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“ECUMENOPOLIS” REVISITED:  

THE PATTERN OF A GLOBAL CITY 
 

 

 

Cristian PAȘCALĂU 

Babes-Bolyai University,  

Cluj-Napoca, Romania 
e-mail: 

babelrealm@yahoo.com 

 
 

Abstract: Nowadays, paradigm shifts and perception of how rapidly information 
and its provisional technologies expand may offer suitable bases for understanding 
the worldwide social consciousness that citizens from almost every country develop. 
On such account, this study focuses on a challenging topic, namely the idea of a 
planetary megacity. We revisit the concept of ECUMENOPOLIS, coined in the late 
ʼ70s by Greek architect and urban planner C.A. Doxiadis. In addition, we stress some 
sociological, anthropological, and ethical implications that such a concept opens for 
discussion. Moreover, we grasp the fractal dimension that ekistics imply, considering 
the scales and the parameters according to which human settlements are designed. 
The implications of Doxiadis’s project of a planetary city reach far beyond 
topographic and architectural frameworks, expressing philosophical and semiotic 
issues, keeping record of the place of man in the natural environment and his 
transformational work over nature in settling an entire civilization. 
Keywords: Doxiadis; urban planning; human settlements; ecumenopolis; ekistics; 
global connectivity. 

 
Preliminary remarks  

Our study revisits, from a descriptive viewpoint, Constantinos 
Doxiadisʼs concept of ECUMENOPOLIS, by means of bibliographical 
research. It takes a great deal of effort to understand the intricate 
design of a global city. In this respect, ECUMENOPOLIS requires a 
multileveled network design, in which planetary space-time 
perception projects a whole new base for social spatial 
consciousness. Such an issue grants far more possibilities to 
understand and express new means for channeling which may be 
regarded as the most important paradigm shift of our times: moving 
from an individualistic perspective of things towards a planetary one. 

mailto:babelrealm@yahoo.com
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People all over the world feel themselves as a part of a greater 
community, a planetary one. This change of status is underlined by 
a change in the way of thinking. The great expansiveness that our 
planet is nowadays facing may change the entire way in which each 
individual understands his place in the set of worldview, believes, 
rules, society, or cultural environment. The perspective of a global 
city unfolds all these planetary changes from an anthropological 
perspective and shapes our post-future networks. Undoubtedly, a 
widespread progression in this direction is more and more open to 
public perception. Concepts such as globalization, new (economic, 

political, military, and so forth) world order tend to establish a pattern 
of continuity and integrative upper-class projections. At this point, 
the image of ECUMENOPOLIS takes a visionary role into the intricate 
fabric of the new world order and its connectivity. Therefore, it 
becomes a key-concept for a prerequisite in any post-human theory. 
In fact, the concept of ECUMENOPOLIS has already been assumed, in 
other terms, within debates regarding media and the society of 
information. For instance, Marshall McLuhan speaks of a "global 
village" in his popular book Understanding Media. Urban planner 
Constantinos Doxiadis coins such concepts as anthropolis, 
dynapolis, until reaching the term of ECUMENOPOLIS:  

 
We are moving from the megalopolis to the universal city, where all the great 
cities of the world will be interconnected in one system, the ECUMENOPOLIS. 
(Doxiadis 1968, 458) 

 
In direct correspondence to the extensive growth of population, the 

development of cities is reaching now a climax that may be 
considered one of the most specific phenomena of our century. This 
phenomenon leads to a radical change of humanity’s vital frame. In 
the midst of this process of urbanization, a significant role is taken 
by megacities (Tokyo, Caracas, São Paolo, Rio de Janeiro, Ciudad de 
Mexico, or Lima). The urban extension is due not only to a steady 
demographic development, but also to a hyperactive commercial 
trade and a keen necessity for multiple communication routes among 
people. This extension has reached a whole new level in the 21st 
century, by enclosing not only traditional cities, but also entire areas 
in between. Large surfaces have given birth to what Jean Gottman 
called megalopolis1, a giant city formed around a metropolitan area 

 
1 See, in this respect, Jean Gottman, Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of 
the United States (New York: Twentieth-Century Fund, 1961), Since Megalopolis: The Urban 
Writings of Jean Gottman, trans. Robert A. Harper (Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1990), and Beyond Megalopolis (Tokyo: The Community Study Foundation, 1994). 
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from multiple urban nuclei that tend to unite by continuously 
extending its peripheries and preserving the natural landscapes 
(fields or forests) areas in between. The population living in those 
areas has gradually adapted to an urban lifestyle. A megalopolis is a 
phase of gigantic conurbations (a concentration of industrial cities, 
commercial and residential centers in which all of them preserve their 
distinct individuality), emphasizing a continuous string of big cities. 
Such types of megalopolises are Birmingham – Manchester – 
Liverpool – Sheffield – Leeds – Bradford, Kobe – Tokyo, Boston – 
Washington, Amsterdam – The Hague – Rotterdam, among others.  

It is not difficult to understand why Doxiadis believed this process 
of concentration of cities would develop at such an extent that vast 
regions formed a single urban settlement, without the free spaces of 
a megalopolis. Calling this city of the future ECUMENOPOLIS, he saw 
its starting point in the North-East of the United States of America. 
How can be interpreted this trend of urbanization? It is undoubtedly 
that cities represent a priceless foundation of contemporary 
civilization. At this point, there is no reason to criticize the modern 
building of cities, but the way in which they take place. The chaotic 
rhythm and unsustainable development cannot offer the welfare of 
cities.  

Ed. Bonnefous2 stated that rapid urbanization would destroy the 
natural landscape and have direct repercussions over the cities, by 
breaking their unity and coherence, by transforming them into 
heteroclite residential blocks of streets, buildings, and business 
centers. As urban space expands itself, the city loses its nature and 
originality. A great part of its inhabitants reach its center only at rare 
occasions, as they live and work at the peripheries. Nevertheless, this 
suburban world has become, over the time, predominant. In the USA, 
for instance, the population migrating from rural territories or 

neighbor countries was rapidly absorbed in these suburban areas, 
while the core cities became lost and insignificant. In order to enter 
Paris, for instance, one has to cover a vast surrounding area, which 
offers many commercial centers and communication nodes; all 
wrapped over dozens of miles among home residences. An issue 
related to the great extent of urbanization is car traffic. In Los 
Angeles, for instance, in spite of modern highways, two friends living 
at distant neighborhoods could spend at least two hours until they 
met. The transportation problem is a primary matter of concern for 
urban developers: 

 

 
2 Eduard Bounnefous, Lʼhomme ou la nature? (Paris: Hachette, 1971). 
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We are wrong in many respects when we deal with movement and the city. I will 
concentrate here on three very basic errors. The first problem is that we speak of 
"transportation." Therefore, we assign the tasks to transportation experts, 
forgetting that Anthropos does not live by transportation, but by movement. After 
all, he walks in order to do the most important things in his life; he walks to 
develop his muscular system, he walks around inside his home, he walks to his 
bed, he walks to meet his fellow human beings, he even walks to his car. (…) The 
second problem is that the existing transportation networks lack overall 
coordination. They have not been conceived as integrated systems coordinating 
the airways with ferry-boats, etc. as they should have been. (…) Our networks are 
not unified. They are simply connected by auxiliary lines. The third problem is that 
the word "transportation" implies only persons and goods. Thus, we forget the 
existence of water (clean or otherwise), moving in pipes: of gas, oil and electricity; 
of the movement of messages; the telephone system; and so forth. As a result, we 
waste a lot of space and networks.( Doxiadis 1974, 377-78) 

 
In addition, French writer Philippe Saint-Marc3 warned that even 

if modern industry, which is responsible for air and water pollution, 
and the accumulation of waste or the noise, would keep the world 
clean, it could not create space. This is not an act measurable from 
the viewpoint of human genius, which is why free spaces have to be 
used in a rational way. Bonnefous speaks further about human 
attempts to exit from the tentacles of a megacity by building home 
residences in the middle of green areas, discarding all the 
environmental protocols that are necessary for ecologic preservation. 
With this in mind, we may notice why the status of nature is 
outbalanced by that of the megacity. Many cities, reflecting their 
living society, were built out of stone, concrete and glass, 
compromising all the green areas that previously surrounded and 
enriched them: 

 
Man, society and functions are the contents of human settlements; nature and 
shells form the container. While our subject matter cannot exclude any of these 
elements, it cannot be limited to any one of them or study any in depth. It is the 
interrelationship of the five elements which forms human settlements. (Doxiadis 
October 1964, 188) 

 
A huge amount of high buildings took over the past two centuries 

the main role for the landscape of the future, in a chaotic 
architectural design process. Collateral issues have made their 
presence, such as big noise, modern diseases, massive agglomeration 
of people who were forced to live in small rooms, the disappearance 
of green areas that could provide aesthetic frames and physical lines 

 
3 Philippe Saint-Marc, Socialisation de la nature (Paris: Stock, 1971). 
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of defense against modern stress. Generally speaking, megacities are 
under the influence of climatic changes, with severe repercussions 
for citizen’s health and lifestyle. For instance, all over the place, noise 
invades and pervades cities, streets and airports, restaurants, night 
clubs, and so forth. Many people have to use sleep pills or 
tranquilizers, even after their windows had been closed. All kind of 
vibrations may be causing not only a temporary discomfort, but also 
physical and physiological traumas (deafness, derangements of the 
nervous system, or lung hemorrhages). Taking into account the 
specific machinery of the new technologies, we may think that a 

megacity condemns its inhabitants to a permanent noise: of the 
vehicles, the dissonances of megaphones which are working at 
superpower, supersonic planes, and so forth. Urban agglomerations 
have also brought an increase of flu epidemics. Some diseases that 
are extremely rare in the rural areas become extensively frequent in 
megacities. For instance, lung cancer or flus are now reaching a 
higher rate in cities. On the other hand, stress, neuroses, or asthenia 
seem to be exclusively related to inhabitants of city areas. Another 
ethical issue is labeled by criminality, mental illnesses, alcoholic 
psychosis, and drug addiction.4 

 
ECUMENOPOLIS as a global city 

By bringing upfront these sociological, ethical, and ecological 
issues, it is noticeable that the newborn child of urbanization 
(megalopolis), and its promised giant (ECUMENOPOLIS), afflicts our 
post-human thinking with a great dose of pessimism. We have to 
admit, though, such a pessimistic view arises not from a state of 
facts, but rather from a dramatic lack of perspective, which tends to 
establish a thinking pattern which dismantles hopes and values. The 
ways in which cities can be developed must enclose natural space 

and human condition. Urbanization is a far too serious issue to be let 
at the mercy of particular interests, profits, or cupidity. Urban 
development will not bring humanity’s demise, but its wealth. To 
achieve such a goal requires rational settling, efficient building 
design, and preserving nature: 

 
Our new task is not to live in a shrunken world, but to live at many scales 
simultaneously. The city on human scale does not shrink. It will be there for as long 
as man retains his natural characteristics. (Doxiadis 1967, 71) 
 

 
4 Eduard Bounnefous, Lʼhomme ou la nature? (Paris: Hachette, 1971). 
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Brasilia or Islamabad5 may stand for excellent references in 
respect to the given process. They are cities based on the 
interconnections between ecology and architecture. Therefore, 
improvisations must be replaced by sustainable plans for 
development. All these efforts stress out the unceasing human desire 
for building an ideal city6. An ideal city continues to burn many 
architects’ imagination, in their constant effort to embody 
comfortable living areas, in which free people work together for a 
unified society: 

 
We should start by conceiving the economics of a society, the social goals of the 
society at a given moment, and then see how those goals can be achieved by 
mobilizing and utilizing all resources for the largest possible number of people. 
(Doxiadis 1959, 326) 
 
The City of the Future was the first research project launched by 

Constantinos A. Doxiadis in 19607. It is no doubt the City of the 
Future research project was conceived as a project in development, 
susceptible to changes both in theory and practice, as its first 
assumptions could be replaced by new ones, and its effective 
implementation would recall many variables to be dealt with. 
Basically, the City of the Future aimed to offer a realistic, yet at the 
same time, visionary projection of a planetary human settlement that 
would incorporate Doxiadisʼs idea of human quality of life and 
welfare. By deduction, Doxiadis pursued the idea of a global welfare 
starting from human settlements redesigned and put together in 
order to sustain a spatial environment suitable not only for everyday 
living purposes, but also for a global connectivity that would steadily 
develop over time, causing an unprecedented cognitive and 
perceptual mutation in each human individual. 

Being conceived as a project in development, the City of the Future 
labeled a starting point with predictable variables concerning the 

 
5 Doxiadis was the master-architect in planning the city of Islamabad. 
6 In Doxiadisʼs words: “Aristotle said the goal of the city is to make man happy and safe. I can't 
think of a better definition.” Man builds cities, and cities shape man: the interplay of that 
relationship has been his lifelong fascination, and he has refused to be either trammeled by 
tradition or beguiled by the future. He is a coeval thinker: looking back, probing ahead, but 
with his attention focused on the possibilities of the present - in the end, the only point on the 
continuum of time available for action. He is a builder, but with more than mere stone or steel. 
For his gift is not only to shape the contours of cities, but of minds as well: “When I plan a city 
I look on it as a growing organism not to be strait-jacketed. We estimate the growth of a city 
far beyond the year 2000.” 
7 For an extensive discussion on this topic, we point out to Myrto Antonopoulou-Bogdanouʼs 
presentation: https://www.doxiadis.org/Downloads/City%20of%20the%20Future.pdf 
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future, assumptions that raised connecting frames to end points on 
short, middle, and long term. With this in mind, researchers designed 
patterns of probability, taking into account many variables. Among 
those variables, we state the following: population (increasing or 
decreasing rates, local and global density or distribution), resources 
(water, energy, food, minerals, and so forth), climate, topography, 
population incomes, technology development, cybernetics, 
education, or health. Afterwards, projections were made in order to 
refine the initial design, and to give the concept a proper sense of 
practical accuracy. The City of the Future was labeled by more or less 

synonymous terms: DYNAPOLIS, ENTOPIA, ANTHROPOPOLIS, and, 
finally, ECUMENOPOLIS. 

At a deeper level of interpretation, the project itself and all the 
scientific efforts involved in achieving it express a creative way to 
restate the ancient Greek quotation that "Man is the measure of all 
things". Therefore, all the achievements of Doxiadis in the field of 
urban planning are meant to express this statement, which has 
become a strong belief and a center point for the entire research 
revolving this project. We presume that all the practical work in 
designing cities or settlement areas that Doxiadis has done ever since 
the project was set in motion reflects his global way of thinking, his 
main idea of designing a city of the future.  

Unfortunately, due to Doxiadisʼs premature end, this brilliant idea 
of a project set up for reexamination and readjustment on the 
measure of its development was never fully realized. However, the 
model of ECUMENOPOLIS takes into account the functions of a 
planetary structure transposed within the level of worldwide policies. 
From its roots we understand this type of city as a global settlement 
and a hyper-sign, an inner manifestation of conscious energies 
underlying its innovative cultural status. 

In fact, ECUMENOPOLIS stands for a post-human version of world 
vision, an anthropological environment containing the background 
onto which megatrends and sustainable creative possibilities can be 
depicted. Being projected on a space-time frame scale, 
ECUMENOPOLIS instantiates the rules, which are in fact loosely 
changing and essentially creative, which are to be coped with in the 
process of acquiring a new planetary sense of consciousness. This is 
the main reason why so many levels work together in the actual 
process of developing an idea that was highlighted even since ancient 
times (only to mention Plato’s The Republic, Thomas More’s Utopia, 
Campanellaʼs The City of the Sun, Bacon’s New Atlantis). The utopian 
nuclei gives ECUMENOPOLIS a status of global networks and 
constellations, arranged on the measure of the interferences in 
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assembling smaller networks, which work together as necessary 
interfaces between individuals and society. The polyhedral nature of 
ECUMENOPOLIS implies examining all those interfaces in order for 
one to be able to establish the cohesive levels and to engage one’s 
research towards emphasizing the conceptual configurations that 
generate coherence as the landmark of individual and societal 
identity. In this regard, Doxiadis comes up with the notion of entopia, 
by which he grasps the individual and the social need for acceptance 
and integration to higher levels of awareness: “What human beings 
need is not utopia ('no place') but entopia ('in place') a real city which 

they can build, a place which satisfies the dreamer and is acceptable 
to the scientist, a place where the projections of the artist and the 
builder merge”8. 

In this respect, ECUMENOPOLIS may be regarded as a metaphoric 
concept that reveals the entire planet as an intricate structure, a 
massive device imposing a new sense of environmental development, 
a deep subjacent multileveled network, as well as a fractal 
configuration.9 Information expansiveness in the digital age, 
connected to huge technological development, may be coined as a 
chain reaction with a great impact on human consciousness, hence 
its needs to reshape its floating identity. Our world has become a 
"global village", in which each individual being compelled to acquire 
essential pieces of information and reach his potential. The global 
consciousness evolves, being shaped by information, as the universal 
language of communication. The needs for almost instantaneously 
receiving and decoding information grow fast. Individuals are 
encouraged to adapt themselves to this new era of technocracy. The 
factors that underpin this ongoing growth and expansion of 
information are, among others: globalization; sustainable 
development; the nature of technology; crave for competition. Media 
(nowadays taking its peak in electronic format) has a determinant 

 
8 Constantinos A. Doxiadis, Building Entopia (Athens: Athens Publishing Center, 1975).  
9 This model has been elaborated on several years of researches in the field of sociology, 
ekistics, and urban planning. In this respect, several scientific works are dealing with the issue 
above stated, all written by C.A. Doxiadis: Dynapolis: The City of The Future (Athens: Doxiadis 
Associates, 1960); Emergence and Growth of an Urban Region: The Developing Urban 
Detroit Area (Detroit: Detroit Edison, 1966); Urban Renewal and the Future of the American 
City (Chicago: Public Administration Service, 1966); Ekistics: An Introduction to the Science 
of Human Settlements (New York: Oxford University Press, 1968); Anthropopolis: City for 
Human Development (New York: W.W. Norton, 1974); Building Entopia (Athens: Athens 
Publishing Center, 1975); Action for Human Settlements (New York: W.W. Norton, 1976). 
Analyzing his texts, design drawings, and settlements, we may conclude their surface implies 
morphogenetic vectors sustaining fractal strategies of detecting and interpreting the formal 
tissue of the urban projects, which contain a great sense of integration. 
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role in spreading information throughout the Globe. This is a 
significant stage in the growth of anthropological settlements. A 
correlative need for changing the means in which the great amounts 
of information are processed and distributed rises new issues in this 
era of a technetronic society10, when information has become a 
fundamental resource, and the possibilities to access it shape human 
society at new levels of expansiveness. Online communications are 
capital in the society of the future: 

 
The networks are going to be absolutely mechanical and automatic, interconnecting 
the cells by transportation and communications, forming enormous organisms with 
the cells as basic units. The human city will be very big, but it will consist of two 
categories of parts, the cells and the networks. (Doxiadis 1966, 317) 
 
ECUMENOPOLIS reveals its fractal nature from what Doxiadis 

proposed as scale unit measurement: 
 

The modern city should be a synthesis of the human scale and the mechanical scale. 
Smaller units, which can be planned on human dimensions, should be based on the 
human scale, while larger areas are based on the mechanical one. (Doxiadis 1964, 363) 
 
As a global projection, ECUMENOPOLIS presupposes, in order to 

uncover the strategies through which it unfolds, unidirectional and 
hexagonal patterns:  

 
The only way to solve the problems of the city of the present is to conceive a pattern 
which will permit the natural growth of the city without allowing the new additions 
to break up the already existing pattern. The dynamic city must by necessity possess 
a central part arranged in such a way as to be able to expand, without breaking into 
the other parts of the city. An analysis of the possible forms a city center may assume 
points to a solution that will permit free expansion along a predetermined axis. This 
axis will comprise the original central core of the city and its new development on 
both sides and along the central core. Such a city will follow a geographical direction 
and its expansion will be mainly unidirectional. (…) The city of the future is conceived 
as a city built and developing at various rates along a system of perpendicular axes. 
This systematic development, however, has to become an integral part of the overall 
area around the city and, from a planning point of view, to the overall development 
of the whole nation, based on a system of hexagonals. The hexagonal system is 
beyond doubt the best and most economic pattern for the organization of space and 
the interrelation of settlements among themselves. (Doxiadis 1960, 14 & 16.) 
 

