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Introducere 

 Teza de doctorat „Poetica elementelor fundamentale în opera lui Jean-Marie Gustave Le 

Clezioˮ este construită pe intenția de a pune față în față un scriitor și un concept abstract, dar posibil 

de adus la foarte numeroase actualizări concrete. Funcționarea primului prin cele din urmă și jocul 

dialectic care rezultă din ansamblul lor susțin și ușurează receptarea textelor, creând o grilă de 

lectură aptă să pună în evidență mesajul lor general, care este unul de mare actualitate: revenirea la 

natură (adică la compania elementelor fundamentale), ca o soluție împotriva spaimelor actuale ale 

omenirii.  

Lectura romanelor publicate de Le Clezio creează sentimentul unei proze cu o amprentă 

unică. Este o proză în care apar spații imense arse de soare, stânci aride cu concavități 

transformabile în adăpost, indivizi solitari sau grupuri aflate mereu în călătorie, țărmuri de mare 

pustii, oameni care au părăsit lumea, dar sunt fericiți. În amonte vom găsi o neobosită căutare a 

copilăriei și în general a originilor, fascinația mării și deșertului, sindromul vieții trăite într-o 

perpetuă mișcare/ căutare. Tot atâtea elemente inedite, care, pe fondul scriiturii actuale, orientată 

către alte direcții, generează originalitate. 

Partea I 

I.  Lui Le Clezio i s-a decernat în 2008 Premiul Nobel pentru literatură. Academia suedeză 

l-a calificat cu ocazia decernării drept un „écrivain de la rupture, de l’aventure poétique et de 

l’extase sensuelle, l’explorateur d’une humanité au-delà et en dessous de la civilisation régnante”1.  

                   Lumea literară a considerat opțiunea ca fiind legitimă (mediul academic european, în 

cea mai mare măsură) sau exagerată (mediul academic american, care avea în această privință un 

sentiment de frustrare). Discuția apărută în jurul premiului i-a sporit scriitorului notorietatea atât 

pe vechiul continent cât și dincolo de ocean, el făcând de-acum înainte obiectul a numeroase 

dezbateri între specialiști ai literaturii, fie la nivel mediatic, fie la cel colocvial. Traducerile au 

apărut ori s-au înmulțit, creând noi adepți care însă nu intră în sfera a ceea ce se numește „publicul 

larg’, scriitorul rămânând să intereseze cel mai adesea mediile intelectuale de pe toate continentele. 

Au venit și premii literare, altele decât cel al Academiei din Stokholm, colocvii internațioale 

și invitații la diverse dezbateri și interviuri. Au apărut lucrări de doctorat axate pe opera lui la 

                                                           
1   Horace Edghal, Svenska Akademien, Communiqué de presse, 9 octobre 2008, « Prix Nobel de littérature pour 2008 

Jean-Marie Gustave Le Clézio », URL : 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2008/press_fr.pdf>. 
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universități dintre cele mai îndepărtate de spațiul european, dovadă a intrării definitive a scriitorului 

în zona de interes a specialiștilor celor mai avizați din lumea întreagă.      

                Romînia se numără printre țările cele mai interesate de scriitor : Irina Mavrodin a studiat 

aspecte ale creației romancierului încă de pe vremea când accesul la literatura occidentală era 

restricționat. Ulterior, alți cercetători au publicat articole sau teze de doctorat care i-au studiat 

opera.  

           II.  Scriitorul a fost îndelung pregătit de familie și mediul social pentru cariera pe care avea 

să o realizeze. Lectura a fost ocupația sa predilectă în copilăria marcată de război, de absența tatălui 

și de singurătatea dată de neputința de a se apropia de alți copii, precum și de prezența unei 

biblioteci impresionante la îndemână. A învățat engleza (din cărți), ceea ce i-a permis să treacă 

ușor de-a lungul întregii vieți de la un cod la altul și i-a deschis orizontul către literaturile engleză 

și americană, care-i vor marca mai târziu scriitura (Salinger în primul rând). Formația generală i-a 

fost solid întărită de contactul cu filosofii antici (Parmenide, Occam).  

