
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