 
10 In an era when the human communication systems are strongly shaped by the culture of 
cyberspace and hyper-reality, when persons are considered to be statistical nodes of 
information in a global ‘neural’ network, some trans-humanist futurologists seek downloading 
human minds into computers, in order to cheat individual body demise. 
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However, the main objective of urban planning is to make access 
and communication means easier for as many people as possible, 
without risking a future miscalculation in respect to the city full 
deployment: 

 
The kinetic fields define the distances people desire to cross in order to come 
together. How can we build a settlement that both brings people together in 
community and keeps them apart in their personal privacy? The role of the city is to 
give all people all possible connections in an organized way. The two goals for the 
city of today should be freedom of movement in all directions and the total time-
distance between any two destinations should be minimal. (Doxiadis 1967, 428) 
 
Needless to say, human ancient legacy should be preserved: 
 
The future is a continuation of the past. We cannot eliminate our biological, social, 
economic and cultural inheritance. We have, moreover, to look to the past and the 
future, for they are a continuum and anyone looking in one direction gets confused. 
(Doxiadis 1972, 407) 
 
This cultural inheritance ought to be integrated within modern 

architectural design. Doxiadis has made an extensive research on 
ancient Greek cities and clearly pointed out their stunning 
architectural patterns. 

Under these circumstances, ECUMENOPOLIS is a global city 
project designed on the measure of speed, interstellar flying, artificial 
communication satellites, and the dynamic life rhythm, a city for the 
new man, who is constantly submitted to a greater and greater 
quantity of information and, by default, to the amazing perspectives 
raised for future development:  

 
Goals can be set for the five ekistic elements and for different ekistic units and for 
different organs of the city. They should always be expressed in terms of physical 
space and time budgets in relation to how the citizen spends his 24 hours. (Doxiadis 
1967, 432) 
 
Consciousness does not exist above or outside the world. Even the 

idea of pure consciousness has at its core a conceptual pattern. 
Therefore, architecture is an instrument for aesthetic beauty and 
fully achievement of the human creative potential. From this point of 
view, the visionary design of Doxiadis is a phase of shaping a 
universal language of architecture, which will eventually reach its 
climax along with humanity’s fulfillment. Doxiadis pursued a 
philosophical, anthropological, sociological, scientific, and ethical 
conception, seeking a way for all mankind to redeem. It is no 
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exaggeration to state that a collective redemption is projected in the 
works of Doxiadis, having its point of departure in the objective 
beauty of the planetary urban design. 

Moreover, urban planning and the organic development of 
individuals and societies are truly complementary. The aesthetic 
result is perfectly identical, in spite of the distinct means of 
expression and ways of representation. Establishing a relationship of 
identity between architecture and society is Doxiadisʼs main goal, 
claimed as a civilizing role for society. Architecture receives a 
transcending status for all social categories. Architectural design 

molds eternal principles or axioms in the progress of mankind. All 
these objectives start from the idea that our era, being essentially an 
era of reason, technology, and science at highest levels, has to create 
an architectural design able to express and project it in the memory 
of the future. The appeal for this kind of architecture has been made 
under the impulse of innovative experiences globally achieved, 
beginning with reflections upon the importance of spatial context, 
mathematical and combinatory equations, the relationship between 
ideographic symbolism, and so forth. The maxim of quantity explains 
the rational use of space, as a grounding criterion for sustainable 
urban development. Doxiadis explores the great possibilities offered 
by multidisciplinary research (cybernetics, information theory, 
kinetic art, abstract painting, or electronic devices) in his attempt to 
reach a new level of community global settling. In this respect, 
Doxiadis has taken a visionary path. Nevertheless, it would be a great 
confusion to equal Doxiadisʼs conception with amateurish 
experiences that are based not on strictly rational and scientific 
principles, on practical and militant goals. We make this statement 
in response to those who criticized Doxiadis in his late activity. His 
conception could not possibly state a demise, a shock to the 

traditional urban planning system, but a personal philosophy, a 
result of a lifetime work in this field, which is connected to the most 
natural and noble human dreams, the most beautiful and optimistic 
wishes in a world of peace, wide open for progress.  

However, a global society that is shaped by speed, marching 
towards fulfillment in an asymptotic movement on the scale of the 
present, needs to reassume past in order to reach the future: 

 
In order to understand our whole system of life we have to look to the past and to the 
future with thousands of heads, with lenses of all sorts, catching everything from 
small to big, on all possible scales from the DNA of human settlements to the whole 
container, the earth. (Doxiadis 1972, 407) 
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The immediate consequence and, in our opinion, the most radical 
one for this subject matter, is the access to a vision of different 
cultures tied together by the conceptualization of a Cosmos of values 
in multidimensional linguistic and cultural patterns. Thus, urban 
planning finds a realization in the efforts of storing the products of 
human knowledge, by transforming a social fragmented experience 
into an expression of a globally unified existence: “The errors of 
master plans and regional plans are that they are two dimensional 
or, in the best cases, three dimensional. What we need are four 
dimensional programs.”11 

Otherwise, there is a great risk they take in bad planning, chaotic 
or random building process. Urban planning claims inferential 
travelogues and interpretative efforts so that a project could be 
successfully implemented. Urban planners have to detect all sorts of 
parameters such as context, empirical ways for build an organized 
architecture, or the situational pattern.12 Under these circumstances, 
urban planning is firmly guided by field analysis, which is on its turn 
thought as a foreground for deeper intuitive projection and, by 
combining intuition and experience, for an intellectual theoretical 
standing point. 

City networks are connected through common values, direct or 
indirect communicative sequences, qualitative relationships 
established between inhabitants. On this account, we are able to 
assume that the goals which underlie human needs could never be 
governed by fixity: 

 
The world wants the facts of the problems (or the diseases) to be superimposed with 
facts on alternative solutions and the methods by which these were selected. (…) I 
think we should feel obliged to show clearly both the present and the future 
problems. We must express these in human, understandable terms; then present the 
alternatives. Not a single solution, but alternatives. (Doxiadis 1967, 433) 
 

 
11 Constantinos A. Doxiadis, “The Rising Tide & the Planner”, Ekistics 7, no. 39 (January 
1959): 8. 
12 The tasks urban planners are dealing with show a semantic field whose parameters are the 
project itself, the historical context, the individual, the society, and the codes. The city 
represents not only the physical building blocks, but also a core of cognitive, emotional and 
imaginative reactions of its inhabitants. When we talk about the historical context, for instance, 
we in fact refer to the current and potential state of affairs; we detect individuals’ social, cultural 
and aesthetic climate, as well as their current conventions and trends. No city is closed, but 
invites the developers to cooperate, within a double historical dimension: the effective 
production of the city and its further deployments, taking into account specific discontinuities, 
among which we can state the syntonic movement of generations. 
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In fact, these issues are understood according to a general 
dynamic of the cognitive processes which enable social, economic, 
ecologic, cultural, linguistic, and ethical integration for each actual 
or potential inhabitant. If we were to take into account only the basic 
viewpoints that are involved in a cohesive urban device, we would be 
able to better understand the complexity and the intricate nature of 
the global communication patterns arising at every step in a citizen’s 
travelogues. As urban organizers, these connectors ensure an 
adequate trajectory for urban development, and they accomplish 
multiple tasks within the inner dimensional, as well as local or global 

levels of integration. That is the reason why the complexity of 
ECUMENOPOLIS stresses once again the fact that cities are global 
networks of human interactions, and that an arbitrary separation 
between the planet as a whole and its megacities could never drive 
urban planners find the deeper meaning of unity for different urban 
zones. Instead, what this global model proposes is to tackle the 
complex network connectivity that covers all the phenomena involved 
in the process of urban integration. 

Having an open structure for further development, a city creates a 
kind of superposed reality in the light of which communication and 
relationships between its inhabitants emerge. This reality cannot be 
analyzed only in terms of profit or restrictive management. Profit and 
restrictive management are variables that do not explain the maximal 
projection of urban planning, and this fact alone stands for the gaps 
they might create in the midst of our societies. In proper terms, a 
sustainable urban development can only be reached in the process of 
rational planning, in which the architect guides his work by synergic 
techniques, regardless the pragmatic attempts for consider urban life 
a common value for society. 

Contextually, the biggest challenges for the urban planners in the 

post-human age are related to the technological development and the 
changes in people’s mentality. Therefore, urban planners should be 
more concerned on providing as much spatial awareness and 
fulfillment as possible; on the other hand, they should be selective in 
regard to the sense of desolation that many urban inhabitants 
experience nowadays. A megacity may be considered a vast repository 
of population, communication nodes, institutional networks, leisure 
areas, much of which being extremely valuable, but too often 
misplaced or outbalanced.  

Megacities give the opportunity for capturing time and space, 
marked by development in human thought, environmental 
secularization, sophisticated living and working areas. A planetary 
city presupposes a subjacent "order out of chaos" formative process. 
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In fact, it deals with a dynamic of self-replicating patterns: a city 
sends to another city which sends to another city and so forth, in an 
infinite chain reaction of systemic configurations and 
interconnections.  

Therefore, the concept of ECUMENOPOLIS can be understood both 
in institutional and psychological-cultural terms. Conceived as a sui-
generis planetary settlement, ECUMENOPOLIS would translate into 
reality a project that has been expressed in many of Doxiadis’s 
lectures about global sustainable development. On this account, 
Doxiadis proposes a new maximal science, ekistics, which should 

deal with theory and practice in the field of human settlements, 
urban planning, rational use of the planetary space and resources, 
steady development on the bases of cultural heritage and scientific 
information, among other explicit goals. This project entails a cosmic 
view that integrates mankind at a global scale, which makes Earth 
as a home that needs to be preserved for future generations. 
ECUMENOPOLIS expresses a version of Earth as our global shelter, 
as a unit that integrates into cosmic levels of perception. Its subjacent 
philosophy revolves around the inhabitants of the future and their 
capacity to work and freely move in many places at once, and process 
information according to new patterns. In Doxiadis’s view, the 
transgression from locality to globalism is the current phase in 
mankind’s deployment, providing a big picture to be focused on. That 
is the reason why more and more inter-, multi- and trans-disciplinary 
researches are taking place in the world, involving scientists from 
ostensibly different fields of activity. 

 
Concluding remarks 

To sum up, the project of ECUMENOPOLIS showed promising 
(although not overall feasible) advantages, namely: visionary pattern 
in a progressive global urban development, theoretical and empirical 
researches in current urban management, coherent organic 
architectural planning, fractal design strategies, man as a central 
point of reference, global networking and inclusion for megalopolises 
and mega-regions, multiple communication access points in 
response to the needs for the Information age, easy transportation 
routes, techniques for creating sustainable environmental 
equilibrium, and more natural free space for ecological preservation. 
However, the biggest challenges for such a city in our age remain: 
architectural design assessment, unexplored questions about global 
politics, economics and law control, human rights, cultural and 
linguistic inclusion, and, last but not least, linguistic unifying 
policies. In any case, Doxiadis’s project took many shapes since its 
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roots, many of the ideas and the proposals expressed late back in the 
seventies remaining mere utopias. 
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Title: „Rationality, economics and Eastern religions in Max Weber’s sociology”. 
Abstract: The willingness deployed by Max Weber to unravel the mystery of Eastern 
religions largely failed not because of the lack of valid knowledge or accurate 
information. Although those information facilities were not easy to found, Weber 
made a tremendous effort to put together the pieces he grasped from various sources. 
The partial failure comes from the methodology he uses and from the obstinate effort 
to rationally interpret all religious facts in India. Confident in the reading lens he 
developed with the protestant ethic, Weber only seeks legitimation efforts of the 
dominant classes wherever he discovers religious facts. By doing this, 
methodologically speaking, Weber is not so distant from Marx and from his former 

masters obsession with class exploitation. This time, all the mystical and profound 
meaning of Eastern religious devotion is merely explained by worldly domination 
purposes of those who look for power over the masses. 
Keywords: Eastern religions; Orientalism; Domination theory; Max Weber. 

 
 
Introducere  

La peste o sută de ani de la moartea lui Max Weber, ceea ce 
impresionează și astăzi este ambiția acestuia de a reinterpreta marile 
fenomene religioase ale umanității prin prisma raționalității puterii 

legitime. Aceasta este dorința unui modern de a utiliza o lentilă 
raționalistă în „elucidarea” a ceea ce rațiunea modernă nu mai 
înțelege pe deplin, anume credința religioasă. Deși scrierile masive ale 
lui Weber, în special Economie și societate,13 ne-au ajutat să înțelegem 

 
13 Max Weber, Economie et société (vol. 1), trad. Jacques Chavy și Eric de Dampierre (Paris: 
Plon, 1971). 
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mai bine modernitatea europeană și locul indivizilor în mecanismele 
de putere birocratice, ele nu ne-au ajutat prea mult să înțelegem 

religiile orientale în rațiunea lor profundă. Esența lor îi scapă, deși 
toate detaliile sunt acolo și numeroase surse valoroase sunt folosite. 
Insistența sa de a descoperi substratul rațional al exercitării și 
legitimării puterii în fiecare structură religioasă îl îndepărtează 
constant de funcția eliberatoare, de mecanismul cosmic ce-l leagă pe 
om de planul supra-uman, cel care-i conferă omului muritor, 
degradat în structura lui strict fizică, acces neîngrădit la libertate și 
nemurire. 

Rămâne și astăzi impresionant planul întocmit de Weber, de a 
cuprinde marile experiențe religioase ale lumii într-o „traducere” 
raționalistă, pe înțelesul modernității europene. Nu este de mirare că 
a început cu protestantismul vest-european, aplicând apoi „grila de 
interpretare”, considerată validă în înțelegerea eticii protestante, 

religiilor Chinei (confucianism și taoism), iudaismului antic și 
religiilor Indiei (hinduism și budism). Weber nu a reușit să recitească 
și să reajusteze decât primele eseuri ale Studiilor de sociologie a 

religiilor,14 grupate ulterior în cuprinsul studiului despre Economie și 
societate și în volumele dedicate protestantismului și religiilor Chinei, 
lăsând în forma lor inițială atât religiile Indiei, cât și iudaismul antic. 

După cum mărturisea Marianne Weber în prefața eseului despre 
iudaismul antic, acestuia urmau să li se alăture studii despre Psalmi 
și Cartea lui Iov, dar și despre iudaismul talmudic.15 Tuturor acestor 
eseuri de sociologie a religiei urmau să li se alăture, în final, studii 
consistente despre islam și despre creștinismul timpuriu. 

Desigur, nu trebuie desconsiderat efortul lui Weber de 
înțelegere a marilor religii, efort bazat pe lecturi extinse în 

antropologie, sociologie, lingvistică și etnologie, efort ce trebuie 
încadrat epocii și surselor documentare disponibile la acel moment. 

Cu siguranță știm mai mult azi decât se cunoștea acum o sută de ani 
în numeroase arii de cercetare sociologică. Ceea ce merită însă 
evaluat este cât de distorsionată este imaginea unei religii orientale, 
atunci când este privită printr-o lentilă raționalistă europeană 
modernă. Cât de mult împiedică această lentilă să sesizăm din 
funcționarea unei societăți atât de diferită, pentru că tradițională, 

precum sentința dată islamului sau hinduismului, de exemplu, de a 
fi incompatibile cu funcționarea capitalismului.16 Deși incitant, vom 

 
14 Max Weber, Sociologie de la religion, trad. Isabelle Kalinowski (Paris: Gallimard, 2013). 
15 Max Weber, Le judaïsme antique, trad. Freddy Raphaël (Paris: Plon, 1970), 7. 
16 Despre capitalism, Weber spune că nu a apărut în India înainte de colonizarea britanică. 
Barierele pe care le-ar avea capitalismul în economiile țărilor cu astfel de religie dominantă 
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lăsa subiectul dezvoltării economice în secundar, fără a-l elimina pe 
deplin, pentru a ne putea ocupa mai mult de înțelegerea distorsionată 
a tradițiilor religioase autentice. 

 
Interpretarea rațională a fenomenelor religioase 

Ceea ce diferă la Weber față de alți cercetători ai fenomenului 

religios este chiar funcția socială atribuită religiei organizate sau 
religiozității personale. Dacă la Mircea Eliade, de exemplu, religiosul 
își păstrează autonomia derivată din experiența sacrului,17 la Weber 
religia este concepută în sensul rolului pe care se presupune că-l 

joacă în fundamentarea dominației. Dacă la Eliade religiosul se leagă 
de ideile de ființă, semnificație și adevăr, la Weber el explică (sau 
încearcă să explice) legitimitatea dominației unui grup, a unei clase. 
Acest lucru este foarte vizibil încă de la începutul expunerii sale 
despre hinduism și budism în India.18 Concurența și eliminarea 

rapidă a altor religii, religiile salvării individuale, precum jainismul și 
budismul, dar și progresul acceptării hinduismului, toate se 
datorează acțiunilor clasei dominante a preoților brahmani.19 
Explicația oferită este că hinduismul era religia care le oferea 
membrilor acestor clase conducătoare cel mai bun argument în 
procesul lor de legitimare. Aici nu este vorba strict de un interes 
politic, ci de o logică generală de legitimare a dominației, fenomen 
asupra căruia Weber insistă. Iar dominația la care Weber se referă, 
pe care o analizează pe întinderea a zeci de pagini, este sistemul 
castelor.20 Impusă de învățătura Vede-lor, structura de clasă (Stand) 
se armonizează cu o privire de ansamblu asupra lumii, în efortul de 
legitimare a poziției celor care sunt putătorii acestei învățături, 
anume brahmanii.21 

În efortul său de a găsi explicații raționale sistemelor sociale 
bazate pe dominație legitimă, Weber nu poate trece mai departe de 

acest argument de putere. El nu vede în brahmanism decât expresia 

 
sunt date de lipsa raționalității în urmărirea unui scop sau în estimarea unei valori, religiile 
respective producând o predispoziție pentru acțiunile afective și tradiționale. Pentru 
presupusa incompatibilitate dintre capitalism și islam, vezi Maxime Rodinson, Islam and 
Capitalism, trad. Brian Pearce (Londra: Saqi Books, 2007). 
17 Mircea Eliade, La nostalgie des origines. Méthodologie et histoire des religions (Paris : 
Gallimard, 1971). 
18 Max Weber, Hindouisme et bouddhisme, trad. Isabelle Kalinowski și Roland Lardinois 
(Paris: Flammarion, 2003). 
19 Ibid., 96. 
20 În sistemul tradițional al castelor indiene, preoții brahmani (brāhmaṇa) sunt secondați de 
războinici (kṣatriya), de agricultori, meșteșugari și comercianți (vaiśya), în final, de casta 
servitorilor (śudra), cei care nu sunt admiși la sacrificiile vedice. 
21 Weber, Hindouisme et bouddhisme, 110. 
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unei religii special concepută de către preoți (brahmani), cu scopul 
legitimării unei puteri, care la origine se afla în starea instabilă de 
charismă gentilică. Instituționalizarea acestei charisme deținute de 
către un liniaj, apoi de către un clan, este pentru Weber baza 
organizării sociale hinduse. El nu vede nimic semnificativ din 
caracterul transcendent al organizării sociale. El nu poate vedea 
organizarea socială ca o oglindire a logicii supra-umane, ca 
instituționalizare a datoriei (dharma) fiecărui individ, încadrat social, 
în exercitarea acțiunii celei mai favorabile întregului.22 Căci asta pare 
să-i scape constant din vedere lui Weber, anume faptul că preoții, 
precum toate castele tradiționale, reproduc pe pământ funcții 
cosmice destinate menținerii universului. De altfel, cum ar putea 
vedea Weber, în mod rațional, relația intimă pe care preoții o au cu 
Brahmā, cu divinitatea însăși, din care derivă autoritatea lor, dar și 
răspunderea lor? Cum ar putea înțelege asceza lor severă, renunțările 
extinse, învățătura asiduă, sacrificiile realizate în folosul tuturor 
castelor? Cu atât mai greu de înțeles calea aspră pe care se angajează 

unii brahmani, renunțarea la lume, celibatul și abstinența sexuală 
completă, cale care întregește tabloul unei preoțimi rurale sau urbane 
implicate în mersul treburilor lumești, dar în acord cu regulile divine. 