           II. 1.  Din literatura franceză contemporană i-au fost dragi Michaux, Beckett, Sartre, Camus 

sau Robbe-Grillet, cu operele cărora a cochetat intertextual în numeroase romane. Adesea și mai 

ales în prima perioadă de creație, s-a aflat în umbra lui Lautreamont.  

    Lecturile au făcut din el un maniac al însingurării, singurătatea trecând adesea în textele produse 

(lucrarea lui de licență se numește Le thème de la solitude dans l’œuvre d’Henri 

Michaux).                 

      II.  2.  Le Clezio s-a născut la Nisa și și-a petrecut în acest oraș copilăria și adolescența. Cum 

însă familia sa avea rădăcini în Bretania, mergea adesea acolo, iar copilul și apoi tânărul au păstrat 

o imagine frumoasă a respectivelor sejururi. Ele i-au creat adultului o adevărată fascinație care l-a 

făcut să se identifice cu acele locuri și să le considere ale sale. În egală măsură este scriitorul atașat 

de frumoasa și exotica insulă Mauritius, în care ajunge tot cu ocazii aduse de relațiile familiale.  

       Ar fi greu să se ierarhizeze dragostea pentru acești trei piloni ai existenței sale, la care va face 

mereu referire și ale căror structuri peisagere sau de mentalitate vor deveni cu timpul structuri 

discursive ale operei. Ele nu se află niciodată în opoziție, nu creează conflicte identitare, ci 

contribuie fiecare la armonia psihologică a ansamblului.  

   II.  3.  Spre deosebire de copilăria, dificilă afectiv, a lui Le Clezio, viața de familie a adultului 

este una împlinită, trăită într-o armonie autentică, care depășește cadrul contingentului pentru a se 

manifesta la nivel literar. Soția sa, Jemia, de origine berberă, este reprezentanta ajunsă în lumea 



8 
 

civilizată a unui trib african care practică încă nomadismul. Ea aduce în proximitatea psihologică 

a scriitorului zona, pentru europeni exotică, a unei populații cu chemări și obiceiuri unice.  

                 Dacă primele texte lecleziene dezbăteau la modul ușor adolescentin teme precum 

singurătatea individului și spaima de moarte, cu timpul, acestea s-au estompat (mai ales după 

sejurul în Panama), iar odată cu apariția tinerei Jemia, au fost definitiv înlocuite. Romanul Désert 

este cu adevărat un produs al conlucrării celor doi parteneri pe plan literar, iar specialiștii care au 

căutat similitudini între personajul real (cu toate efectele aculturației pe care o trăiește) și lumea 

nomadă a nisipurilor nu au avut câtuși de puțin a șoma. De fapt, în spatele acestui roman se află 

căutarea înfrigurată a unui trecut nu numai personal, ci și de grup, de trib, de ambianță și trăiri. 

Experiența reală a celor doi în Africa sahariană a avut loc mult mai târziu și mărturia literară 

comună se regăsește în Gens des nuages. Călătoria a fost una de inițiere pentru Le Clezio și de 

reactualizare afectivă pentru Jemia. 

Acest lucru se întâmplă, deoarece, dată fiind relația deosebită pe care o are cu soțul său, 

Jemia poate sugera soluții narative, posibile evoluții ale personajelor, structuri textuale. 

Colaborarea merge uneori chiar până acolo încât familia Le Clezio redactează alte două texte 

împreună. Fapt este că, în calitate de „secretară” sau de colaboratoare literară, tânăra soție a avut/ 

are o influența decisivă asupra creației scriitorului, fără însă a-i deturna chintesența.    

