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Volumul ''Eugene Ionesco, mistic sau
necredincios?'' ("Eugene Ionesco:
mystique ou mal-croyant?) de Marguerite
Jean-Blain, apărut în colecţia "Ştiinţă,
Spiritualitate, Societate" a Editurii Curtea
Veche Publishing, în traducerea Monicăi
Grădinaru, a fost lansat, vineri, la Muzeul
Naţional al Literaturii Române (MNLR).

Fizicianul şi filosoful Basarab Nicolescu a
apreciat că lucrarea "arată cu mare fineţe
şi rigoare căile misticii lui Eugen Ionescu,
care avea vaste cunoştinţe din Filocalia,

Sf. Ioan al Crucii, ritualurile ortodoxe, mistica călugărilor tibetani şi Logica
contradictoriului lui Ştefan Lupaşcu, toate dându-i o viziune asupra lui Dumnezeu".
"Ionescu era foarte credincios, în aparenţă un bun creştin ortodox, frământat însă de un
raport extrem de complex şi de complicat cu Dumnezeu, trecând prin experienţa morţii",
a spus Basarab Nicolescu.

Potrivit fizicianului, "ceea ce era fundamental în credinţa lui Ionescu era o experienţă a
luminii" pe care marele dramaturg ar fi "trăit-o în România, când avea 18 ani", şi care
"traversează întreaga sa operă".

Eugene Ionescu nota în "Albul şi Negrul" că "Dumnezeu nu-şi face apariţia decât atunci
când nu te aştepţi sau când nu te mai aştepţi. Este Neaşteptatul, nesperatul, vreau să spun,
El este Cel sau cei în care eşti tentat să nu mai speri, să nu mai crezi. Crezi în el, de fapt,
când nici nu mai ştii că mai crezi. Poate că eu însumi sunt un necredincios plin de
credinţă. Credinţa necredinţei, speranţa disperării. El este Cel pe care crezi că l-ai uitat şi
pe care-l poţi întâlni la colţul străzii. Momentele de credinţă reală pot fi uitate precum se
uită, la trezire, visele din timpul nopţii.", a menţionat Basarab Nicolescu, citând din
autorul "Cântăreţei chele".

"Dintre marii români pe care i-am cunoscut în exil - Mircea Eliade, Emil Cioran, Ştefan
Lupaşcu, Vintilă Horia - pot spune că Eugen Ionescu era cel mai mistic dintre toţi. Ceea
ce-l interesa pe Ionescu era relaţia cu Dumnezeu, realizată, aşa cum spune autoarea,
printr-o lectură plurală, ceea ce-i dă valoarea metafizică scriiturii", a mai spus Basarab
Nicolescu, pentru care "scriitura dramaturgului este o rugăciune continuă".



Acad. Eugen Simion a afirmat că volumul, pe care a mărturisit că l-a citit cu o noapte în
urmă, l-a "decepţionat profund, la început, mai ales în ceea ce priveşte inadvertenţele
referitoare la partea românească a lui Eugen Ionescu", dar a constatat până la finele cărţii,
că aceasta este "foarte bună, verosimilă".

"Opera românească a lui Eugen Ionescu se ridică la 1.200 - 1.500 de pagini, lăsând
deoparte Jurnalul necombatant şi eseurile despre poezie ale dramaturgului", a spus
Simion.

Criticul literar consideră că "Ionescu nu este niciun mistic adevărat, dar niciun
necredincios, fapt evidenţiat prin mărturisirea sa de credinţă: 'Cred, Doamne, ajută
necredinţei mele!". El a afirmat că dimensiunea existenţială în creaţia lui Ionescu dislocă
întotdeauna discursul mistic al scriitorului, (...) tema căutării spirituale şi cea a
religiosului fiind pregnante în opera acestuia, cu precădere în "NU", prin "spaima de
moarte de la care porneşte totul".

"Eugen Ionescu nu este un doctrinar, ci un mare creator care-l caută pe Dumnezeu şi-l
găseşte în marii mistici ruşi sau oriunde altundeva", a spus Simion, reproşându-i autoarei
faptul că aceasta remarcă drept culpabil în opera dramaturgului "amestecarea
misticismelor".

Marguerite Jean-Blain este autoarea unei teze de doctorat în Litere şi Arte, susţinută la
Universitatea din Aix-en-Provence în anul 2000 şi intitulată "Descente aux Enfers et
psychopompes chez Ionesco". Ea a publicat, la editura Champion, şi o ediţie critică şi
comentată (2005) a operei Maximilian Kolbe, a compozitorului Dominique Probst, după
un libret de Eugene Ionesco. AGERPRES
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