Din contră, Weber consideră că autonomia castelor și, mai 

ales, autonomia breslelor, ar fi trebuit să ducă la o evoluție economică 
strict supusă intereselor celor implicați, la apariția unui drept 
comercial rațional al societăților comerciale și al întreprinderilor 
private. Dacă nu s-a întâmplat acest lucru, dacă dreptul s-a bazat în 
continuare pe ceea ce Weber consideră probe procesuale iraționale, 
magice, sau chiar informale, acest lucru se datorează influențelor 

hierocratice și importanței regulilor morale universale, a tradiției în 
special.23 Regulile morale ale dharmei ar fi învins individualismul 
raționalist în căutare de profit, la fel cum în China economia 

capitalistă ar fi fost frânată de coeziunea magică a liniajelor ce 
credeau în cultul comun al strămoșilor, precum și de caracterul 
patrimonial al dominației clasei educate. Din nou, nimic despre 
rațiunea respectării dharmei în detrimentul acumulării de averi, 
putere și faimă, atât de bine expusă de numeroase scrieri, în special 
de Mahābhārata.24 Fără a intra pe terenul atât de vast al logicii 

 
22 Înțeleasă ca lege divină, datorie, cale personală și acțiune colectivă, dharma este însăși 
regula armoniei lumii, exprimată prin dreptate, adevăr și frumusețe. Cunoașterea și 
respectarea dharma-ei este o îndatorire de neocolit. Nerespectarea ei duce la alterarea 
echilibrelor, la distrugerea armoniei, la domnia nedreptății, în final, la suferință personală și 
colectivă. 
23 Weber, Hindouisme et bouddhisme, 138. 
24 Le Mahābhārata (vol. 1), trad. Jean-Michel Péterfalvi (Paris: Flammarion, 1985). 
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funcționării dharmei în marele poem epic, trebuie totuși amintit că 
nerespectarea dharmei este sursa dezorganizării, decăderii, 
nedreptății și suferinței tuturor celor ce trăiesc la sfârșitul timpurilor. 

Fără lege morală derivată din conștiința divină, nimic nu poate fi 
menținut. De aceea, Marele Domn Viṣṇu, cel ce menține creația 
divină, își trimite avatarul pentru a-i distruge pe cei căzuți în patima 
averii, puterii și orgoliului, pentru a repune pe tron dreptatea, pentru 

a reinstaura legea divină, chiar dacă prețul plătit ar fi distrugerea 
indivizilor, clanurilor, regatelor și chiar a întregii lumi.25 Haosului 
rezultat din acțiunea egoistă individuală, conflictelor interminabile și 
suferințelor constante, avatarul Supremului îi opune armonia 
dharmei reinstaurate. 

Deși nu ignoră existența dharmei ca o cale personală și o 

datorie de castă, Weber insistă și aici asupra motivațiilor preoților 
brahmani, interesați să transforme tensiunile crescânde în favoarea 
lor. Aceste tensiuni între o dharma individuală, legate de activitățile 

lumești, și aspirația religioasă către mântuire, au dat de altfel naștere 
unor heterodoxii, în special budismului, dar au dus și la dezvoltarea 
unei soteriologii în cadrul ortodoxiei brahmanice. Aici par să fi 
intervenit preoții, preluând tensiunea căutării mântuirii de către 
învățații laici din casta kṣatriya și transformând Mahābhārata într-
un compendiu de morală.26 Acest aspect este și mai vizibil într-un 
episod din marea epopee, Bhagavad-Gītā,27 episod celebru ce face 
parte azi din repertoriul fiecărui recitant al textelor sacre,28 dar și din 

bagajul cultural al fiecărui individ educat. Deși redactate foarte 
târziu, ele pot fi plasate în timp chiar în epoca contestării 
monopolului brahmanic al mântuirii și al căutării unor căi 
alternative, ne-brahmanice. 

 
Legitimitate carismatică și raționalitate economică 

Interesat doar să „descopere” mecanismul de legitimare a 
dominației castei preoțești, Weber nu ia în calcul în nici un moment 
posibilitatea revelației. El nu vede nimic mai mult în textele sfinte ce 
se înscriu în tradiția Vedelor și Upanișadelor decât încercări de sinteză 

realizate de preoții brahmani, pentru a repune în valoare importanța 
în declin a puterii tatălui divin, Brahmā, în contextul dezvoltării unei 

 
25 Le Mahābhārata (vol. 2), trad. Jean-Michel Péterfalvi (Paris: Flammarion, 1986). 
26 Weber, Hindouisme et bouddhisme, 313. 
27 Capitolele 25-42 din cartea a VI-a din Mahābhārata formează ceea ce este cunoscut drept 
Bhagavad-Gītā, anume Cântul Suprem, în care Kṛṣṇa (Vāsudeva), avatarul Marelui Domn 
Viṣṇu, expune yoga sublimă a eliberării. Vezi La Bhagavad-Gîtâ présentée et commentée par 
Śrî Aurobindo, trad. Camille Rao și Jean Herbert (Paris: Albin-Michel, 1970). 
28 Weber, Hindouisme et bouddhisme, 315. 
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religiozități sectare și al consolidării rolului zeilor personali în cadrul 
acestei religiozități.29 Weber nu vede în Vyāsa decât cel de la care vine 

învățătura, un nume colectiv atribuit efortului anonim de redactare 
a poemului epic Mahābhārata și de compilare a Vedelor. Limita 
aceasta este pur modernă, căci Weber nu ar fi putut recunoaște în 

Mahābhārata o inspirație divină.30 La fel ca pentru alți pozitiviști, că 
este vorba de orientaliști precum Renan,31 de sociologi precum 
Durkheim,32 faptul religios este unul eminamente social și psihologic, 
nicidecum sacru. Modelele lui Iisus sau Mahomed sunt, desigur, 
exemplare, dar ele sunt modele pur umane. La fel și producțiile 

literare ținute de obicei drept cărți sfinte, ele sunt opere remarcabile, 

influente, pline de învățături, dar nicidecum revelații.33 Doar așa se 
poate înțelege, la Max Weber, discrepanța dintre gândirea rațională 
modernă europeană și gândirea magică și religioasă hindusă, ce nu 

are nimic de-a face cu raționalitatea, cu atât mai puțin cu 
raționalitatea economică.34 

Frâna în calea unei dezvoltări a raționalității economice, ca 
parte a dezvoltării unei atmosfere raționaliste asemănătoare celei 

europene, este desigur existența unei caste atotputernice de preoți 
brahmani. Deși își foloseau puterea ritualică pentru a acumula 
bunuri economice, era exclus ca ei să-și conceapă activitatea drept o 
activitate aducătoare de profit, ca o activitate lucrativă în sine. Ei nu 
acceptau decât un „dar” (dakṣiṇā) din partea credincioșilor, oricare ar 
fi fost aceștia, nicidecum un „salariu”. Puterea lor magică era atât de 

mare, estimează Weber, încât situația devenea foarte riscantă pentru 
cei ce nu făceau darurile corespunzătoare. Blestemele sau greșelile 

 
29 Ibid., 314. 
30 Marele yoghin și ṛṣi Kṛṣṇa Dvaipāyana, cunoscut drept Vyāsa, este autorul epopeii nu prin 
efort intelectual omenesc, ci prin grație divină. El doar i-o dictează spre transcriere lui Ganeṣa, 
fiul-cu-cap-de-elefant al Supremului Domn Śiva. Vyāsa este un avatar al Domnului Viṣṇu, sub 
formă de preot brahman, la fel cum Kṛṣṇa Vāsudeva este avatarul său sub forma unui mare 
războinic. Complementaritatea brāhmaṇa- kṣatriya se află, de altfel, în inima dharma. Pentru 
Weber, care preia opiniile unor indianiști occidentali, Vāsudeva nu este decât vechiul zeu al 
sectei adoratorilor lui Bhagavant, anume secta Bhāgavata, zeu ce a ajuns mai târziu să fie 
identificat cu însuși Viṣṇu. Vezi Weber, Hindouisme et bouddhisme, 316. 
31 Ernest Renan, Vie de Jésus (Paris: Gallimard, 1974). 
32 Emile Durkheim, Formele elementare ale vieții religioase, trad. Magda Jeanrenaud și Silviu 
Lupescu (Iași: Polirom, 1995). 
33 Pentru că este operă divină, Coranul este considerat de către credincioșii și de către 
învățații musulmani drept increat. Nimeni nu ar putea pune mâna pe un condei ca să scrie 
ceva asemănător. Orice text de acest gen, conceput de o minte omenească, ar păli în fața 
adevărului revelat, iar diferența ar fi vizibilă oricui de bună credință. Pentru caracterul sacru al 
Coranului, așa cum a fost el revelat de către Profet, vezi Ibn ̓ Arabī, La Profession de Foi, trad. 
Roger Deladrière (Paris: Actes Sud, 1985). 
34 Weber, Hindouisme et bouddhisme, 329. 
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ritualice intenționate ale brahmanilor puteau să aducă mari necazuri 
celor în culpă, de unde enorma putere economică derivată de 
brahmani prin acumulare, pe care Weber o compară cu o „veritabilă 
orgie de lăcomie”.35 Privilegiile sociale și economice acordate acestor 
preoți depășeau tot ceea ce o altă preoțime a primit vreodată undeva, 
pe glob.36 

Această putere a brahmanilor nu avea să rămână fără efecte 
sociale și economice. Nu doar că preoții beneficiau de donații (dāna) 

în loturi de pământ și surse de venit fiscal și funciar, dar puterea lor 
asupra maselor avea să fie folosită foarte eficient de către regi pentru 

a limita avântul clasei comerciale care se constituia și se consolida în 
orașele Indiei. Cu puterea lor de excomunicare, foarte asemănătoare 
puterii clerului în Occidentul medieval, preoții brahmani au devenit 
o putere de constrângere atunci când au fost asociați puterii regale 

în efortul de menținere a structurii de castă, în detrimentul și relativ 
în pofida unei acumulări semnificative de capital în mâna unei clase 
urbane tot mai numeroase.37 Dar autoritatea religioasă a preoților și 
atașamentul lor față de ritualul vedic împiedica în mod serios 
dinamica socială, lucru vizibil în evoluția castelor. Deși necesare din 
perspectiva apariției unor noi tehnici de muncă, schimbarea 

meseriei, diferențierea de avere, nu puteau duce decât la divizarea, la 
separarea castelor, fenomen ce se împotrivea stabilității sistemului 
de castă și era considerat impur din punct de vedere ritualic.38 

Din nou, explicația economică, adică încurajarea metisajului 
castelor, mobilitatea ascendentă, încurajarea competiției bazate pe 
acumularea de avere, se lovește de o limită impusă de precepte 
morale și ritualice. Nu este de mirare tocmai că cele mai vechi caste 

de artizani, de exemplu, sunt cele mai atașate de  păstrarea ritualului 
de castă și cele care cer excluderea din sânul său a celor care vor să 
schimbe ceea ce a fost stabilit prin tradiție.39 Weber nu ia în calcul 

însă riscul pe care o societate tradițională îl vedea în nerespectarea 

dharmei specifice de castă. Orice naștere prin metisaj ducea la o 
situație impură din punct de vedere religios, cum orice încercare 
perfect reușită de a respecta dharma altcuiva aducea mai puține 

 
35 Ibid., 149. 
36 Weber invocă aici dictonul care spune că nimic nu poate face rău stomacului unui brahman. 
De fapt, Weber face o paralelă între capacitatea unui brahman de a se face iertat de orice 
încălcare a ritualului alimentar și capacitatea nelimitată a acumulării preoțești, gândindu-se și 
la exemplul dat de Goethe în Faust, vorbind despre stomacul Bisericii catolice. Vezi Weber, 
Hindouisme et bouddhisme, 149. 
37 Ibid., 190. 
38 Ibid., 207. 
39 Ibid., 210. 
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beneficii personale, ritualice, religioase, divine, decât eșecul parțial de 
a-și îndeplini propria dharma. Acest principiu, sancționat religios, nu 

este o piedică rațional calculată pentru a împiedica mobilitatea 
socială, ci o garanție privind ordinea lumii, în acord cu ordinea 
universală. Întreaga intrigă descrisă în Mahābhārata este legată de 
efectele, în plan divin și în corespondență umană, date de metisajul 
castelor și de nerespectarea sva-dharma. Un principe care își asumă 

un jurământ de castitate, refuzând să asigure clanului descendența 
legitimă, pune în pericol chiar existența clanului.40 Un brahman 
războinic, ce își exersează calitățile în mânuirea armelor și care cere 

recunoașterea egalității sale cu un rege, provoacă un dezechilibru ce 
nu va mai fi redresat decât printr-un sacrificiu sângeros.41 De altfel, 
marele război final din Mahābhārata, ce duce la distrugerea tuturor 
kṣatriya vinovați de adharma, nu este decât sacrificiul ritualic realizat 
de avatarul marelui Domn Viṣṇu, în vederea restabilirii armoniei, a 
ordinii superioare a lumii. 

Pentru Weber însă, teodiceea brahmanică nu este decât un 
mijloc de domesticire a maselor. Oriunde privește, Weber vede 
justificări ale dominației legitime. Ceea ce menține sistemul clasic de 
castă și împiedică mobilitatea socială, acumularea de capital, 

inovarea și expansiunea economică nu poate fi un fapt oarecare. El 
este chiar baza doctrinei „dogmatice” hinduse, creată de preoții 
brahmani, în fapt o teodicee ce justifică ordinea socială existentă. 
Această teorie a existenței răului pe pământ și a acțiunii divine în 
lume se leagă, în hinduism, de credința în saṃsāra și în karman.42 În 
timp ce prima se referă la transmigrarea sufletelor, la parcursul unui 
suflet prin diferite trupuri în drumul devenirii sale, cea de-a doua se 
referă la mecanismul universal implacabil al sancțiunii tuturor 
actelor comise de cineva în existență. Niciuna nefiind specific 
hindusă, combinația lor a dus la ceea ce Weber numește cea mai 

rațională, cea mai coerentă teodicee din istorie.43 Transmigrarea 
sufletelor, ce se întâlnește și în filozofia greacă antică, de exemplu la 
Platon,44 implică o nouă re-naștere și o re-moarte, ultima fiind mult 
mai de temut decât prima, căci ea este încărcată cu durerea 
despărțirii, a rupturii tuturor legăturile create de-a lungul unei vieți. 
Sufletele fiind eterne, în continuă migrație, dar fără cunoașterea 

experiențelor anterioare sau viitoare (de unde și rolul iluziei cosmice 

 
40 Le Mahābhārata, vol. 1, 59. 
41 Le Mahābhārata, vol. 1, 111. 
42 Weber, Hindouisme et bouddhisme, 226. 
43 Ibid., 230. 
44 Platon, Phaidon sau Despre suflet, trad. Petru Creția (București: Humanitas, 2006). 
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saṃsāra, cea care îi face pe oameni să creadă că nu există decât un 

aici și un acum, doar părți și nu un întreg, întâmplare și nu 
determinare), ele se reîncarnează în funcție de sancțiunile acțiunilor 
anterioare. Altfel spus, toate actele realizate au o încărcătură etică 
determinată, iar nici un act nu rămâne nerecompensat pozitiv sau 
negativ. Sancțiunea actelor greșite, rituale sau etice, este cea care 

determină re-nașterea într-o nouă viață. 
Această a doua credință, cea în legea unei karma ce rămâne 

impregnată în acțiunea însăși, era necesară pentru a depăși 
consecințele ce puteau fi deduse din prima credință. Re-nașterea și 
re-moartea împiedicau existența unei condamnări definitive într-un 
infern sau a unei recompense într-un paradis etern, căci ceea ce este 
etern nu poate fi acordat ca urmare a unei acțiuni finite, deja 
încheiate.45 Mai mult, formule magice și rituale, pronunțate chiar și 
târziu, în momentul morții, puteau ușura povara păcatelor comise. 
De aceea prima credință a fost asociată de brahmani celei de-a doua, 

cea a sancțiunii actelor neconforme, asociere ce enunță cum existența 
prezentă în lume este strict determinată de acțiunile unei vieți 
anterioare, dar și cum acțiunile vieții prezente pregătesc condițiile 

viitoarei sau chiar ale viitoarelor existențe, în funcție de acumularea 
de karma.46 Astfel combinate, cele două credințe dau naștere celui 
mai coerent sistem explicativ a ceea ce ar putea fi, la prima vedere, o 
consecință a sorții. Omul este singurul autor al destinului său, prin 
efectele acțiunilor sale, în succesiunea de re-nașteri la care existența 
sa este supusă. 

Astfel concepută și impusă de brahmani, crede Weber, nimic 
nu se poate constitui în critică socială, cum este cea specifică 
reformatorilor raționaliști occidentali.47 Statutul de castă al unui 
individ nu are nimic fortuit, deci nicio speranță nu poate fi acordată 
prezentei existențe în lume. Fiecare individ se naște în casta în care 

el merită să se nască. Cu atât mai mult cineva născut într-o castă 
impură crede că trăiește această viață pentru a plăti păcatele unei 
vieți anterioare. Soluția la îndemână și singura care există, de altfel, 

este conformarea la regulile ritualice ale castei din prezenta existență, 
ca mijloc de acumulare de merite în perspectiva re-nașterii ce 
urmează să vină. Cauzalitatea inexorabilă a karmei se combină cu 
eternitatea lumii, a vieții și a ordinii castelor, care sunt eterne și 
mecanic determinate, la fel ca mersul astrelor pe cer sau diferențele 

 
45 Weber, Hindouisme et bouddhisme, 228. 
46 Ibid., 229. 
47 Ibid. 
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dintre speciile animale.48 Nerespectarea obligațiilor de castă sau 
nesocotirea ordinii castelor, dorința de a înfrânge constrângerile 
meseriei sau abandonarea ei, toate sunt acte făcute împotriva 
promisiunilor religioase de re-naștere favorabilă. Aceste conformări 

cu statutul dobândit la naștere, această fidelitate față de meseria de 
castă sunt foarte puternic ancorate în etica brahmanică, mai 
puternic decât în orice etică organică a societății, subliniază Weber.49 
Virtutea profesională hindusă este concepția cea mai tradiționalistă 
a datoriei profesionale din câte se pot imagina, de unde ideea că a-și 
neglija propriile îndatoriri, în urmărirea unor pretenții mai mari, 

înseamnă a-și atrage neabătut mari neplăceri în existența prezentă și 
în cea viitoare.50 

Luând în calcul constrângerile etice la care membrii castelor 
sunt supuși, nici nu este de mirare că aspirațiile spre revoluție și spre 
libertate sunt de neconceput atât timp cât doctrina karmei nu va fi 
abolită. Iar cei care sunt cei mai atașați rigorilor etice, cei care sunt 
cel mai puțin înclinați spre inovarea socială, sunt chiar membrii 
castelor inferioare, cărora le este frică să nu risipească promisiunile 
unei ascensiuni sociale în existențele viitoare.51 De aici rezultă practic 
o imposibilitate ca tradiționalismul castelor să fie depășit de o 

raționalizare a economiei. Individual, singura ieșire din lumea 
castelor, unde chiar și zeii formează o castă superioară brahmanilor, 
ce poate fi chiar depășită prin asceza magică, este „pe sus”, este 
trecerea într-o castă superioară, în lumea de dincolo, acolo unde 
conduce mântuirea hindusă.52 Iar brahmanii au folosit situația 
socială inițială pentru a impune un stereotip religios și a reglementa 

prin ritual ordinea socială, consolidându-și astfel puterea ce izvora 
inițial din monopolul asupra calităților și mijloacelor de constrângere 
magică.53 Alianța ulterioară cu casta războinicilor le-a dat puterea 
suplimentară de a supune religiile mântuirii concurente, heterodoxe 

(jainismul și budismul), ce apăruseră în procesul de urbanizare 
accelerată, precum și preoții triburilor și cei afiliați breslelor 

meșteșugărești, ce urmăreau să se ridice social și să pretindă statutul 
de brahman. Brahmanii nu sunt, astfel, decât o pătură de magicieni 
ce se ridică la rangul de clasă (Stand) prin carisma gentilică,54 care 
vor folosi puterea suplimentară dată de alianța cu clasa războinicilor 

 
48 Ibid., 231. 
49 Ibid. 
50 Ibid., 232. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid., 240. 
54 Ibid. 
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pentru a supune masele. Reversul manifest este incapacitatea 
forțelor social-economice de a accede la o autonomie suficientă 
pentru a da naștere unei preocupări consecvente pentru acumularea 
și întreprinderea capitalistă. În ciuda bogăției orașelor, pătura 

nerăzboinică, meșteșugărească și comercială, nu a reușit niciodată să 
înfrângă puterea patrimonială a principilor, care au cerut ca plata 
cheltuielilor administrative să fie făcută prin impozite și slujbe 
religioase, nu prin venituri fiscale de tip capitalist.55 