III.  Chintesența acestei opere se află în reluarea originală a problematicii condiției umane 

în context contemporan și în soluția propusă pentru ameliorarea ei: revenirea la natură. Or, cum 

natura înseamnă ambianță, adică pământ, apă, aer și foc, regăsirea lor devine cardinală. 

Partea a II-a  

          IV.   Fără a afirma explicit acest lucru, teoreticieni eminenți au spus-o recent : James Frazer, 

Roger Caillois, Mircea Eliade, Claude Levy-Strauss, Gaston Bachelard, Rene Guenon, Gilbert 

Durand, Jean Burgos, Northon Frye și mulți alții. Fiecare dintre ei a abordat, parțial sau monografic, 

elementele primordiale, semnalând aspecte inedite ale manifestării și efectelor lor în societățile 

contemporane. Coroborate, observațiile lor, întotdeauna inedite și pertinente, alcătuiesc un corpus 

de opțiuni de lucru capabile să asigure o abordare ordonată și eficientă, să facă adică toate serviciile 

oferite de o metodă.  

              Mircea Eliade vine cu ideea, străveche, dar înnoită, a caracterului ciclic al proceselor și 

deci cu teoria eternei reîntoarceri care caracterizează evoluția întregii Creații si în mod implicit, a 

omului. La Le Clezio această teorie explică de ce, din vreme-n vreme, grupuri mari de oameni refac 
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cu obstinație itinerarii ancestrale și experiențe déjà trăite, repetând fără sfârșit un proiect care duce 

către tărâmuri necunoscute.  

                 Într-o altă zonă a cercetării sale, Eliade ne dă prin ecuația și metafora homo humus o 

mulțime de soluții pentru a înțelege funcționarea psihologică a celui care abandonează lumea 

civilizată și merge să trăiască într-o concavitate a țărmului de mare. Este vorba despre o chemare 

a pământului care se manifestă la toate vârstele și care devine mai imperioasă în condițiile în care 

mama, ea însăși concavitate creatoare, lipsește. Această relație se instaurează deoarece pământul 

se manifestă ca o autentică Genitrix, care reunește în sine toate semele reprezentative ale 

maternității.  

             Gaston Bachelard, prin „reveriile” sale, contribuie la circumscrierea zonei de amonte a 

deciziilor anumitor protagoniști leclezieni, a teritoriului inconștient și imposibil de verbalizat în 

care se naște actul neașteptat al evadării din realul aducător de nemulțumire. Tot el furnizează 

cercetării particulare tipul de complex (al Ofeliei, a lui Charon, a lui Swinburne sau a lui Prometeu) 

în lumina căruia personajul poate fi analizat.   

           Roger Caillois, și el unul dintre marile spirite reprezentative ale secolului al XX-lea, oferă 

considerații utile în legătură cu dialectica raportului sacru – profan, pe care îl vede implicat în 

reînnoirea periodică a lumii și în funcționarea ei esențialmente unitară. El are o contribuție cu 

adevărat importantă în studierea focului și, de asemenea, în analiza ipostazelor acestuia, cu 

raportare la viața individului, a grupurilor umane mici, și a societăților. Este o viziune integratoare, 

care permite abordarea focului concret, dar și a celui metaforic, (precum focul inimii, al arsurii 

stomacului flămând), dar și, într-o viziune extinsă, a problematicii războiului.  

            Jean Burgos a creat o poetică care operează cu trei tipuri de sintaxă a imaginarului și care 

caută alternative la timpul mitic. Pentru el, atitudinea omului față de timp se manifestă fie sub 

forma revoltei, fie sub aceea a acceptării, fie, în sfârșit, în forma refuzului. Or, aceste moduri de 

raportare la timp sunt, în împrejurări deosebite, cele ale personajelor create de Le Clezio.  