 
Concluzii 

Preocuparea lui Weber de a identifica peste tot o strategie a 
elitelor religioase de a supune, de a „domestici” indivizi, clase, clanuri 
și triburi în căutare de afirmare socială, în favoarea clasei militare 
dominante și a stabilității sistemului ca ansamblu, este o consecință 
a obsesiei legate de dominația legitimă. În toate religiile organizate, 
indiferent dacă la originea lor se află un impuls spre mântuire ce 
depășește rigiditatea socială, Weber vede acțiunea constrângătoare 
ale elitelor religioase, legitimate carismatic. Budismul devine și el, din 

această perspectivă, o transformare a unui ideal ascetic și mântuitor 
personal într-o religie organizată și misionară, în favoarea intereselor 
materiale ale călugărilor-cerșetori, direct interesați de sporirea 

numărului laicilor devoți care-i hrăneau.56 Acest interes al puterii 
temporale de a-i folosi pe preoții budiști în procesul de supunere a 
maselor de laici s-a răspândit apoi în toată regiunea Asiei de Sud-
Est. Asta nu neapărat pentru că masele erau purtătoare active ale 
religiozității budiste, crede Weber. Atașamentul păturilor dominante 

față de religia ce se răspândea în regiune era doar un obiect al 
dominației prin intermediul credinței religioase.57 Văzând puterea 
exercitată de preoții budiști, potentații locali li s-au asociat cu succes 
în Ceylon,58 Birmania, Tibet, Mongolia, Coreea și Japonia.59 

Această obsesie weberiană cu privire la dominația legitimă nu 
este deloc diferită de preocuparea lui Marx privind religia ca „opium 
al popoarelor”. Deși Weber își dorește să se rupă de optica folosită de 
Marx, el nu face decât să înlocuiască obsesia descoperirii 
pretutindeni a exploatării de clasă cu dominația legitimă, în acest caz 

dominația carismatică ce se cristalizează în structura unei ordini 
sociale rigide. Deplin modern, Weber nu vede mai mult decât Marx în 

 
55 Ibid., 241. 
56 Ibid., 384. 
57 Ibid., 404. 
58 Ibid., 421. 
59 Ibid., 439-441. 
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religie în general, în religiile orientale, în special. Nu concepe operele 
mistice, literare, etice și, mai larg, culturale, decât drept simple 
produsele ale ideologiei religioase dominante. Pentru el, Mahābhārata 
nu este decât un compendiu de morală elaborat de preoți,60 o colecție 
informă de paradigme etice, ce nu mai are nicio legătură cu poezia 
epică cavalerească din momentul ce a încăput pe mâna preoților 
brahmani.61 Deși Vedele au dat dovadă de eficacitate magică, ele sunt 
epuizante pentru cititorul european, cu toate acumulările de 
calificative, imagini și simboluri. Nici chiar Upanișadele nu excelează 
în viziuni profunde, cu toată acumularea lor de imagini simboliste și 
de schematisme aride.62 Ceea ce le reproșează este lipsa utilizării 
faptelor empirice pure și dure, ce duce la încercarea de a găsi o 
semnificație validă în ceea ce este dincolo de fapte, anume în 
fantastic.63 În definitiv, cam atât mai poate vedea un european 
modern precum Weber din lumea înconjurătoare, o colecție de fapte 
empirice, dezgolite, pure și dure. 
 
References / Bibliografie: 

 
Eliade, Mircea. La nostalgie des origines. Méthodologie et histoire des religions. 

Paris : Gallimard, 1971. 
La Bhagavad-Gîtâ présentée et commentée par Śrî Aurobindo. Paris : Albin-Michel, 

1970. 
Le Mahābhārata (vol. 1). Paris : Flammarion, 1985. 
Le Mahābhārata (vol. 2). Paris : Flammarion, 1986. 
Platon, Phaidon sau Despre suflet. București : Humanitas, 2006. 
Renan, Ernest. Vie de Jésus. Paris : Gallimard, 1974. 
Rodinson, Maxime. Islam and Capitalism. London : Saqi Books, 2007. 
Weber, Max. Hindouisme et bouddhisme. Paris : Flammarion, 2003. 
Weber, Max. Le judaïsme antique. Paris : Plon, 1970. 
Weber, Max. Sociologie de la religion. Paris : Gallimard, 2013. 

 
AUTHOR BIO: 

 

DRAGOȘ DRAGOMAN, born in 1977, is PhD in Sociology, with a thesis on social capital 

and democratization. He is Associate Professor with the Department of Political 

Science, Lucian Blaga University of Sibiu, where he teaches Political Anthropology 

and Political Sociology. His main research interests focus on the sociology of religion, 

Orientalism, Eastern philosophy, and the anthropological analysis of political power. 

 

 

 
60 Ibid., 313. 
61 Ibid., 284. 
62 Ibid. 
63 Ibid., 285. 



Eon, vol. 2, nr. 1/2021 
 

29 
 

 

Article history: 

 

Received: 

22.03.2021  

Received in revised 

form: 

15.04.2021  

 

Accepted: 

20.04.2021 

Available online: 

16.08.2021  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eon, vol. 2, nr. 1/2021 
 

30 
 

 

 

DESPRE „NIETZSCHE 
ȘI MAREA AMIAZĂ” 

 
 

 

Liliana DANCIU 

Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum”  

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
e-mail: 

 liliana.danciu70@yahoo.com  

 
 
 
Title: “ About Nietzsche and The Great South” 
Abstract: Nietzsche and the Great South, by Aura Christi, appeared in 2021 at the 
European Idea Publishing House, in a new, revised edition, prefaced by Nicolae 
Breban and with an afterword by Ștefan Borbely. It is a book about the anchor ideas 
of the great German philosopher of the late nineteenth century and an elite of writers 
who embraced his theories and illustrated them in remarkable literary works. Aura 
Christi is not afraid to love and know, analyzing and interpreting complex literary 
works from Romanian and universal literature, constellated around what the poet-
hermeneut calls "the great ax", respectively the Living-Being-Ontos, in Nietzschean 
vision. Tolstoy, Dostoevsky, Rainer Maria Rilke, Marcel Proust, Thomas Mann, 
Hermann Hesse, D.H. Lawrence, Oscar Wilde, Nicolae Breban, Robert Musil, Iris 
Murdoch are significant creative landmarks in a "subjective map of the 
Nietzscheans" who have in common the character-pillar-axis of writing, the 
hypostasis and the mask of the Living. 
Keywords: philosophy; ontos; Being; Nietzsche; literature. 
 

 
Ce este filosofia? Nimic mai simplu, „dragoste de înțelepciune”, 

de cunoaștere, adevăr, vor răspunde inițiații și profanii într-un glas, 
cu o rapiditate ușor iritată, pricinuită de „căderea” în banal a acestei 
întrebări, pe nedrept „dezvrăjită” și „golită” de sensurile ei profunde. 
Ca în renumita parabolă arturiană, ținutul și regele, îmbolnăviți prin 

ignoranță și nepăsare, sunt vindecați odată cu rostirea întrebării 
corecte, pentru că răspunsul se află întotdeauna încifrat în miezul 
semantic al interogației. Odată cu abstractizarea gândirii, dialectica 
originară a cuplului întrebare-răspuns s-a pierdut, sensurile s-au 
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multiplicat, înțelesurile s-au complicat, direcțiile cunoașterii s-au 
radicalizat. Pentru presocratici, „înțelepciunea” trimitea la un orizont 

ontologic amplu și cuprinzător, inepuizabil, care armoniza și totaliza 
procesele cognitive subtile și intuiția i-rațională, în scopul dezvăluirii 
raportului intim dintre aparență și esență, dintre om și ceea ce se 
bănuia a fi dincolo de el, integrându-l astfel pe acesta într-un univers 
deschis și coerent.  

Vector simbolic al unei tradiții ancorate în mit, înțelepciunea 

a fost scoasă din axioma filo-sofiei și înlocuită de „cunoaștere” – 
logică, rațională, experimentală, expozitivă și argumentatică. Omul a 

negat transcendența și s-a declarat stăpân pe sine, luând cu asalt, 

trecând limită după limită, un univers închis și neprietenos. 
Schimbarea a fost înțeleasă drept evoluție axiologică de la simplu la 
complex, de la tradiție la modernitate, ignorându-se că evoluția 
presupune o dezvoltare „organică” etapizată, care pornește de la un 

stadiu incipient și duce la unul final, dincolo de limitele căruia nu 
există nici întrebare nouă, nici sens și semnificație pe măsură, pentru 
că nu mai există nimic din ceea ce mintea poate vedea și (re)crea după 
modelul realității. Axată exclusiv pe desemnare logocratică și 
observație obiectivă a raportului subiect-obiect al cunoașterii, închisă 
în perimetrul analizei și experimentului, rațiunea și-a atins 
suficiența. În acest sens, cuvintele lui Marcel Proust  devin elocvente: 
Această realitate nu există pentru noi atâta timp cât mintea noastră 
n-a creat-o din nou”. Acest silogism proustian a fost ales de Aura 
Christi drept motto al primei părți, intitulate „Teribilele abisuri”, din 
amplul volum Nietzsche și Marea Amiază, reeditat recent în 2021 la 
Editura Ideea Europeană. 

Nietzsche nu doar observă „boala” sistemică a filosofiei 
moderne, rătăcită în abstracțiuni sterile, ci propune metode 
„terapeutice” concrete: reconectarea la gândirea presocraticilor. Prin 

urmare, „dragostea pentru înțelepciune” nu ar implica un demers 
rece de disecție precisă și analiză obiectivă, ci acțiunea pasională a 
unui îndrăgostit care se apleacă asupra „obiectului” dragostei sale cu 
o curiozitate avidă și febrilă, dublată de admirație și intuiție. 
Îndrăgostitul de înțelepciune nu poate fi decât un suflet complex, o 
minte activă dotată cu luciditate analitică și flexibilă, deschisă spre 
influxul de intuiții vii și puternice care țâșnesc din ne-cunoaștere 

(sunt străine de câmpul gnoseologic conștient al individului, 
constituindu-se în constelații de „date” străine și în afara controlului 
conștiinței). Cu mintea deschisă spre adânc, el conectează și unifică 

cele două zone ale cunoașterii, apolinicul și dionisiacul, pentru a se 
deschide spre Ființă, subiect și obiect al oricărei filosofii vii. Pe aceste 
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coordonate ontologice direcționează Friedrich Nietzsche filosofia la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, marele gânditor german observând 

impasul speculativ al unei „arte” căzute în stadiul de „știință”.  
Pe urmele gândirii acestui titan al „artei de a filosofa” – dacă-

mi este permisă această sintagmă neștiințifică – pășește de câteva 
decenii, cu declarată obsesie maniacală și neostoită dragoste, Aura 
Christi, într-un demers hermeneutic constant reînnoit, niciodată 
epuizat. Este vorba despre o hermeneutică deschisă, creatoare, 
întreprinsă cu intuiție poetică și admirație febrilă – cum remarcă 

Nicolae Breban în Aura Christi sau splendidul travaliu al adorației, 
prefața volumului Nietzsche și Marea Amiază –, cu acea curiozitate 
avidă a îndrăgostitului care, fascinat de frumosul formei și esenței 
obiectului pasiunii sale, îi contemplă neobosit farmecul niciodată 
epuizabil. Adevărata și profunda cunoaștere este posibilă doar printr-

o formă de iubire, un abandon întru admirație, renunțare la limitele 
de siguranță impuse de eu și conștiință pentru a te lăsa sedus și, 
implicit, cucerit și pătruns de ceva „din afară”, care, după dozarea 
potrivită de aproape/ departe, va fi asimilat ca ceva „dinăuntru”. A 
admira, într-„o iubire perplexă” și „o uimire infinită”, sau a înțelege, 
cu atitudine „critică, rațională, lucidă”? – aceasta-i întrebarea 
deopotrivă nietzscheană și brebaniană, la care autoarea Geniului 

inimii răspunde constant prin întreaga operă, poetică și analitică.. 
Aura Christi nu se teme să iubească și să cunoască, analizând 

și interpretând opere literare complexe din literatura română și 
universală, constelate în jurul a ceea ce poeta-hermeneut numește 
„osia mare”, respectiv Viul-Ființa- Ontos-ul, în  viziune nietzscheană. 
Scriitorii Tolstoi, Dostoievski, Rainer Maria Rilke, Marcel Proust, 
Thomas Mann, Hermann Hesse, D.H. Lawrence, Oscar Wilde, Nicolae 
Breban, Robert Musil, Iris Murdoch sunt repere creatoare 
semnificative într-o „subiectivă hartă a nietzscheenilor” care au în 

comun personajul-stâlp-axă a scriiturii, ipostază și mască a Viului. 
Scriind despre acești scriitori, operele și personajele lor, poeta simte 
că se recreează pe sine. Deși neagă postura criticului literar, în 

amplele și minuțioasele analize comparative, Aura Christi dovedește 
acuratețe critică și efervescență erudită, abil disimulate în frazări 
arborescente, suple și elegante, marcate de sensibilitatea artistului. 
Eufemistic vorbind, prin lectura eseului poetei-hermeneut, cititorul 
pătrunde într-o mare și aglomerată metropolă, foarte bine organizată 
administrativ, însă, în care trece lejer și bine orientat de la strada 
Rilke la strada Proust, apucând la stânga pe bulevardul Nietzsche 
pentru a traversa spre strada Thomas Mann, colț cu Breban, la doi 
pași de Dostoievski, la o stație de tramvai de D.H. Lawrence sau Oscar 
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Wilde. Iată exemplul unei astfel de fraze ample, bogat ramificate 
ideatic, dar de largă respirație în privința receptării: „Malte cel ieșit 
din mantaua lui Nietzsche seamănă întrucâtva cu thomasmannianul 
Hans Castorp (nu într-un grad de neglijat și cu proustianul Marcel și, 
în egală măsură, cu brebanianul Castor Ionescu!), «copilul răsfățat al 
secolului», rătăcind pe crestele montane, împuns de dorința de a 

gusta dintr-o «singurătate adâncă și mare», proximitatea muntelui 
constituind un fel de școală – cum este Parisul pentru înfricoșatul 
Malte cel aflat în zodia redobândirii sinelui, când «prin fața ochilor i 
se perindă o procesiune de obiecte sumbre și nedeslușite, siluetele 

unor personaje» (Virginia Wolf) – uriașii de piatră și aer, «măreția și 
tăcerea de moarte a peisajului alpin» fiind contextul «cel mai potrivit 
pentru maturizarea complexelor gândirii» într-o «tăcere grandioasă și 
nepăsătoare» (Thomas Mann)” (pag. 27).  

Citim pagini emoționante despre boală, singurătate, mereu 

viul „copil de aur” din noi; regăsim filtrate prin viziunile a diverși 
nietzscheeni (și nu numai) temele metamorfozei interioare sub 
influența Maestrului, a iubirii și a morții, a destinului (care ni se 
adresează într-o limbă cunoscută doar de cei care înțeleg „exigența 

ființei”, în opinia lui Heidegger citat de autoare) și chiar a „iubirii de 
destin” (Rilke), glorie și „ecuația dificilă, enigmatică și aspră lume – 
artist” (pag. 34) și, cea mai profundă dintre ele, tema „viului conținut 
în exces sub semnul lui Dionysos” (p. 53); nevoia dureros de 
imperioasă) de a scrie resimțită acut de marii oameni de litere și 
gânditori ai lumii. Biografiile autorilor sunt conectate permanent la 
operele lor, prilej pentru Aura Christi de analiză intra-speculară 
pentru a atinge zonele profunde ale scrisului și a decupa acele 
„dislocări organice” (Marcel Proust) susceptibile de a crea lumi 
interioare noi. Autoarea volumului Nietzsche și Marea Amiază nu 

prezintă sec și doct fapte, evenimente și oameni, poziționându-se în 

afara scenei existențiale a autorilor nietzscheeni, ci mereu din 
interiorul destinelor acestora. De exemplu, relația problematică, 

dificilă cu mama lor pare să fi influențat traseul existențial al lui Rilke 
și Proust. Ca într-un roman proustian, Aura Christi se folosește de 
anumite întâmplări providențiale pentru a pătrunde în intimitatea 
gândurilor și sentimentelor acestor titani, interconectând opera cu 

viața, înlănțuind citate „în oglindă” pentru a contura „viul” destinului 
lor și al personajelor create de ei. Caracterizările marilor creatori 
nietzscheeni sunt metafizice. Spre exemplu, Rainer Maria Rilke e 
numit „(stră)vechi vânător de metafore abisale, un mare copil al 
himerelor” (p. 57), Nicolae Breban, „un trubadur metafizic al viului” 
(p. 252; p. 262), ale cărui măști sunt personajele sale.  
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Cu pătrundere și rafinament analitic, Aura Christi compară 
mișcările în cerc de esență  castorionesciana și hanscastorpiană, 

enunță principalele motive nietzscheene care compun luxurianta 
„geografia ontică” a eroilor brebanieni, dezvăluie „codul proustian” de 
lectură și relectură, prezintă raportul apolinic-dionisiac în gândirea 
nietzscheană, surprinde caracterul multiplu al realităților proustiene 
etajate, înlănțuite și întrepătrunse complex la nivelul stilistic, în 
„fraza-scoică”, mereu „rotundă”, în ciuda supradimensionării ei 
labirintice, când în abisal, când babilonic spre înălțimi de sens. În 
pagini de o minuțiozitate scrupuloasă, Aura Christi evocă relația, 

bizară și sublimă, care se insinuează și se pecetluiește între tragicul 
erou tolstoian Ivan Ilici și Moarte. Proximitatea „fizică” a morții are ca 
efect ridicarea vălului, îndepărtarea oglinzii care intermedia și 
opacifia vederea realității, prilejuind instalarea unei acuități vizuale 

speciale în natura sa psiho-emoțională, neexperimentată până 
atunci. Într-o speculație a unui erou brebanian de extracție 
nietzscheană, viul, moartea și boala sunt puse într-o ecuație de 

conectivitate și exclusivism pentru a evidenția dublul raport eu-lume: 
„Dacă eu sunt mort, ei nu pot fi vii, doar muribunzi. Iar dacă ei sunt 
morți, atunci eu mă pregătesc să mor, ceea ce înseamnă că sunt încă 

viu și există boli atât de lungi, încât durează o viață și se confundă cu 
însăși viața” (p. 228). Dinspre personajele brebaniene „înfometate de 
viu”, călăuziți intelectual de autoare, trecem la personajele lui 

Thomas Mann, exemplarul Iosif și mediocrul Hans Castorp, pentru a 
face saltul categoric într-o dimensiune creatoare aparte, 
exemplificată de universul critic realist al lui Belinski, „lumea ca 
infern” a lui Dostoievski și „îngrozitoarele fantasme” evocate teoretic 
de Șestov. Subtile analize sunt aplicate romanului Portretul lui Dorian 

Gray, scris de nonconformistul și subtilul Oscar Wilde, romanului 
Amantul doamnei Chatterley, de Thomas Hardy, adevărată poetică a 

erosului și a libertății, evitând clișee de interpretare și recuzită critică 
cu efect redundant.  

Aura Christi glisează printre textele literare și filosofice, 
valsează cu grație erudită și  pasiune de cititor mereu pofticios de 
Frumos, acoperind arii culturale generoase, trecând de la operele 
ficționale la cele teoretice cu o simplitate și un firesc de invidiat. 
Trimiterile comparatiste și analitice vizează deopotrivă poeți români, 
dintre care Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu revin 
frecvent. În studiile teoretice ale Aurei Christi, dincolo de litera scrisă, 
nu întâlnim un ochi critic iscoditor și rece, ci un cititor avizat și 
pasionat, un „copil mare” și genial a cărui curiozitate și sete de a 
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îmbrățișa noi sensuri nu au limite, o poetă îndrăgostită total și 
definitiv de abisurile artei. Adică, o nietzscheană! 
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occupying a background in the patriarchal context of society. This paper maps some 
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Introducere 

Conceptul egalității de gen a constituit una dintre valorile 
puternic aclamate în contextul vernacular al regimului comunist, 
acesta mizând pe emanciparea femeii astfel încât, cel puțin la nivel 
ideologic, diferențele dintre femei și bărbați să se anihileze într-un 
armonios echilibru. Cât de autentică a fost această emancipare, cum 
a fost promovată de discursul comunist și ce a însemnat, de fapt, în 

realitate acest proces, care au fost adevăratele rațiuni în 
implementarea unei politici de gen în România comunistă reprezintă, 
printre altele, câteva deziderate ale prezentei lucrări. Ne propunem 
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astfel să reliefăm faptul că, în pofida unei retorici axate pe 
valorificarea potențialului feminin, ideea egalității de gen s-a  
proliferat în mare parte din intenții strategice în vederea consolidării 
și afirmării superiorității partidului, impregnată în imaginarul social 

doar ca un mit construit pe discrepanțe majore. Un plus de 
originalitate îl reprezintă cartografierea unor tipare, „modele” 
feminine așa cum transpar din universul prozastic al autoarei 
optzeciste Adriana Bittel, clădit în mare parte pe fundalul cenușiu al 
comunismului autohton și care, coborând în mijlocul realității 
(i)mediate, surprinde cu acuitate ipostaze ale feminității consumate 

în aparența egalității de gen.  
 

Repere sociopolitice  
Instaurarea regimului comunist bulversează până la abolire 

întreaga mișcare feministă din România care se manifesta deja încă 
de la începutul anilor `40 într-o oarecare simultaneitate cu cea 
europeană. În această perioadă, se observă o atenție sporită acordată 
scrierilor axate pe problematica feminismului, se organizează 
colocvii, întâlniri, conferințe atât naționale, cât și internaționale, care 

au ca subiect „denunțarea patriarhatului, văzut ca principală cauză 
a subordonării femeilor în raport cu bărbații”1. Totuși, după cum 
remarcă și Ramona Păunescu, interesul celor aflați atunci la putere 
cu privire la aspectele feministe dezbătute în contextul socio-politic 
al vremii este foarte scăzut, dacă nu inexistent, singura excepție 
reprezentând-o aportul istoricului Gheorghe Brătianu  privind 
„extinderea drepturilor politice pentru femei” și măsuri pentru 
protejarea maternității și a copiilor.  

Agenda mișcării feministe din această perioadă se 
reconfigurează odată cu cel de-al Doilea Război Mondial, acțiunile 
preponderente concentrându-se acum pe măsuri de ajutorare a 

copiilor și a refugiaților, într-o matură adaptare la realitatea 
dureroasă impusă de război, tradusă printr-o „etică a grijii (ethic of 
care)”2 a cărei morală tipic feminină se îndepărtează pentru un timp 
de obiectivul obținerii anumitor drepturi și libertăți. Ulterior 
războiului, sub autoritate sovietică, României i se aplică prin venirea 
la putere a Partidului Comunist Român (P.C.R.) una dintre cele mai 
draconice politici care, prin prisma unei platforme-program vizează 
unificarea tuturor puterilor politice preexistente, precum și a 

întregilor organizații într-un front comun denumit Frontul Național 

 
1 Ramona Păunescu. Evoluții politice ale maternității. Perspective feministe. (Iași: Editura 
Polirom, 2012), 118. 
2 Păunescu, Evoluții, 124. 
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Democrat (F.N.D.). Singura țintă se dovedește instaurarea unui regim 
totalitar care va dizolva întreaga opoziție, printre care și formațiunile 

feministe antemergătoare: în acest context ia naștere unica 
organizație feministă a vremii, Uniunea Femeilor Democrate din 
România (U.F.D.R.) condusă de Ana Pauker, prezență emblematică 
în lupta procomunistă. Iată astfel conturat modul în care conceptul 
egalității de gen, odată cu venirea la putere a comunismului, începe 
să se dilueze în dezechilibrul dintre aparență și esență, devenind, 
treptat, un mit pentru societatea românească. 

Acest scurt exordiu evidențiază cadrul în care ideologia 

comunistă se instaurează și afectează politicile de gen existente în 
plan autohton.   

 
Aparatul ideologic și iluzia egalității 

La o primă privire, superficială să spunem, Partidul Comunist 
Român aduce schimbări majore cu un rol hotărâtor în procesul de 
emancipare al femeii tocmai prin facilitarea accesului la educație, 
prin integrarea ei în câmpul muncii în domenii care, până atunci, 
erau destinate exclusiv bărbaților, prin drepturi politice sau chiar – 

în primii ani ai regimului socialist – prin liberalizarea avorturilor și 
sprijinul instituționalizat de creștere și educare a copiilor. Însă 
resortul principal care stă la baza acestor înfăptuiri subscriu unui țel 

mult mai pragmatic: cel al industrializării masive a țării, pentru care, 
era nevoie de o mână de lucru considerabilă, iar femeile reprezentau 
o forță de muncă indispensabilă. Literatura de specialitate confirmă 

această emancipare forțată, neautentică a femeii care, departe de a 
se preocupa de nevoile reale ale femeii, se concentrează cu predilecție 
pe recunoașterea și certificarea regimului: 

 

Astfel, putem afirma, cu titlul de ipoteză, că politicile de gen au avut ca principal 
obiectiv legitimarea regimului și nu o emancipare reală, autentică a femeii. Deși 
formal similare cu evoluțiile occidentale, politicile de gen ale regimului comunist 
valorizau egalitatea de gen în principal ca armă ideologică și economică. Politicile 
nu urmăreau calitatea vieții femeilor ci utilizarea lor ca mijloace de afirmare a 
superiorității regimului. Egalitatea era importantă nu numai ideologic, dar și 
pragmatic, femeile fiind utile ca forță de muncă în procesele de industrializare 
extensivă practicate de regimurile comuniste. (Ghebrea 2015, 29)  
 

De aici și o situație paradoxală care ia naștere în jurul noțiunii 
de egalitate de gen. Aceeași autoare punctează un aspect important: 
prin politicile de gen promovate de partid nu se asigură o egalitate de 
șanse între femei și bărbați, centrate pe nevoile fiecărei categorii, ci, 
mai degrabă, se impune o „egalitate de tratament” concentrată pe 
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„oferirea de condiții similare fără a se ține cont de nevoile diferite, 
specifice celor două genuri”3. Mihaela Miroiu, autor remarcabil în 
teoria „studiilor de gen” și personalitate emblematică pentru „lupta 
feministă”, semnalează în rândul femeilor din perioada comunistă 
„sfiala” acestora „de a admite că și ele pot fi maestre, pot să aibă 
discipoli. Noi suntem obișnuiți cu tradiția bărbaților maeștri și 
discipoli”4, mărturisește autoarea într-un interviu acordat Laurei 
Grunberg. Totuși, implicarea femeii în câmpul muncii în meserii 
identice cu ale bărbaților, având aceleași sarcini și responsabilități – 
nu puține sunt imaginile promovate de regim care ilustrează femeia 

muncind cot la cot cu bărbatul în fabrici și în uzine – nu face decât 
să reliefeze și mai mult inegalitățile resimțite în plan real, întrucât, 
toate aceste măsuri au dus la o supraaglomerare a vieții de femeie.  

S-a discutat de nenumărate ori despre „dubla zi de muncă” a 
femeii în perioada comunistă care, pe lângă atribuțiile de serviciu, 
într-un context social care tolerează patriarhatul ca dominant al vieții 
de familie, trebuie să se ocupe de menajul casei, de creșterea și 
educarea copiilor, de administrarea resurselor financiare față de care 
bărbatul, în majoritatea cazurilor, nu se arată interesat. Mihaela 
Miroiu prezintă o zi obișnuită din viața unei femei:   

 
Portretul unei zile banale de iarnă din viața unei neveste în comunismul anilor ’80 
era cam acesta: trezit la ora șase dimineața, coadă la lapte, pregătit copii pentru 
scoala, plecat la serviciu pe scara autobuzului, înghețat de frig iarna, coadă între 
orele 16-18, întors, hrănit familie, curățenie, încălzit paturile cu sticle cu apă 
caldă, culcat copii, spălat cu apă din oală, încălzită cu fierbătorul. (Miroiu 2008)  

 

Imaginea astfel conturată ne face să chestionăm asupra 
duplicității discursului ideologizant și să constatăm că existau două 
imagini:  „una a femeii promovate de Partidul Comunist Român, 

precum şi o imagine a femeii ce se confrunta cu lipsuri, iar ziua era 
prea scurtă pentru multitudinea obligațiilor pe care le avea de 
îndeplinit”5 

 
3 Georgeta Ghebrea, Contextul de acțiune a egalității de gen înainte de 1989 în Alina 
Hurubean, Alina. Statutul femeii în România comunistă. Politici publice și viață privată. (Iași: 
Editura  Institutul European, 2015), 31. 
4 Eu, Mihaela, o plajă din Antalya și ce a mai rămas dintr-un interviu ratat. În Laura Grunberg, 
Laura. BiONGrafie. AnnA – istoria trăită a unui ONG de femei (București: Polirom, 2008), p. 
201. 
5 Radu Alexandra, Imaginea și rolul femeii în perioada comunistă, articol disponibil la adresa 
web https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/imaginea-si-rolul-femeii-in-perioada-
comunista, accesat în 9.05.2021. 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/imaginea-si-rolul-femeii-in-perioada-comunista
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/imaginea-si-rolul-femeii-in-perioada-comunista
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În plan literar, prozatoarea Adriana Bittel surprinde foarte 
sugestiv acest fenomen, adesea tiparul feminin care dăinuie în 
universul prozastic ilustrând imaginea femeii înrobită de treburi 
casnice, cu „vocația sacrificiului” zilnic. (In)egalitatea de gen se 
remarcă în sfera vieții private, de familie, în care bărbatul ocupă 

funcții superioare și mai bine plătite, iar femeile, total implicate în 
îngrijirea acestora se suprasolicită zi de zi. O imagine a vieții de 
familie care exemplifică această situație întâlnim în povestirea 
Întâlnire la Paris din volumul6 cu același nume:  

 

Lidia își iubea părinții, dar cum era un copil de bătrânețe, îi considera, ca și 
decorul, demodați. Nu se prea înțelegeau. De altfel, tatăl ei stătea puțin pe acasă: 
facultatea de medicină, spitalul și partidele de belotă îi umpleau toată ziua. În 
puținul timp petrecut în familie, Profesorul dormea, când nu picta acuarele 
abstracte în nuanțe de pipi sau scria comunicări în nemțește pentru congrese 
internaționale de urologie, la care nu era lăsat să plece. Mămoasa Tina părea 
fericită să-l slujească și să-l apere de orice deranj, iar pe fetiță o răsfăța cu 
bunătăți.  (…). Câștigul Profesorului i-ar fi permis un ajutor în gospodărie, o 
croitoreasă bună, vizite regulate la coafor, dar Tina avea vocația sacrificiului. 
(Bittel 2001, 96) 

 

Sentimentul destinului neîmplinit și consumat în rutina 
istovitoare a vieții de familie al femeii din România comunistă 

transpare și din substanța epică a narațiunii Cum încărunțește o 
blondă care dă, de asemenea, titlul volumului7 de proze scurte. 
Narațiunea dezvăluie, într-un context tematic conturat de 
singurătate și de sentimentul ratării, imaginea femeii devotate 
familiei, copleșită de treburi casnice și de grija pentru copii într-un 
trai în care ea va fi mereu în planul secund:  

 

La vârsta mea e prematur să-ți faci bilanțul și, chiar de-ai vrea, n-ai când: abia de-
ți rămân cinci-șase ore noaptea pentru refacerea forțelor, cum se zice la armată; 
în rest, un vârtej, o râșniță. Ești în plină putere, ce naiba, așa-i vocația femeii, să 
se devoteze familiei, cele singure suferă că n-au pentru cine să se sacrifice, se simt 
frustrate și fac astenii de nesolicitare. (Bittel 2015, 5). 
 

Iată astfel că noțiunea de egalitate de gen nu s-a dovedit 

realizabilă și operațională în perioada regimului socialist din 
România, așa cum constată și V. Pasti, în ciuda „îmbunătățirii clare 

 
6 Adriana Bittel, Întâlnire la Paris. Unsprezece povestiri (București: Editura Compania, 2001). 
7 Adriana Bittel, Cum încărunțește o blondă (București: Editura Humanitas, 2015). 
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a situației femeilor în societate față de perioada interbelică”8, 
dezechilibrul dintre categoriile de gen în care domină puterea 
bărbatului fiind perpetuat.  

Acest dezechilibru se resimte puternic și în câmpul muncii. În 
plan profesional, femeile, deși considerate pe picior de egalitate cu 
bărbații, nu aveau foarte des acces la funcții de conducere, iar 
urcarea pe scara ierarhică la locul de muncă devenea anevoioasă. La 
fel, recompensarea salarială a muncii acestora, considerată în cele 
mai multe cazuri din categoria „muncii ușoare” este simțitor mai 
mică. Ideologia de partid atribuie sexului feminin, adesea, posturi 

„neproductive” – dacă se pot numi așa – spre deosebire de implicarea 
bărbaților în „adevărata” muncă al cărei produs finit subscrie 
procesului de industrializare masivă a țării. Întrucât factorul politic 
controlează în permanență orice sector profesional, accederea pe un 

post respectabil, mai bine plătit se condiționează de calitatea de 
membru de partid și se realizează pe căile nepotismului. Adriana 
Bittel captează cu rafinament ipostaza femeii în acest context  în 
narațiunea Gârla și Iordanul din volumul Întâlnire la Paris: 

 

Deasupra sălii Dalles, între două corpuri ale Comitetului Central, fâșia de cer era 
adesea sumbră. Perspectiva tot mai apropiată a unui post de profesoară la țară. 
Cel puțin trei ani de navetă. La repartiție, intrau întâi cei de pe lista MAI, apoi cei 
cu <<activitate>>, piloșii, căsătoriții, epuizând puținele locuri din orașe. (Bittel 
2001, 35 ) 

 

Chiar dacă, odată ajunsă într-un post aparent respectabil, cu 
intervenții, atmosfera muncii nu este una mereu agreabilă, ci ubicuu 
controlată de puterea politică. Iată cum resimte personajul Adrianei 
Bittel din povestirea „Întâlnire la Paris”, anterior menționată, acest 
lucru: 

 

Lidia nu se mai simțea bine acasă. La serviciu nici atât. Postul obținut cu pile într-
un institut de cercetări o azvârlise într-o plasă de bârfe și intrigi, de vanități și 
prefăcătorii. Era obligată să-și petreacă opt ore pe zi printre femei la menopauză 
și bărbați obsedați de un câștig la Pronosport, de performanțe sexuale. Glumele 
lor libidinoase o descumpăneau, iar traducerea unor documentații despre 
abrazive o plictisea de moarte. (Bittel 2001, 101) 

 

  Acest fenomen se manifestă și în planul sistemului de 
învățământ. În ceea ce privește sistemul educațional, în privința 

 
8 Vladimir Pasti, Ultima inegalitate. Relațiile de gen în România (Iași: Editura Polirom, 2003), 
102. 
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femeilor, P.C.R. a jucat un rol esențial întrucât, ținând cont că până 
la instaurarea acestuia majoritatea femeilor nu aveau deloc acces la 
educație, iar la începutul perioadei totalitare un procent de 
aproximativ 60 % erau analfabete în condițiile în care se garantau 

acum șapte ani de educație gratuită.  Mai târziu, până în anul 1980, 
„această cerință a crescut la zece ani de școală obligatorie. În plus, 
părinții și copiii nu mai plăteau taxe pentru școala profesională, liceu, 
educația postliceală, studiile universitare”9, regimul comunist 

proclamându-și meritul eradicării analfabetismului.  

 

Campania pronatalistă 
 În schimb, aparenta emancipare a femeii prin educație, dar 

mai ales prin muncă, are o consecință nefastă asupra natalității care 
scade dramatic și odată cu liberalizarea avortului din anul 1957, ca 
urmare a unei nevoi acute de forță de muncă necesară la consolidarea 
regimului socialist în România. Acum prinde contur modelul „femeii-
luptătoare” susținut de partid, „parteneră de luptă a bărbatului, pe 
al cărui prototip se pliază”10, acesta fiind pusă în situația de a adopta 

modelul masculin de dezvoltare pentru care aspecte ale maternității 
și ale feminității rămân subordonate rezistenței fizice care trebuie să 
primeze. Dintotdeauna, nașterea și creșterea copiilor sunt 

considerate „componente esențiale ale identității femeilor din 
România”, iar „relațiile complexe privitoare la reproducere și copii au 
jucat un rol important în conturarea modului în care femeile au 
înțeles și continuă să înțeleagă datoriile pe care le au ca cetățene ale 
statului.”11  

Însă anul 1966, sub influența politicii naționaliste a lui 
Ceaușescu, înscrie societatea românească într-o campanie 
pronatalistă cu efecte covârșitoare asupra vieții femeilor.  

„Celebrul” Decret 770/01.11.2966 care îl anulează pe cel din 

1957 prevede interzicerea avortului în scopul creșterii natalității, 
constituind baza legală a schimbărilor majore și a măsurilor 

draconice care vor afecta viața femeilor din România. Așa cum 
observă și Ramona Păunescu, acesta este „momentul oficial de 
trecere de la modelul femeii-luptătoare la modelul femeii-mame și 
lucrătoare”12, iar maternitatea devine dezideratul absolut al politicii 
de stat care implementează o serie de mecanisme de control asupra 

 
9 Maria Bucur și Mihaela Miroiu, Nașterea cetățeniei democratice. Femeile și puterea în 
România modernă (București: Editura Humanitas, 2019), 217. 
10 Păunescu, Evoluții, 141 
11 Bucur și Miroiu. Nașterea cetățeniei,120-21. 
12 Ibidem, 147. 
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activității reproductive a femeilor tocmai pentru depistarea sarcinilor 
incipiente și pentru anularea oricărei practici de întrerupere a lor.  

Campania pro-natalității a Partidului Comunist Român 
reconfirmă caracterul patriarhal al societății românești astfel încât,    

 

 
[..] împreună cu incriminarea homosexualității și a adulterului și a dificultății 
crescânde de a obține un divorț, aceste noi măsuri au întărit rolurile patriarhale 
tradiționale pentru femei, întorcând progresele anterioare. Aceste măsuri au avut 
un precedent în legislația pro-natalistă similară în Uniunea Sovietică la mijlocul 
anilor 30. (Constantinescu 2017, 34) 

 

Într-o primă etapă, aceasta pare să fie soluția pentru problema 
natalității care, în primul an de la implementarea decretului se 

triplează, dar ulterior începe să scadă, după 1983 rata nașterilor 
ajungând la nivelul de dinaintea legiferării prin decret. Acest fapt se 
datorează rezistenței pe care, tacit, femeile o pun în fața încercării 

partidului de a le suprima controlul asupra vieții private și asupra 
propriului trup, acestea apelând în mod subversiv la tehnici de avort 
ale căror urmări le-au pus în pericol sănătatea fizică și psihică sau 
chiar s-au soldat cu decese. Se estimează că, aproximativ 10.000 de 
femei au decedat drept consecință a folosirii unor metode și 
instrumente neavizate pentru avort, iar obligativitatea acestora față 
de regimul socialist de a da naștere copiilor le transformă în reale 
victime în condițiile în care Partidul Comunist Român nu a venit cu 

măsuri suplimentare de ameliorare a vieții socio-economice care să 
asigure un nivel de trai decent. La fel, asupra corpului medical 
presiunea devenea tot mai mare: medicii, prinși în ilegalitatea 

avortului erau pedepsiți cu ani de închisoare, riscând să li se retragă 
dreptul de bună practică.  