            Toate aceste contribuții trebuie completate prin cercetările lui Claude Lévy-Strauss și 

Gilbert Durand, care au dus înainte teoriile imaginarului și au perfecționat abordarea mitanalitică 

a textului literar. La progresul realizat de ei se adaugă cel datorat lui Norton Frye, care se ocupă de 

simbol și mit.  
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               Cercetătorul român Liviu Streza este, la rândul său, un support pentru investigarea operei 

lui Le Clezio în măsura în care, abordând ceea ce el numește „preînchipuiri ale botezului`, 

furnizează soluții convenabile pentru a trata problematica sacralității apei.   

                  Alături de opțiunile de metodă venite dinspre teoreticienii amintiți, în cercetarea asupra 

operei lui Le Clezio se dovedesc necesare și liniile de investigație furnizate de antropologia poetică 

a lui Daniel Dubuisson. Acesta pleacă de la axioma că în operă se regăsesc experiențele, structura 

de personalitate și întrebările metafizice ale emițătorului, căci numai prin intermediul produselor 

sale discursive acesta le poate obiectiva. Se pune atunci problema raportului între poetică, poietică 

și literaritate, care raport va dezvălui modul în care textul a fost construit. 

Partea a III-a   

           V.    În centrul realității literare a romanelor lui Le Clezio se plasează de la sine conceptul 

de existență elementară. Existența elementară ar fi construită pe ideea de marginalizare, realizată 

semantic prin trei seme subsumate: evaziune, precaritate și natură.  

            Personajul leclezian, singur pe lume sau aflat într-o familie care-i creează disconfort 

psihologic, abandonează în mod neașteptat existența material sigură pentru a merge să se instaleze 

aiurea, într-un loc de aparență total neprietenoasă dar văzut ca fiind primitor. El lasă în urmă rutina 

cotidiană, orașul deprimant, conflictele, războiul, societatea de consum. Despărțirea este definitivă 

și lipsită de regrete, iar viața în libertate este trăită cu o voluptate autentică. Protagonistul își 

improvizează cele necesare traiului, împrumutând din natură tot ceea ce îi lipsește. Viața i s-a 

schimbat, căci pământul îi oferă adăpost și îi creează sentimentul regăsirii mamei pierdute sau 

abandonate, de la mare primește hrana, vântul, soarele, cerul, imensitatea spațiului înconjurător îl 

euforizează și îl fac fericit.  

                   Timpul nu mai există, schimbarea zilei în noapte nu face decât să creeze noi ocazii 

pentru contemplare, căci contemplarea ambianței a încetat să fie accidentală și a devenit un fel de 

ocupație către care personajul se simte chemat și prin care se împlinește. Aici el își reface echilibrul 

de suflet, căci aici întâlnește universul paradisiac pe care îl simte ca fiind pierdut pentru sine sau 

pentru om. 

 Alături de conceptul de existență elementară, altele două se impun, anume cele de 

geografie elementară și traseu elementar. Geografia elementară ar fi harta zonelor frecventate cu 

precădere, între care Nisa și insula Mauritius sunt inconturnabile (căci avem a face cu un scriitor 

care introduce propriul „vécu” în operă), iar traseul elementar ar desemna sintaxa, întotdeauna 
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diferită, a puctelor intermediare atinse, deplasarea  personajului de la unul la altul făcându-se cel 

mai adesea pe mare.  

           VI . Textele publicate până la Mondo et autres histoires au în comun un soi de căutare a 

echilibrului, într-o societate de consum sufocată de spaime care au drept consecință pierderea 

individualității. În spatele stângăciei și a incapacității personajelor de a stabili relații autentice cu 

mediul și cu semenii se află lumea în care trăiesc dar și o teamă de cădere în neant care ar putea 

trece neobservată. 

 VII.   Dincolo de diversele forme concrete pe care le ia în romanele lui Le Clezio, relația 

omului cu elementele se dovedește a fi omniprezentă, centrală și definitorie pentru opera lui, care 

este concepută ca o unică și imensă carte, cu structuri, motive și o atmosferă marcate deseori de 

iterație. Tot o constantă a acestei creații este procesul de construire, în fiecare roman, a unei 

existențe elementare având componentele celei anterior definite. 