Atmosfera opresivă transgresează și răzbate prin faliile 
universului ficțional propus de Adriana Bittel. Realitatea cotidiană a 
ultimilor ani de comunism transpusă în plan textual captează drama 
societății sub aerul apăsător și gri al regimului totalitar. Astfel, așa 
cum ne împărtășește naratorul din „Întâlnire la Paris”, oamenii  

 

[..] se străduiau să ignore pistonul care începuse din nou să coboare, astupând alte 
și alte guri de aerisire: dramele provocate de înăsprirea legii avorturilor se 
înmulțeau, suspiciunile alterau comunicarea, ulcica cu păsat a cultului 
personalității lui Ceaușescu debordase, acoperea suprafețe tot mai mari cu 
minciuni cleioase, cu sloganuri, cu aberații de care făceau bășcălie, dar râsul lor 
începuse să sune isteric, exasperat. (Bittel 2001, 101-102) 
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 Așadar, iată că femeia devine încă o dată un instrument în 
recunoașterea puterii partidului, a cărei viață se regăsește afectată de 
interesele urmărite la un anumit moment de regim: atât timp cât 
acesta s-a axat pe industrializarea masivă a țării femeia a reprezentat 

o mână de lucru indispensabilă. Emanciparea și implicarea ei în 
câmpul muncii în loc să marcheze un salt evolutiv în dezvoltare, au 
echivalat cu hiperaglomerarea sarcinilor de îndeplinit. Deși aparent 
sunt egale în muncă și în drepturi cu bărbații, femeile sunt cele care, 
în opinia și prin acțiunile partidului, sunt exclusiv răspunzătoare de 
creșterea și educarea copiilor, de întreținerea gospodăriei, bărbatul 

fiind absolvit de orice responsabilitate de acest gen. În clipa în care 
statul se lovește de problema natalității, femeia devine instrumentul 
de bază în acest sens, iar maternitatea devine emblema femeii, care 
o legitimează în societate. De aceea rolul primordial de mamă al 
femeii este enunțat chiar de Nicolae Ceaușescu în cadrul Conferinței 
Naționale a Femeilor din 1966: 

 

Sîntem convinşi că femeile din ţara noastră – constructoare ale vieţii noi – îşi vor 
îndeplini şi de aici înainte, cu cinste, datoria ce le revine în viaţa socială, în 
educaţia tinerei generaţii, în familie, contribuind prin munca lor, cu energia şi 
entuziasmul ce le sînt caracteristice, la făurirea viitorului fericit al copiilor lor, la 
înflorirea Republicii Socialiste România. (Ceaușescu 1980, 99) 
 

Interesant se dovedește modul în care mass-media a funcționat 
ca mijloc de răspândire a propagandei comuniste în ceea ce privește 
imaginea feminității în Romania. Unul dintre cele mai discutate 
exemple este cel al revistei Femeia, singura publicație dedicată 

exclusiv femeilor în anii de socialism și care, promova imaginea 
„super femeilor” care izbuteau să fie și mame, și soții, și de succes în 
carieră, reprezentând modelul de femeie pe care comunismul îl viza. 

Nu puține se dovedesc ipostazele femeilor cu copii în brațe care 
aclamă beneficiile și avantajele maternității, blamând pe de altă parte 
nefericirea, neîmplinirea celor fără copii. În acest fel, propaganda pro-
natalistă prinde contur în numerele revistei care apăreau lunar. 
Profilul acestora prezentau același traiect: câteva pagini inițiale aveau 
în prim plan portretul cuplului  conducătorilor, Nicolae și Elena 
Ceaușescu, urmând apoi a fi punctate realizări deosebite în cadrul 
muncii, acolo unde femeile aveau un rol desăvârșit fie că munceau ca 

sudor, pe șantiere sau în marile combinate. Ulterior, rubrica dedicată 
femeii-mamă promova imaginea femeii care avea acasă cel puțin trei 
copii, împlinită, mândră de traiul pe care îl ducea prin sprijinul 
statului. O serie de articole promovau maternitatea, tehnici de 
îngrijire a nou-născuților, agende medicale și secvențe din demersul 
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educațional al copiilor (fotografii și reportaje din școli, din grădinițe, 
creșe) ș.a. Un inventar și o analiză pertinentă a categoriilor de articole 
publicate în revista Femeia în perioada comunistă sunt realizate de 
către Raluca Ioana Horea-Șerban și Marinela Istrate într-un studiu 
care tratează Rolul presei în promovarea politicii pronataliste13. 

Triada gen-politică-mass media se configurează drept un mijloc 
de propagare a imaginilor stereotipizate în România, așa cum 
remarcă și Oana Băluță14, aceasta din urmă deținând un rol major în 
reprezentarea politică a femeilor în România. Mass-media regimului 
comunist afirmă în dezideratul egalității de gen acest rol implicat al 

femeii în toate sectoarele vieții publice, consolidat printr-o implicare 
crescută a femeilor în politică – imaginile fundamentale promovate în 
funcție de perioada socialistă sunt întruchipate de Ana Pauker și, 
ulterior, de Elena Ceaușescu – însă totul se întâmplă sub incidența 
aparenței, întrucât bărbații rămân majoritari și principalii factori 
decizionali în sfera politică.  

 

Concluzii 
Iată așadar că, în pofida tuturor demersurilor de emancipare a 

femeii din perioada comunistă, cartografiate sintetic în contextul 
prezentului articol, egalitatea de gen rămâne pentru societatea 
românească sub egida socialismului, doar un mit clădit pe puternice 
discrepanțe dintre aparență și esență. Din acest unghi, femeia, deși 
integrată în câmpul educațional și în sectorul muncii, servește drept 
un instrument de bază în propulsarea partidului, respectiv în 
îndeplinirea marilor obiective ale acestuia, fiind simultan și pilonul 

vieții private, suprasolicitat de responsabilități casnice. Mai grav și 
paradoxal în toată această aparentă aură valorificatoare a ei, femeii i 
se impută de fapt drepturi esențiale care țin de sfera vieții private, de 
controlul asupra propriului corp, devenind victimele unor scopuri 

vizate de sfera politică, așa cum se dovedește creșterea forțată a 

natalității.   
Este firesc să ne întrebăm, privind în urmă această anostă 

imagine a (in)egalității de gen din România comunistă, dacă s-a 
schimbat ceva în conștiința sociopolitică a prezentului cu privire la 
statutul și rolul femeii. Putem vorbi în prezent despre o conștiință 
feministă în România? Un răspuns la această întrebare încearcă să 

 
13 Raluca Ioana Horea-Șerban și Marinela Istrate, „Rolul presei în promovarea politicii 
pronataliste” în Alina Hurubean (editor), Statutul femei în România comunistă (Institul 
European: 2015) 139-169. 
14 Băluță, Oana. „Gen, politică și mass-media: reprezentări stereotipizate. Cum tragem 
linia?”. Sfera politicii 22(2015): 105-119 disponibil la adresa 
web  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=117031, accesat în 21.08.2020. 
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găsească și Liliana Popescu, pornind de la principiul conform căruia 
„femeia este om și nu altceva distinct de uman – nici superior, nici 

inferior”15, punctând faptul că, în România, conștiința feministă 
începe să se materializeze odată cu ieșirea din comunism, încă din 
debutul anilor 90 prin racordarea ei la spiritul occidental. Se resimte 
o redimensionare a poziției femeii în spațiul sociopolitic, o serie de 
organizații care apără drepturile femeii se cristalizează, iar în plan 
legislativ apar reglementări – în special după anii 2000 – în 
concordanță cu spiritul european: Legea egalității de șanse, 
înființarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a 

Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES), reprezintă doar 
câțiva pași în consolidarea unei conștiințe feminine astăzi. De 
asemenea, aceasta răzbate și din preocupările tot mai pregnante ale 
cercetării cu privire la studiile de gen care, pe lângă faptul că au 
generat un soi de activism pro feminist (proteste, manifestări contra 
violenței domestice susținute și de spațiul mass media), mențin în 
centrul atenției problematica egalității de gen în România.  

Totuși, considerăm că, în prezent, nu putem afirma cu tărie că 
o conștiință feministă în România s-a consolidat deplin. Chiar și după 
25 de ani de la căderea comunismului, în plan vernacular se mai simt 
ecouri ale mitului (in)egalității de gen, întrucât climatul patriarhal 

încă se regăsește impregnat la diferite niveluri ale spațiului 
sociocultural. În spațiul rural cu precădere, cu acces precar la 
educație încă predomină patriarhatul vieții private, femeia fiind 
vectorul responsabil pentru treburile casnice, iar cazurile numeroase 
de violență domestică asupra femeilor ne arată că, odată începută 
această luptă a repoziționării femeii în societate, trebuie continuată 

cu toate forțele astfel încât tot mai multe femei să își conștientizeze 
propriile valori, aptitudini și propria putere.  
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Nicolae Răzvan Stan propune cititorilor o carte provocatoare:  

Interferențe teologice și literare (București: Editura Eikon, 2021, 248 

p.), care conține nu mai puțin de 47 de recenzii și cronici scrise între 

2002 și 2018, toate aceste texte ilustrând, de fapt, interesul constant 

al cercetătorului asupra spiritualității creștine. 
Pr. prof. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, actualmente decan al 

Facultății de Teologie din cadrul Universității din Craiova, este un 

cercetător experimentat, autor al unor lucrări apreciate de specialiști. 

Focalizarea tematică a studiilor sale pledează pentru datoria omului 

de a rămâne viu spiritual, urmându-l pe Hristos, adoptând, așadar, 

Calea creștină. Din acest nucleu al credinței, Nicolae Răzvan Stan și-

a construit și o punte spre marea cultură, ce l-a determinat să fie 

permanent atent la mișcarea ideilor, la tendințele culturale, iar 

volumul de față este o astfel de dovadă.  

Autorul nu face parte din categoria scriitorilor grăbiți sau din 

rândul lectorilor care fușeresc cărțile, deturnându-le ideile sau 

spiritul. Are răbdare și când scrie, are răbdare și când citește. Mai are 
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pe deasupra și o conștiință întru Cuvânt (scris cu majusculă), dar și 

o vădită capacitate critică. Pentru Nicolae Răzvan Stan,  

 

Ideile sunt rare, dar frumoase, hrănitoare și odihnitoare. De aceea, merită tot 
efortul și toată așteptarea.[...] Este o așteptare în lucrare […] Tocmai de aceea, 
ideile nu se lasă biruite cu una cu două. (Stan 2021, 8) 

 

Și în cazul cărților, autorul se poziționează la fel. Tot în „Prefață”, 

scriitorul atrage atenția asupra faptului că traversăm o perioadă în 

care predomină cantitatea de rânduri dactilografiate asupra ideilor: 

„Este tragic-comic să vezi cum numărul de pagini se ia la întrecere 

cu  numărul de idei.”16 Cu toate acestea, există și cărți foarte 

valoroase, care trebuie promovate, către care trebuie orientați 

cititorii. Iar Nicolae Răzvan Stan nu face altceva decât să scoată la 

lumină astfel de valori, să fie un ghid de încredere pentru public, în 

vremuri în care ne lipsește, realmente, zăbava pentru cititul cărților 

(M. Costin). 

La întâlnirea cu volumul de față m-am întrebat în ce măsură se 

justifică publicarea unei lucrări cu un astfel de conținut: 47 de 

recenzii și cronici. Putem afirma că sunt la mijloc cel puțin trei 

argumente. Primul aparține autorului, care spune despre această 

culegere că  

 

„are menirea de a oferi cititorului un ghid de analiză și de gândire critică, un mod 
de abordare, de aprofundare și de înțelegere a ideilor, pe care cărțile le cuprind; 
un îndemn la a căuta, a citi și a iubi cu adevărat operele cu adevărat valoroase.” 
(Stan 2021, 10)  
 

Al doilea argument provine dintr-o asociere cu o carte 

remarcabilă – Radiografii de Petru Poantă, compusă tot din recenzii, 

în care criticul nota că „recenzia aparține tinereții. Este considerată 

un început și nu un apogeu al experienței.”17 Plecând de la această 

teză, paginile din Interferențe teologice și literare sunt rodul unei 

deschideri spre cunoaștere, o mărturie a începuturilor scriitoricești, 

prin care se conturează profilul unui critic al culturii. Și tot aici 

observăm schițarea unor moduri de analiză și de aprofundare ale 

unor teme majore teologice și culturale cu care Nicolae Răzvan Stan 

 
16 Nicolae Răzvan Stan, Interferențe teologice și literare (București:Eikon, 2021), 9. 
17 Petru Poantă, Radiografii (Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1978), 7.  
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a început să se familiarizeze. Un ultim argument în favoarea unei 

astfel de inițiative editoriale ar fi acela că reflectă un parcurs și vine 

în sprijinul autorului, ajutându-l astfel să-și (auto)evalueze scriitura, 

să se elibereze, acolo unde este cazul, de manierism, căci un astfel de 

gen – prin natura sa – te obligă să i te așezi în structură, dar îți 

permite să îl înviorezi la nivelul conținutului. 

Lucrările comentate de Nicolae Răzvan Stan sunt, din 

perspectivă tematică, izvorâte din tezaurul creștin ortodox sau din cel 

al gândirii religioase creștine, în general, prin intermediul cărora se 

încearcă o reabilitare a omului prin îndumnezeire, amintindu-i că are 

rădăcini în transcendent, că – indiferent de criza pe care o parcurge 

în anumite etape – viața duhovnicească trebuie să fie pentru el un 

sprijin, o regăsire, o vindecare și o Cale spre mântuire alături de 

Hristos. Dar registrul analizelor, esențializând conținutul lucrării, se 

răsfrânge și asupra altor subiecte precum: gândirea teologică a 

Sfântului Ioan Gură de Aur sau a părintelui Dumitru Stăniloae; varii 

experiențe ortodoxe, sensul ascezei creștine, chestiuni de bioetică, 

mistică, ecumenism, cercetări privind „sacralitatea limbii române”, 

aspecte referitoare la misiunea Bisericii, incursiuni în creștinism și în 

crizele culturilor, completând cu studii despre ființare, drept și 

morală, argumente privind credința, învățături despre Sfânta 

Liturghie, incursiuni spirituale despre Rugul Aprins și câteva 

personalități reprezentative, încheind cu o recenzie despre 

actualitatea gândirii filocalice.  

În cele ce urmează, dăm cuvântul autorului pentru a ilustra cu 

câteva exemple, aleatoriu extrase, motivele pentru care ar trebui să 

citim Ortodoxia și problemele lumii contemporane de Annastasios 

Yannoulatos: 

 

Privită în ansamblu, putem spune că lucrarea Ortodoxia și problemele lumii 
contemporane ca o adevărată luare de poziție , din perspectivă ortodoxă, față de 
dificultățile și provocările cu care societatea actuală se confruntă. (Stan 2021, 47) 
 
Ori de ce am lectura Martiri pentru Hristos, din România, în 

perioada regimului comunist, lucrare apărută cu implicarea Bisericii 

Ortodoxe Române, Bisericii Romano-Catolice, Bisericii Greco-

Catolice și a Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană: 
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Cartea Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist își 
găsește utilitatea atât pentru istorici, cât, mai ales, pentru credincioșii 
Bisericilor în cauză. Cei care au suferit și au murit pentru Hristos în 
perioada comunistă constituie o mărturie vie că de la principiile creștine 
nu trebuie să se facă rabat nici când ni se propun unele beneficii și nici 
când suntem amenințați chiar cu moartea. Cred că nu este nici întâmplător 
faptul că lucrarea apare în chiar anul integrării noastre în Uniunea 
Europeană. Astfel, dacă martirii de care vorbim n-au renunțat la Hristos în 
vremea persecuțiilor de tot felul, tot așa noi cei de astăzi, când multiplele 
beneficii și fonduri ne dau târcoale, trebuie să continuăm mărturia 
credinței și a vieții lor. (Stan 2021, 70) 
 
Sau care sunt motivele pentru care ar trebui să ne dedicăm 

timpul citirii volumului Repere spirituale pentru omul de azi de Olivier 

Clément:  

 

Astfel, prin sinceritatea debordantă cu care identifică problemele și prin 
deschiderea și competența cu care încearcă să le soluționeze și să traseze 
liniile de răspuns, Olivier Clément reușește să ofere teologiei ortodoxe un 
impuls puternic în dialogul pe care aceasta este chemată să-l poarte cu 
cultura, filosofia și cu diferitele întrebări ale omului zilelor noastre. 
Tocmai de aceea considerăm că, analizată în ansamblul ideilor sale, 
lucrarea de față reprezintă un argument favorabil asumării și 
permanentizării vieții și atitudinii noastre creștine în orice context social, 
politic sau cultural. (Stan 2021, 153) 
 

Aceste exerciții critice l-au ținut pe autor în preajma cărților. 

Sunt contribuții ce reflectă un considerabil efort intelectual și o 

disciplină a lecturii de mai bine de un deceniu și jumătate. Fiecare 

volum comentat poate fi asemănat cu o „mică busolă duhovnicească”, 

pe Calea întâlnirii cu Dumnezeu într-o epocă a frământărilor și a 

derutei. 

Cu volumul de față, universitarul Nicolae Răzvan Stan reușește 

să ne convingă că este un cercetător înzestrat cu spirit critic, conectat 

la mișcarea ideilor, aflat mereu în conlucrare cu Dumnezeu și cu 

oamenii.    
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Title: “Moshe Idel - The feminine principle in Kabbalah”  
Abstract: Moshe Idel`s study is an exegesis focused on the symbols and attributes 
of feminine, generated by the cabalistic theurgic imaginary which has a great 
development beginning with the Xth century. The author uses sources insufficiently 
known in order to point out the importance of a profound research where not only 
one conclusion, but a diversity of conclusions determines that one reason, this time 
the feminine, is discovered in its most imaginative hypostasis. As for the erudition of 
the researcher, it can be easily observed through the profound analysis of the cabalist 
texts. This leaves no place for any challenge, at least for one century ahead.  
Keywords: feminine; Kabbalah; symbols; 

 
Departe de a fi „o abordare teologică feminină care încearcă 

găsirea unui nou echilibru în gândirea evreiască” (p. 10), studiul lui 
Moshe Idel urmărește să discearnă între diferitele tipuri de puteri 
divine feminine oglindite în gândirea teosofiei cabalistice, „interesată 

nu numai de oferirea unor hărți complexe ale tărâmurilor divine, (...), 
ci și de procesele care au loc în ele, unele declanșate de activități 
umane, adică de îndeplinirea poruncilor, de ceea ce eu numesc 
teurgie” (p 29). De la început (cap. 1. „Introducere. Cabala teosofică: 
complexitate și dinamism”, pp. 11-43), suntem preveniți asupra 
faptului că nu există o lectură monolitică a (misticii) iudaismului, cu 
atât mai puțin în ceea ce privește rolul Femeii divine, chiar dacă mie 
mi-a făcut impresia că este cât se poate de real. Este adevărat că 
erudiția cercetătorului face ușoară pătrunderea înțelesului 
„fragmentelor” ca un tot unitar extrem de bine conturat până spre 
finalul lucrării. Sigur, acest „bloc” nu se vrea dogmatic, ci doar 
inteligibil în măsura în care i-au fost accesibile nu doar lucrări rare, 
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dar și posibile întâlniri cu erudiții momentului. Subiectul de față se 
dezvoltă plecând de la instrumentele oferite de filologie și 
fenomenologie, dovedite ca suficiente pentru cunoașterea acestei 
teme. Cu toate că autorul pare a urmări obsedant unitatea de sens 
prin expunerea concepțiilor teosofice ale multor cabaliști, la aceasta 
se ajunge ca o concluzie finală, dar nu impusă de scriitor, ci atinsă 
de cititor.  

Pentru cabaliști primează femeia ca gen, nu feminitatea. În 
Cabala teosofică, femeia îl reprezintă pe Israel în vicisitudinile 
temporalității profane și răscumpărarea eshatologică. Pentru că 

reprezintă „imaginarul perfecțiunii naționale” (p. 14), ea este 

păstrătoarea unor valori personale care pot fi, în anumite condiții, 
revelate. În Cabala, nu avem de-a face cu o teologie, ci cu o teosofie-
teurgică vectorizată în scrierile și școlile diferiților cabaliști. Accentul 
va fi pus în permanență pe valoarea descoperirii și nu pe alinierea ei 
teologică, coagulată la final într-o „dogmă”. Libertatea imaginării 
elementelor divine feminine rămâne astfel, totală. 
Multifuncționalitatea socială a femeii a inspirat construcția diferitelor 
tipuri de imagini, uneori disparate, alteori combinate pentru a o 
descrie pe Shekhinah ca Mamă și Soră. Astfel se naște „o istorie 

alternativă a femininului care nu este statică..., ci funcțională” (p. 
17). Reprezentările arhetipale ale Marii Mame, din perspectivă 
jungiană, sunt considerate „inadecvate” (p. 18) structurii teosofice de 
gândire a cabaliștilor, care pun accentul pe rolul transpus al 
Femininului din non-divin în divin. Această perspectivă „telescopică 
a schimbat radical practicile exegetice din Cabala teosofico-teurgică 
(...) pentru a stabili o relație între cuvinte și teme referitoare la entități 
altminteri fără legătură între ele” (p. 19).   

În dinamica sa ipostatică, Femininul va ajunge să se expună în 
mai multe „aspecte”, tocmai pentru a îndeplini funcții diferite în 

teosofia cabalistică, proces care a început în Evul Mediu (sec. X), ale 
cărui reverberații se simt până târziu, în secolul al XVIII-lea. Cu toate 
că obiceiurile diferă de la o comunitate la alta, poruncile rabinice sunt 
comune tuturor evreilor. Unitatea celor din urmă va fi depășită de 
libertatea de speculație a celor dintâi. Astfel, Shekhinah, care deține 
o natură dinamică, este percepută coborând (mulțumită virtuților 

drepților) și urcând (consecință a păcatelor oamenilor) diferitele 
niveluri ale realității, de la Coroană/ Cunună (ˋAtarah) la Malkhut, 
aspect „grosier” al stării de jos, din Paradis sau Templul israelit care-
i permite chiar să participe la exilul evreilor, dobândind chiar 
trăsături bizare, negative, chiar caracteristici demonice. Cu toate că 
„nu există nici o formă primară și curată de „misticism evreiesc” (p. 
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21), Femeia va fi aproape unanim considerată „privilegiată în 
comparație cu Bărbatul” (p. 24) sau Regele, Coroana acestuia. Când 
este „subordonată”, ea dezvoltă atributele sale demonice. Mai mult, 
„ea este concepută ca furnizând puteri altor sefirot, inclusiv celor 
masculine” (p. 25), imagine pentru ipostazele cerești (teoria trifazică) 
de mamă (Knesset Ysra`el, „Adunarea lui Israel” – Mama lui Israel), 
fiică sau soție (consoarta lui Dumnezeu), „funcții în domeniul 

imaginar ceresc și în lumea inferioară” (p. 26). Acestea, alături de 
multe alte „reprezentări” ale divinului feminin, „fac aproape 
imposibilă oferirea unei imagini sigure a Femeii” (p. 30), nu fără a se 

contura, printre altele, ideea că „Femininul divin este considerat a fi 
cauza teleologică a procesului de emanație... cea mai de jos în 
sistemul vertical al celor zece puteri divine (...) cea din urmă, dar nu 
cea mai neînsemnată” (p. 37). De aici, faptul de a fi privită ulterior ca 
parte al fenomenului mai larg al ascensiunii către sursa Ei originară 
supremă și sublimă. În acest sens, s-au conturat cele două „matrice” 
esențiale: teosofic verticală (de la prima sefirah masculină la ultima, 
feminină) și „uroborică” sau circulară (prin încheierea ciclului ei 

ascensional), cea din urmă rezultată din interpreatarea cărții Sepher 
Yetzirah. 

Cu toate că literatura cabalistică abundă în exemplificări ale 
prezenței unor cupluri distincte „sexual”, nu găsim o atitudine 

specifică, privilegiată față de Femininul divin, adică ipostaziat 
uniform (cap. 2. „Reificarea și statutul ontologic al gândirii și acțiunii 
în Cabala timpurie”, pp. 44-51). Spre exemplu, la Abraham Abulafia, 
Malkhut și Shekhinah fac trimitere, mai degrabă, la „o entitate 
nonsexuală, cum este intelectul Agent cosmic” (p. 44), decât la 
Femininul divin, prezent în toate sau cel puțin într-una din variantele 
ei trifazice. Gândirea și Voința divină sunt incluse în prima sefirah. 
Din sursele cabalistice citate rezultă că acestea „nu erau neaparat 
preocupate de problema de gen” (p. 50), ci, mai degrabă, de trasarea 
unei geografii divine prin expunerea unor concepte, cum ar fi, spre 
exemplu, legarea lui ˋAtarah de Malkhut, cea mai de jos dintre 
sefirah, precum și de constanta activitate ritualică orală a dreptului/ 
sfântului (tzaddik). 

Preocupați de problemele de gen  din domeniul divin se arată 
pentru prima dată membrii școlii lui Mahmanide, activă în Catalonia 
și, mai mult, cabaliștii castilieni din secolul al XIII-lea (cap. 3. 
„Adăugarea genului la «acțiune»”, pp.52-58). La Shem Tov ibn Gaon, 

cabalist catalan, găsim pentru prima dată enunțul: „începutul 
gândirii este sfârșitul acțiunii” (p. 53), astfel încât ultimul și primul 
„sunt descrise ca fiind identice” (p. 54). Povestea a fost interpretată 
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ca plângere a Șabatului (Bărbatul ceresc, sursa sufletelor) către 
Dumnezeu că nu are partener. Ca răspuns, Dumnezeul i-o dăruiește 

pe Knesset Ysra`el. Începutul este gândirea divină, sfârșitul, 
femininul divin sau acțiunea; întregul proces trimite la o înțelegere 
sau o acțiune de tip sexual, în care Femininul divin are rol de 

„recipient”, fapt ce conectează sensul divin și cel național al lui Israel. 
De aici, traducerea lui Malkhut prin „regat” (p. 58). Către sfârșitul 
secolului al XIII-lea, începutul secolului al XIV-lea, sunt deja 
conturate tendințe modeste de ipostaziere ale Femininului divin. 
Procesele vor fi intensificate până spre mijlocul secolului al XVI-lea 
în Sefard. 

Divinul Feminin se bazează pe semnificațiile schemelor 
sefirotice (cap. 4. „Despre statutul elevat al Femininului divin în 
Cabala teosofică”, pp. 59-64), „hărți realizate de oameni pentru a da 
sens unei societăți practic androcentrice” (p. 59), de unde tendința ca 

Ea (sefirotul Malkhut) să fie considerată subordonată Lui (Tiferet și 
Yesod, ultimul asociat potenței masculine). Cabalistul nomad R. 
Isaac ben Samuel din Acra afirmă că Dumnezeu a plasat ˋAtarah-
Cununa deasupra lumii inferioare, unde nu Eva, ci Adam apare drept 
ultimul creat dintre toate creaturile. Genul asociat simbolurilor 
astrale, Soarele și Luna, nu întârzie să apară spre mijlocul secolului 
al XIII-lea, cea din urmă înțelegând mult mai bine Creatorul decât cel 

dintâi. Mai mult, astrul nocturn „este luminătorul legat de națiunea 
evreiască și de răscumpărare” (p. 63). Corespondențele amintite nu 
sunt noi în Cabală. Ele se regăsesc la finele secolului al XII-lea, cu 
excepția că nu li se acorda o prea mare importanță. 

Legat de aspectul trifazic al manifestării Femininului divin, 
importantă este și viziunea acesteia ca fiică în relația sa cu Tatăl divin 
(cap. 5. „Tată, Capul și Fiica”, pp. 65-87) sau Hokhmah. În Sefer ha-
Bahir se vorbește despre gânditori evrei din Est care „vorbeau despre 

o fiică cerească cu mult înainte de apariția Cabalei în Europa” (p. 65). 
Aflăm despre o entitate numită fiică, prețuită de la început (Bereshit 
– Roshi Bat sau „Capul Meu” - p. 71; o fiică) de Tată. Ea este așezată 
pe capul Său. Moshe Idel leagă acest gest de simbolul pietrei (în 
ebraică, un substantiv feminin) ori al vasului prețios, precum și de 
„micul punct aflat deasupra literelor situate la sfârșitul unui cuvânt” 

(p. 66). Deși inferioară celorlalte puteri divine, prin gestul Tatălui, ea 
devine superioară, chiar dacă gestul poate fi interpretat ca iubire 
paternă sau, în cheie erotică, drept incest. Important este că indică 
atenția specială de care Ea se bucură. „Care este natura fiicei în 
comparație cu Creatorul?” (p. 72), se întreabă Moshe Idel, cu atât mai 

mult, cu cât relația specială dintre Tată și Fiică „face parte dintr-o 
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structură mai largă, familia divină, cvadruplă, care include și o Mamă 
și un Fiu” (p. 82). Sintagma „Shekhinah Creatorului” indică în mod 
clar legătura „organică” (Shekhinah este o entitate emanată, fapt ce 
exclude ideea de androginie, vezi p. 85) dintre cei doi (fiică – mireasă 
(p. 75-76) – soție (p. 74), o relație circulară-uroborică, p. 78-79), după 
cum și independența separată, semn că au fost juxtapuse două 

tradiții. Relația, înțeleasă ca acțiune, mișcare, face posibilă atingerea 
divinului de către uman și a stării celei mai de jos a divinului și, din 
acest motiv, ultima sefira Malkhut fiind privită ca prima (p. 80). 
Forma ei superioară, de Cunună, „este luată de la Keter, ceea ce 

înseamnă prezența Femeii în acea zonă” (p. 81). Aceste construcții 
reprezintă culmea dezvoltărilor teosofice ale Cabalei timpurii în 
Spania, după cum și „punctul de plecare al multor discuții mai 
elaborate în formele safediene ale Cabalei” (p. 87).  

Speculațiile despre Femininul divin primesc nuanțe aparte în 
tratatul devenit clasic în Cabală (cap. 6. „Sefer Maˊarekhet ha-ˋElohut 
și reverberațiile sale”, pp. 88-99), lucrarea unui cabalist anonim, din 
cercul discipolilor lui Nahmanide, scrisă cel mai probabil în secolul 
al XIV-lea, în Barcelona. În ceea ce privește teoria genului, putem 
observa direcția „falocentrică, care subordonează în mod vizibil 
Femeia soțului” (p. 89). Într-o glosă anonimă, unde Șabatul este 

indiciul pentru mileniul al șaptelea, se spune că ˋAtarah va ascende 
spre locul ei originar, eliberându-se de supunerea față de soțul său, 
aspect care face parte din teoria ciclică a timpului, recurent în Cabala 
nahmanideană. Astfel, Luna, o sclavă, va deveni stăpâna Soarelui, 
aspect descris prin formula: „femeia cuprinde bărbatul” (p. 91), 
pentru că ˋAtarah, fiind legată de sefirotul superior, depășește și 
înconjoară (cuprinde într-o mișcare uroborică) calitățile sefirotului 

masculin (Tiferet), reatașându-se domeniului celui mai înalt. Pentru 
că sfârșitul sefiroților este fixat în începutul lor, aspectul unirii 

tuturor le privește în mod egal. În scrierile sale, Ibn Gabbai vorbește 
despre întoarcerea în statutul de odinioară al lui ˋAtarah, un alt 
nume pentru Keter, moment în care lumina ei devine egală cu cea a 
Soarelui. 

Moshe Idel amintește și de cabalistul magician creștin Agrippa 
din Nettsheim, cunoscător al mai multor texte cabalistice, în care se 
afirmă teza nobleței femeii, teză care pleacă de la principiul că „femeia 
a fost prima în mintea divină” (p. 97) și, prin urmare, cea mai nobilă 

dinte creaturi sau, conform unei declarații midrașice, care trebuie 
citită în cheie cosmogonică, „ceea ce a fost creat drept tovarășul său 
(al bărbatului – n.n.) stăpânește asupra lui” (p. 98). 
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Greutatea cercetării se mută în Safed-ul celei de-a doua 
jumătăți a secolului al XVI-lea, un orășel din Galileea (cap. 7. „R. 
Moshe Cordovero și R. Shlomo ha-Levi Alqabetz”, p. 100-130), 
„devenit cel mai activ, mai creativ și mai productiv centru din istoria 

Cabalei” (p. 100). Aici se vor refugia câțiva cabaliști spanioli expulzați 
din Peninsula Iberică, în imediata apropiere a mormântului 
presupusului autor al Zoharului, R. Simeon bar Yohai. Atenția lor se 
va fixa asupra importanței revelațiilor ca surse ale Cabalei, „proces 
care a luat naștere în ultimele decenii ale secolului al XIII-lea” (p.101). 
Secretele erau primite, prin mijlocirea Intelectului Agent, de la cea 

mai de jos dintre sefirah, prin excelență, „locuința” lui Shekhinah. Pe 
la jumătatea secolului al XVI-lea, unul dintre stâlpii Cabalei din 
Safed, R. Moshe Cordovero, „a devenit parte a unui mic grup de 
cabaliști cărora Shekhinah li S-a revelat pe când grupul se afla încă 

în Imperiul Otoman” (p. 102). Urmând direcția diferitelor straturi 
zoharice, el a amplificat mai mult decât oricine altcineva rolul Femeii. 
O descrie ca Fiică a Regelui, emanație continuă de secrete, din unde 
rezultă „o îndreptare a adorației evreiești către Femeie” (p. 103). 
Întreagul construct al Femeii se dezvoltă în jurul ideii de „cult al 
Shekhinei în exil” (p. 104), cu toate că Cordovero nu mai locuia în 
exil. De fapt, el vede în Malkhut/ Shekhinah exilată „sufletul general 
al poporului lui Israel” (p. 105), stabilind în același timp legătura 
dintre Femeie și nația evreiască. Într-o formulă axială, primul Gând 

(existent într-un „pântec/ uter situat cel mai probabil între Infinit și 
„locul” prima sefirah” – p. 114), creatorul lui Keter se dezvăluie treptat 
prin Hokhmah (o revelație incompletă din Cap) continuând prin 

Malkhut (o revelație finală). Prima este privită ca început (ocultat, 
pentru că se află în Gândire), a doua sefirah, ca sfârșit al acțiunii de 
emanație a lumii, aspect exprimat concluziv de Cordovero astfel: 
„începutul gândirii este sfârșitul acțiunii” (p. 112). Ambele sefirah pot 

fi constrânse într-un singur punct „final” sau ˋAvid sof („a făcut un 
sfârșit” (pp. 106-107). Acest punct este identic cu „rosh” sau Capul – 

aflat nu în afară, ci conținut în Gândire („Gândirea și Capul sunt 
unite în mod clar, un amestec de atitudini axiale și respectiv 
preaxiale” – p.115) –, nimic mai mult decât ziua a șaptea: Șabatul. În 

relație cu acest construct teosofic, R. Shlomo ha-Levi Aqabetz privește 
Șabatul ca „mireasă și sinonim cu ultima sefirah, (...) o entitate 
feminină care emerge din capul divin” (p. 109). Este o Mireasă creată 
din nimic (material), „născută” sau, mai corect, emanată din Keter 
înaintea bărbatului, care, la finalul eshatologic al lumii materiale, de 
care este „legată” prin intermediul lui Malkhut, va fi retrasă de Rege, 
la Infinit, unde vor forma împreună un singur cuplu: Bărbat și 
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Femeie. Procesul de coborâre a Femeii implică o diminuare la 
jumătate a dimensiunii originare, după cum, crede Moshe Idel, 
ascensiunea sefirei Malkhut prin ierarhia sefirotică „reconstituie 
dimensiunea originiară” (p. 116) a Femeii. Devine limpede că 
„sfârșitul acestei acțiuni este [echivalent cu] începutul gândului din 
cer” (p. 117), concluzionează Cordovero. Dacă în eshaton lumina lui 
Malkhut este egală cu a Soarelui (Bărbatului), înseamnă că Femeia 
nu se subordonează Bărbatului și, mai mult, își va păstra identitatea, 
stând „de-a dreapta Lui, unul în fața celuilalt” (Cordovero, p. 118). 

Poziționarea sugerează o „uniune sexuală” (p. 119), semn că 

eshatonul nu anulează diferența de gen. Mai mult, pare că o afirmă, 
după cum citim în Sefer Yetzirah: „Nu există nici o entitate care să 
nu aibă bărbat și femeie în ea [...] iar când ei se vor conecta unul la 
celălalt, existența lor va fi „sfârșitul lor este fixat la începutul lor și 
începutul lor  sfârșitul lor” (p. 121). Este cât se poate de clar că în 
Cabala teosofică, „Femeia, desemnată ca Shekhinah sau Malkhut, 
este privilegiată în comparație cu oricare dintre celelalte sefirot” (p. 
128). 

Mai faimos chiar decât Cordovero (cap. 8. „R. Isaac Luria 
Ashkenazi, adepții săi cabaliști și șabatieni”, pp. 131-166), R. Isaac 
Luria Ashkenazi (1534-1572) a reușit „să fundamenteze un tip de 
teosofie fundamental diferit... decât cea cordoveriană” (p.131), 
apropiindu-se de teosofia antropomorfă evidentă în anumite părți din 
Zohar. Totuși, în corpusul scrierilor sale, puterile divine feminine 
joacă un rol important, plecând chiar de la „decodarea consoanelor 
ebraice ale substantivului ̀ EleH [acesta] din versetul din Isaia 40: 26” 
(p. 133). Concluzia exegezei este că „Malkhut este menționată prin 
intermediul acțiunii, în virtutea faptului că Ea este prima în gândire 
și ultima în acțiune” (Ibidem). Capul, care nu este cunoscut, este 
sursă a Femeii, Malkhut (dovada vizibilă „a statutului ei sublim” – p. 

137) fiind revelată din Capul Ceresc („care nu este cunoscut” – p. 
140), o „cunună pe capul Drepților”. „Ea este piatra din capul 
unghiului” care în Timpul Ce Va Să Vină va fi mai mare decât soarele” 
(p. 135), concluzionează Luria. După același cabalist, în eshaton, 
Femeia/ Malkhut este chiar „mai înaltă decât Soarele (...) afirmația 
lui Lauria transcede chiar atitudinea pozitivă față de Ea în Cabala lui 
Cordovero” (p. 136), concluzionează Moshe Idel. Lauria face 
„distincția între două faze ale Femeii, cea primordială și cea 
eshatologică (...) ale modelului divin” (p. 137).  

Cel mai practic și original adept al cabalei lauriene a secolului 
al XVIII-lea este R. Luzzatto (cap. 9. „R. Moshe Hayyin Luzzatto: 
1707-1746”, pp. 166-182). Aportul său filosofic la o mai bună 
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înțelegere a teosofiei mistice lauriene s-a petrecut sub influența 
cabaliștilor activi în Italia. El se arată preocupat de teosofia circulară 

și de modificările aduse Shekhinei. El reia și reformulează anumite 
aspecte deja menționate, cum ar fi originea din Capul necunoscut, 
coborârea și înălțarea la Infinit/ creșterea și descreșterea ei divină. Ea 

este locul pentru două stări diferite, de vreme ce perfecțiunea ei vine 
după imperfecțiunea congenitală, care servește drept motiv pentru 
îmbunătățiri. Luzzatto „anulează aspectele negative ale lui Malkhut... 
presupunând că ele sunt legate de ființele inferioare ca recipiente, 

parte a unei tradiții mai largi în Evul Mediu” (p. 175). Prin înălțarea 

Shekhinei și guvernarea alături de Rege se ajunge la o stare de 
„întoarcere a răului la bine” (p. 176), idee asemănătoare cu 
apocatastaza origenistă, am adăuga noi. Nu doar că în finalul lumii, 
„toate ființele vor fi ridicate la Ea, la ipostaza Ei cerească în Infinit” 

(p. 180), ci și guvernarea Bărbatului va depinde de sursa lui feminină, 
el guvernând doar prin punerea în aplicare a directivelor soției sale 
divine, semn că nu este dizolvată în Infinit și nici asimilată de Rege.  

Atât elemente ale teosofiei cabalistice din Orientul Mijlociu, cât 
și așkenaze (spaniole) s-au combinat în diferite feluri fără a urmări o 
finalitate „dogmatică”. Este adevărat că cele mai multe dintre aceste 
produse ale gândirii cabalistice sunt de origine spaniolă, cu o 
influență deosebită, dovadă stând o voluminoasă literatură, nu doar 
asupra creatorilor, cât și asupra celor care au scris sub impactul ei 
direct (cap. 10. „Femeia privilegiată la câțiva cabaliști mai târziu de 
Așkenaz”, pp. 183-295). Plecând de la anumite aspecte deja 

formulate, energia cabaliștilor se direcționează spre o formă de 
exegeză, al cărei scop este, cel mai probabil, aprofundarea unor 
fenomene spirituale imaginate ca fiind produse în spațiul divin. Spre 
exemplu, R. Aharon din Kardina afirmă că, atunci când „Malkhut se 
înalță la cer [devenind] o emblemă pe Keter (...). Atunci toate sefirot 

absorb pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu” (p. 184). Un cabalist 
hasidic, Jacob Tzvi Yalish, care a trăit în prima jumătate a secolul al 
XIX-lea, în Polonia, reluând motivul uroboric, dezvoltă: „Keter este 
făcut din Malkut (...), Malkut este conținută în Keter și Keter este 
conținut în Malkut, în conformitate cu secretul luminii directe și al 

luminii ce se întoarce” (p. 185). Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, 
legat de motivul unirii Femeii cu Regele, R. Eliyahu ben Shlomon 
(cunoscut sub numele: Gaonul din Vilnius) afirma nu doar egalitatea, 
ci si superioritatea Ei, semn că și actul sexual, despre care amintește, 
se afla sub același control. Întărind cele afirmate de Eliyahu, R. Isaac 
Eisik Haver Wildman, cabalist laurian, activ pe la mijlocul secolului 
al XIX-lea, este și mai explicit: „Femeia este pe Bărbat, „cununa 
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soțului Ei” (p. 189). Un alt cabalist laurian, de data aceasta, spre 
afârșitul secolului al IXI-lea, R. Shlomo Eliashiv, luând în discuție 

aspectul coborârii Femeii prin rangurile cerești, afirmă natura ei 
feminină, doar atunci când coboară în cel mai de jos loc: Malkhut 
servește drept sursă de energie pentru puterile inferioare, „ca 
recipient care se transformă într-o sursă” (p. 192).  