Partea a IV-a 

 VIII.  Poetica apei.  Marea reprezintă în opera studiată forma privilegiată pe care o ia 

elementul acvatic, iar acesta, la rândul său, apare ca materia primordială cea mai prezentă în traseul 

existențial al protagoniștilor. Apa, fie ea ocean, fluviu sau lac, atrage, îi face să parcurgă 

necondiționat, cu o chemare misterioasă în suflet, spații imense, de o ariditate normal descurajantă, 

dar care pe ei îi motivează.  

Departe de a fi pentru ei un element de decor, apa le influențează psihologia, opțiunile și 

actele, avînd chiar un rol determinant în viața lor. Numeroase sunt cazurile în care, în mod voit, 

personajul se lasă purtat de apă în mod dramatic sau chiar tragic. 

Spălarea sau îmbăierea sunt formele cele mai curente de prezență a elementului acvatic în 

viața omului, dar la Le Clézio ele sunt ocazie pentru o purificare a sufletului. De aceea, ținta lor 

igienică se ramifică, incluzând o latură ritualică, realizată cu o atenție și o lentoare specifice, în 

momente ale zilei considerate propice și aducătoare de beneficii de suflet maxime. Și apoi, apa și 

în special apa mării, dă bucuria libertății, a unei libertăți absolute, imposibil de atins altundeva, 

altcumva sau altcândva. 

Există de asemenea o dimensiune simbolică a contactului cu apa, căci, prin reiterare, baia 

devine un obicei care se transformă cu timpul în cutumă a grupului, cutumă care realizează menirea 

de a a asigura supraviețuirea unei lumi pe cale de dispariție. În aceeași cheie poate fi interpretată 

opțiunea femeilor de a merge să nască pe malul apei, conform tradiției ancestrale a grupului.  
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 Prima îmbăiere (ritualică) a pruncului, tot în apa mării, înseamnă imersiunea simbolică în 

timp și continuitatea generațiilor, dar și spălarea de păcatul originar, ca în cazul botezului 

instituționalizat. Gesturile de felul acesta pot fi realizate și de către bărbați, care însă acționează 

asupra copiilor aflați la vârste mai mari și dau actului o valoare inițiatică. Pe de altă parte, spălarea 

este considerată ca având efecte misterios benefice, de înfrumusețare, de însănătoșire sau de 

întinerire (la Fontaine de Jouvence). Ea este de asemenea văzută în lumea lecleziană ca o substanță 

a memoriei, ca un fel de element de legătură între trecut, prezent și viitor, desființează distanțele și 

face posibilă împăcarea sufletelor dezbinate.  

În contextul civilizației africane în care apa este cel mai adesea absentă, cultul ei este 

explicabil, iar venerarea ei în cadru ritualic de către comunități umane largi devine o formă 

de  individualizare a lor. Așa se întâmplă cu tribul oamenilor albaștri, care sunt în același timp 

strămoșii personajelor din Désert și ai soției scriitorului, Jemia.  

Apa funcționează uneori ca o ancoră de salvare. Este cazul acelor protagoniști care, aflându-

se într-un moment de criză intensă sau fiind pradă unui vid interior, se străduiesc să-l depășească 

plecând într-o călătorie către marea care spală și regenerează. Însă nu întotdeauna se întâmplă așa. 

Către mare se merge și atunci când posibilitatea unui nou început a încetat să mai existe. 

Marea poate să ucidă ea însăși, pentru motive de nimeni cunoscute. Dar tot marea poate 

învăța omul, în sensul de a-l iniția, pentru ca el să transmită către generația următoare un mesaj și 

un apel. Aflat în prima sa zi de viață, copilul primește de la mamă, prin baia inițială, fiorul 

contactului cu marea, iar această legătură, în mod paradoxal definitivă, se va păstra de-a lungul 

întregii vieți, chemându-l într-o formă misterioasă, indescifrabilă din exterior, către un univers 

sacru, acum interiorizat.  