La rândul lor, numeroși maeștri hasidici au dezvoltat și ei tema 
majoră privind soarta Femeii (cap. 11. „Câteva exemple hasidice ale 
teoriei genului în trei faze”, pp. 196-225). Am putea chiar afirma că 
abordările trec din planul personal în cel național: „Răscumpărarea 

Ei, legată de înălțarea Ei către domeniul teosofic superior, 
echivalează cu răscumpărarea poporului lui Israel. Exilul Ei este 
adesea pus în legătură cu exilul sufletelor” (p. 196). Sfârșitul lumii 
este marcat de faptul că „Shekhinah va deveni o Mireasă în viitorul 
eshatologic” (p. 197), la fel ca „tema încununării lui Dumnezeu cu 
Knesset Yisra`el în viitorul eshatologic și în prezent” (p. 198). Cu alte 
cuvinte, „toate lumile, de sus și de jos, vor fi guvernate de noi” (p. 
199), se arată convins, la începutul secolului XX, R. Abraham 
Yehoshuˊa Heschel din Apta. Nu există nici o îndoială asupra faptului 
că „femeia este concepută ca provenind din gândirea divină 
ipostatică; această derivare explică întoarcerea Ei prin înălțare, un 
scenariul legat (...) de tema rădăcinii ei cerești primordiale sau a 

preexistenței Ei” (p. 200). Coborârea și, mai cu seamă, înălțarea 
reprezintă consecința împlinirii poruncilor divine, proces-parte a 
teurgiei Cabalei hasidice și „astro-magic de atragere a puterilor din 
punctul cel mai înalt pe pământ” (p. 204). 

Autorul consideră că un număr semnificativ de cabaliști au 
aderat la un concept complex, a cărui dinamică impune o identitate 
fluidică observată în apelativele cu funcții complexe prin care 
Femininul este identificat în diferitele faze ale mișcării sale prin 

sefiroți, după cum și în relația cu lumea creată (cap. 12. „Câteva 
considerații terminologice mai largi”, pp. 211-225). Mai mult, oricare 
dintre acești termeni „își poate asuma semnificațiile celorlalți (...), pot 

fi utilizați în mod interschimbabil” (p. 211). Din exemplele luate în 
discuție, noi l-am ales pe cel care ar putea șoca un lector mai puțin 
familiarizat cu aspectul sexual al teosofiei cabalistice. Moshe Idel 
afirmă la un moment dat că superioritatea Femeii „este subsumată 
faptului că ea devine coroana din jurul penisului soțului ei și, în 

consecință, numai acest eveniment ar constitui ascensiunea Ei” (p. 
216), pentru că, pe de-o parte, chiar dacă „Ea există tocmai în scopul 
guvernării ființelor inferioare” (Ibidem), pe de alta, „ascensiunea 
organului sexual feminin la cer, ca parte a actului sexual, poate fi 
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legată de preexistența unui uter acolo, împreună cu Infinitul” (p. 
217). Idel atenționează asupra faptului că „o lectură falocentrică (...) 

ar putea fi (...) înșelătoare” (p. 218), de vreme ce, nu falusul, ci 
energiile de viață feminine sunt prioritare în analizele teosofice. 
Dincolo de contaminarea semantică a acestor denumiri/ apelative cu 
valențe din alte domenii, aspect pe care Idel îl definește ca aparținând 
naturii caleidoscopice a Cabalei teosofice, cabaliștii s-au folosit de 
această ingenioasă exegeză „în crearea simbolurilor, prin 
valorificarea unui tip polivalent de semioză, potrivit căruia un singur 
cuvânt poate să aibă diferite valențe teosofice și se pot utiliza mai 

multe cuvinte diferite pentru a atribui puterea divină” (p.220). Astfel, 
„polivalența semantică, combinată cu o fragmentare treptată a 
potențelor divine (...) au făcut Cabala târzie și unele părți ale gândirii 
hasidice să fie mult mai caleidoscopice” (p. 221). Rezultă că, „mai 
mult decât o simplă Ființă, Femeia divină este o Devenire, alternând 
între diferite stări și acțiuni” (p.222). Cu toate că au existat 
discontinuități, odată cu difuzarea Cabalei, începând cu sfârșitul 

secolului al XV-lea, „aceste subiecte au devenit mai articulate și larg 
diseminate” (p. 224). 

Teoria neoplatonică, conform căreia orice provine dintr-un 
principiu revine la el, era bine cunoscută în iudaismul secolului al 
XIII-lea (cap. 13. „Observații finale”, pp. 226-268). Moshe Idel este de 
părere că modul de gândire neoplatonic „nu are nimic de-a face cu 
Shekhinah sau Femininul” (pp. 228-229), de vreme ce cabaliștii au 
adopta viziunea descensiunii și ascensiunii Shekhinei, Femeia 
primind un statut privilegiat, inclusiv în relația sa cu Regele. În 
spațiul imaginarului, implicațiile sunt profunde: „încă din a doua 

jumătate a secolului al XVI-lea sunt cunoscute câteva revelații vizuale 
ale Shekhinei” (p. 229). Acestui proces i se alătură unul de deificare, 
„prin introducerea polarității sexuale în domeniul divin (...). Aceasta 

înseamnă că acțiunea, transferată ultimei sefirah, a fost discutată în 
termeni de gen” (p.230), totul în contextul reinterpretării exegetice a 
unor mituri: „miturile erau regândite într-un mod mai adecvat 
sensului lor rabinic, iar apoi apropriate pentru propriile mituri ale 
cabaliștilor” (Ibidem).  

Scopul cercetării este clar: „de a evidenția ideile unor mari 
cabaliști, (...) care tratează despre rădăcinile sublime ale femeii (...) și 
despre întoarcerea Ei prin înălțare la un astfel de statut primordial” 
(p.234). La apoteoza feminină, au contribuit, „după părerea mea, 
tradiții mai vechi (...) în unele școli cabalistice importante” (p.235). 
Pentru autor, este cât se poate de clar faptul că „apoteoza Femeii nu 
face parte dintr-o abordare feministă, ci din consolidarea identității 
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naționale evreiești și din autopromovarea națiunii” (p.236). Cert este 
că, privită ca un întreg, „ea face parte din mitologia timpului sacru 
recurent” (p.237). Cu privire la criticile mai degrabă nefondate asupra 
cabalei teosofice, bazate pe o cunoaștere puțin cuprinzătoare a 
textelor originale, Moshe Idel adoptă o fină atitudine critică, 
concluzionând: „Examinarea mea atentă a textelor din acest domeniu 
mă convinge că scrierile cabalistice nu prea au de-a face cu acele 
programe moderne și mode culturale care încearcă să construiască 
edificii monolitice” (p.244), ignorante și prea înguste pentru fluidul de 
gândire cabalistic.  

În concluzie, „acest studiu urmărește să arate că presupusele 
excepții (...) sunt mult mai aproape de centru decât de margine” (p. 
250). 
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Abstract: With the volume „Reading of bones”, Dumitru Cristănuș makes, together 
with the other three books („Inception of Death”, „Insomniac graves” and „The 
orchard of night”) a quartet on the theme of death, in an original vision, singular, 
serene, Christic, at peace with himself, `trampling down death by death`. This time, 
the semantic core is in the motif of bones, where the plethora of metaphors come 
from. The bones of the living and the bones of the dead orchestrate in a communion 
on the `sky of earth`, in a serene `elegy of life`, in poems – bridge between the two 
worlds. The poetic language is minimalist, through essentialization in a refined 
sterilization, marking artistic certainty and consistency in his poetic creed. 
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Cu volumul Citirea oaselor (Editura Agnos, Sibiu, 2021), 
Dumitru Cristănuș intarsiază, alături de celelalte trei cărți 
(„Intemeierea somnului”, „Morminte insomnice” și „Livada nopții”), ca 

într-un palimpsest, peste același decor de fundal al cimitirului, 
singulare confesiuni-parabole ale vieții și morții, „cu moartea pre 
moarte călcând”, într-o rostire naturală, opusă terifiantului 
șablonard. 
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Volumul se deschide cu o prefață cuceritoare, cu  incitante 
corelări culturale și de filosofie creștină, „Învelitoarea de piele, 
învelitoarea de oase...”1, semnată de preotul Constantin Necula, „pre 
gândul la versurile lui”, ca o binecuvântare în firea lucrurilor, gir 
binemeritat  de la un mijlocitor legal între cer și pământ.  

Numindu-l „paj al kadișului”, versurile fiind ca  rugăciune  de 

înfruntare a morții, prin care se eliberează de păcatele lutului, 
subliniază demnitatea de lord al vieții în fața morții, definindu-i 
poemele ca „distilări ale singurului cod de onoare al omului în 
căutarea liniștii sale”.  Făcând apoi apropieri de Borges și Pablo 

Neruda, prefațatorul îi declamă fără reținere unicitatea și valoarea: 
„Nu știu dacă există în literatura universală om mai împrietenit cu taina 

câmpului de oase ce-și așteaptă Învierea!..”. Convins de versurile sale, 
îl declară învingător: „Oricum am întoarce-o, Cristănuș ne-a învins încă 
o dată”.  

De la diptic, la triptic și acum, prin volumul patru, la un cvartet 
al dansului la balul „cu viii și cu morții laolaltă” (N. Stănescu), într-o 
imaginară și mereu amânată zi aniversară a morții, Dumitru 

Cristănuș este consecvent universului thanatic, contra celor care-l 
sfătuiau să se diversifice tematic (crezând că va ajunge la 
autopastișare dacă nu schimbă tema), dând lecție de poezie autentică 
în jurul unor motive de bază. Este o aglutinare a secvențelor 
caleidoscopice în viziune globalizatoare proprie, într-o poezie din 
combustie interioară autentică, asemeni lavei unui vulcan pe care nu 
o poți negustori (nu din livrescul unui construct de cărămizi 
prefabricate). 

Moartea „cea de toate zilele” este acum acea împărăteasă la 
crucea dintre două lumi, dintre zi și noapte, ca Cenușăreasa de la 
miezul nopții, moartea ca „regina nopții”, când eul poetic devine 
Prințul cel cu hlamidă neagră, fără să știe, dar simțindu-și oasele 

arvunite regatului nopții. E cel care ține cumpăna intre regatul 
visului și întoarcerea la realitate: „distanța dintre moarte/ și viață sunt 
eu”, „îngerii/ comunicau/ între ei/ prin poezia mea/ numaidecît/ am 
încercat/ să fac pace/ între cer/ și pămînt/ cu trupul meu”. 

Registrul de cuvinte folosit e minim, drept vocabular 
fundamental al universului său poetic, regăsibil în toate volumele: 
înger, cuvânt și poem, viață/ moarte, zi/ noapte, intuneric/ lumină, 

cer/ pământ, soare/ lună etc., Ca într-un recviem de Mozart, 
alcătuiește alfabetul leitmotivelor tematice configurate cu o puternică 
forță poetică, proprie harului său. Sunt termeni cu care jonglează în 

 
1 Vezi Constantin Necula, „Învelitoare de piele, învelitoare de oase”, in Dumitru Cristănuș, 
Citirea oaselor. (Sibiu: Editura Agnos, 2021), 7-13. 
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imagini multiple, încatenate organic, surprinzător de proaspete și 
percutante, citabile în orice posibil „dicționar de metafore”.  

Fiecare leitmotiv apare intarsiat în titlul volumului - izbucul 
central care declanșează universul poematic al cărții, generând 
continuu jerbe de imagini memorabile. Toate scrierile de până acum 
se întrepătrund osmotic, ca într-un tablou unic, monumental, un fel 
de „Guernica” lui Picasso. Sunt piese ale unui puzzle unic, 
deocamdată, în peisajul liric contemporan, într-o arhitectură poetică 
fără fisură, dintr-o tensiune interioară aparte. Poetul este, în 
unicitatea sa inefabilă, după cum preciza convins preotul C. Necula, 

„debusolantul posesor al unei ars poetica din altă lume”2.   
Eul poetic - personajul principal, reprezentat aici metonimic 

prin hieroglifa oaselor, parte din trupu-i, trece prin toate vârstele, în 
dinamica știută a curgerii vieții: „îmbătrânesc/ printre oase/ intru în 
iarna/ trupului meu”. 

Ca în Livada nopții, unde cuvântul „livadă” apărea în fiecare 

poem, explicitat cu o nuanță în plus (într-o avalanșă de definiri 
predominant vizuale în picturalitatea lor), procedeul exploatat este 
același: fiecare poem este definire în nouă contextualizare a 

leitmotivului oaselor, evantai de ipostazieri, ca un bolero, variațiuni 
crescendo pe o temă dată (à la Bach).  

Nucleul semantic al unui motiv, prin definiție, iradiază 
semnificații multiple, într-o țâșnire arteziană de metafore, care, 
stilistic, se configurează iconic într-o imagine - constelație.   

Inteligența artistică a poetului urmează o coregrafie intuitivă de 
punere în scenă a epopeii oaselor, fără corporalitatea concretului, dar 
paradoxal, de un firesc total în abstractul ideii poetice. Lumea oaselor 
devine o realitate de alături, palpabilă cu sufletul, ca o epifanie – o 
revelație a unei lumi nevăzute, prin perceperea neașteptată a 
semnificației esențiale. 

E drept, moartea e un patrimoniu comun al omenirii, dar 
atitudinile și stările de impact cu ea sunt mereu altele, fiecare are 
sipetul său de nuanțe, în scriitură proprie, ca o amprentă.  

Asumarea temei se mărturisește ca o profesiune de credință: „ce 

frumos/ să îți asumi pasiunea morții/ pentru tine/ să îți lași/ oasele 
libere/ să umble prin lumina/ căutîndu-și cerul”. 

Atingând „literele cioplite în oase//o nouă citire”, începem să 
„citim” oasele - oasele morților, pline de poveștile vieții: „viii/ sunt în 
oasele/ morților” și oasele vii, în trupul propriu, supus de fapt morții 
viitoare, acum imaginare.  

 
2 Necula, „Învelitoarea,” 12. 
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Astfel, motivul trupului – casa oaselor celor vii „oasele/ erau la 
ele/ acasă/ în trupul meu/ precum/ pietrele vieții” este în tandem cu 
motivul gropii - casa oaselor morților - deocamdată o groapă goală: 

„pe țărmul/ de aer/ al gropii”, „pe un perete de lună/ al gropii/ mi-am 
bătut/ oasele/ în cuie”, spune poetul, ca o răstignire cristică întru 
mântuire.  

În „noaptea pămîntului” - tărâm special al oaselor cu „muntele 
albastru/ al flăcării”, unde lumina „va înflori”, oasele sunt personaje 
miraculoase ca de pe tărâmul celălalt al basmului, într-un univers 
întors pe dos, cu cerul în adânc și cu pământul care „își pune mâna/ 

streașină la ochi/ privind/ oasele-păsări/ cum zboară”, ca printr-un 
ochean întors al oaselor. Cum oasele rămân în pământ, 
spiritualizarea de după moarte, din înaltul cerului, este adusă din 
nou în măduva lor, prin „cerul pământului”: „cerul/a venit/ atît de 
aproape/ de pămînt/ încât nu se mai deosebeau/ unul de celălalt”. 

La Dumitru Cristănuș, simbolistica universului poetic este în 
binom dihotomic, grupând motivele-simbol în tabere opuse 
conceptual, dar în fapt, existențial, în simbioză continuă.  

Fundamentul constructului este binomul viață/ moarte, fiecare 
cu elementele proprii, la fel în corespondență dihotomică, în locația 

spațială, cer/ pământ.  
Simbioza lor se relevă prin jocuri de cuvinte, singurele care 

introduc o notă de umor și detensionare: „și cerul/ s-a făcut/ pămîntiu 
la față/ eliberîndu-mi oasele”, „întunericul/ a rîs/ pînă s-a făcut/ alb 
la față”. 

Pe de o parte vibrează viața -  cu cerul, cu lumina sa, cu ziua, 
cu soarele, cu anotimpul primăverii,  „iubesc primăvara/ florilor de 
țărînă”, cromatic sub semnul albului, pe de altă parte, antitetic, este 
moartea - cu pământul, cu întunericul, cu noaptea, sub culoarea 
negru,  cu luna și stelele sale, cu iarnă, iar între ele o continuă 

întrepătrundere: „cu cerul/ la masa de lut/ a întunericului”, „iarna 
morții/ a ridicat/ garduri de lumină”,  

Lexemul „pămîntul” alternează cu sinonimul „țărînă”, în 

conotații suplimentare, legând pământul de tărâmul morții, prin 
pumnul de țărână ce se pune peste mormânt, hieroglifă a tot ce ține 
de terestrul vieții efemere: „pereții peșterii/ erau din lacrimi/ de 
țărînă”,. „împreună cu oasele/ am construit/ o piramidă a țărînii/ 

unde aș fi trăit fericit/ dacă nu ar fi venit grăbită/ veșnicia/ să îmi 
elibereze/ moartea”. 

La granița dintre viață și moarte se consumă motivul lumânării: 
lumânarea aprinsă arde în noapte, pentru morți, iar cea stinsă 
rămâne în ziua viilor„din dimineața lumînării stinse”, lumânarea – ca 
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promisiune a morții: „îmi privesc/chipul de ceară/în flacăra/unei 
lumînări”.  

Corolar pulsează binomul murire/nemurire, „oasele-mi/în trup/ 
sunt într-un/continuu/exercițiu al nemuririi”, iar pe fundalul veșniciei 
ticăie tema timpului uman, subiectiv, cu reprezentantul metonimic 
ceasornicul: „bat clopotele/ de frunze galbene/peste viața/unei gropi/ 
se răzvrătește/timpul/ într-un ceasornic/de iarbă lunară”. 

Spre puritate se accede prin zăpadă (cu sinonimul ninsoare), 
„voi fi vindecat/în tăcerea/ unei cununii/ a ninsorii”,  „mă regăsesc/ 
în fiecare os/cu mîinile reci/de zăpadă”. Se exploatează poetic 

ambivalența albului: iarna morții, prin albul de zăpadă al oaselor, un 
alb asemeni inocenței îngerilor, dar și al lințoliului alb al morții peste 
trup: „oasele/și-au îmbrăcat/ iile albe/ la serbarea/lirică/a poeziei/ 
trupului”.  

Adjuvant, motivul îngerului, prezent încă din primul volum, 
substituie muza inspiratoare, mâna care-l scrie: „un cerc de foc/în 
mijlocul lui/îngerul/scoate din/lumină/viața de aur/a unui poem”. 
Consubstanțial, e prezentă veșnica temă a scriiturii, prin care se naște 

fiecare volum, canavaua tabloului și ițele țesăturii, cuvântul ce 
ființează în poemul care devine trup pentru poetul cu oasele sale: 
„cuvintele se așază/fiecare în răsăritul/unui vers/mă simt un poem/ 
dedicat cuvintelor”, „înaintez/printre oasele/trupului meu/ca printre 
litere/și cuvinte/moartea să fie/doar un poem”.  

Arta scrisului e modelaj din plastilina oaselor: „modelez/cuvinte 
din oase”, iar poemul are rol pontifical, punte între cele două 
tărâmuri, „singura scăpare/dintre/două lumi”. 

Volumul are unitate în simplitatea limbajului poetic minimalist, 
până la esențializare, acel minimalism al esențelor în recipiente mici. 
Este o stilizare de un subtil rafinament,  ca în stampele japoneze (cu 
totul opus comunei avalanșe lexicale, la modă, să epateze cât mai 

șocant, joc de artificii rămase petarde insipide). Cu fiecare apariție 

editorială poetul își rafinează arta scrisului, finețea metaforei, 
șlefuirea versului cu limpezimi de cristal „insomnicele oase/ vorbind 
o limbă/numai a lor/mi-au așezat poezia/într-o icoană de trup”.  

Scrisul său se derulează ascensional, într-o autodepășire 
firească, din sine, ca rășina bradului, nu una propusă, chinuit 
construită. Volumul Citirea oaselor marchează la superlativ această 
siguranță artistică a discursului liric și consecvență în crezul poetic 
și-n viziunea proprie, originală.  

Gestionarea firească a morții constituie triumful vieții prin 
poem, simte poetul, stăpân pe sine „îngerul cuvintelor/ mi-a spus/ că 

a scris/ cea mai frumoasă/ elegie a vieții”. 
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