IX. Poetica pământului. Elementul pământ constituie o prezență la fel de constantă la 

personajele lui Le Clézio. Sub forme diverse, el interesează pe toți tinerii fără familie și fără 

adăpost, pe toți cei care, pentru motive foarte diverse, au fugit de oameni, pe toți însingurații și pe 

toți nefericiții aflați în căutarea fericirii. Iar pământul pe care-l caută nu este mai niciodată pământul 

oamenilor, pământul locuit și transformat civilizațional, ci un teren sălbatic, un teren al nimănui, 

întotdeauna situat departe de lume. Aici, cel care refuză societatea sau a fost refuzat de ea caută 

concavități ale solului din care își face casă primitoare. Primitor pare să fie semul care 

caracterizează elementul pământ în relația sa cu personajele lui Le Clézio. Acest epitet îi vine, după 

cum spune Mircea Eliade, din calitatea Creației, și deci și a omului, de a fi, în esența sa, humă. 
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Primitor fiind, lăcașul ascuns protejează, iar cum protecția este esența însăși a maternității, 

pământul devine matern pentru toți exilații care-l caută.  

             Există în opera studiată numeroase repere toponimice, tot atîtea elemente constitutive ale 

geografiei elementare anterior menționate, în care protagoniștii își plasează timpul copilăriei 

pierdute. Aceste repere capătă o funcție identitară, parte a chemării misterioase care îi animă pe 

protagoniști și care se manifestă ca o recuperare simbolică a rădăcinilor.  

               Opțiunea pentru locuirea în subteran ascunde întotdeauna o asociere, o comparație 

prealabilă, în care există un comparat și un comparant. Comparantul este întotdeauna caverna, iar 

comparatul poate fi orice spațiu marcat de semul +întuneric : o cală de vapor, o pivniță, sau chiar 

abdomenul femeii. 

Grota îl apără pe cel primit în străfundurile pământului atât viu cât și dincolo de viața 

terestră. De aceea, cel dispărut se bucură de protecție chiar și atunci când ajunge în mormânt, căci 

în lumea întunecată există spirite care se înstăpânesc peste sufletele ajunse să locuiască în ea.        

                     A te refugia într-o cavernă înseamnă a te ascunde de lume, a trăi în proximitatea 

elementelor, a te opune vicisitudinilor, a te retrage din viața socială la care, oricum, nu aveai puterea 

de a te adapta, a dispune de intimitate și de tihnă, a ieși din timp (după cum observă pe bună dreptate 

Jean Burgos). 

               Numeroase sunt cazurile în care protagonistul leclezian se instalează într-o cavernă a 

pământului și locuiește în ea fără a se gândi să o mai schimbe vreodată. Ea preia toate funcțiile 

echivalentului său civilizat, casa, și este văzută ca atare de cei din exterior. O relație ecuațională se 

instaurează pentru aceștia din urmă între locuință și locuitorul ei, așa încât primul și cea de-a doua 

sfârșesc prin a se suprapune. 

                Subteranul și întunericul care-l caracterizează, dar și sentimentul împlinirii, și în mod 

paradoxal, al libertății venite odată cu el completează sfera de conținut a existenței elementare a 

protagonistului.   

                 X. Poetica focului.  Abordarea elementului foc aduce în discuție alte realități 

reprezentative și alte repere ale existenței și geografiei elementare. Din punct de vedere teoretic, ea 

urmează liniile trasate de Claude Levi-Strauss și de mitologia focului lansată de Frazer, în care se 

face referire la trei etape ale prezenței acestui element fundamental în viața omului : epoca fără foc, 

epoca focului utilizat și epoca focului aprins, fiecare fiind prezentă la Le Clézio, dar în măsuri 

diferite.  
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            În romanele reprezentative pentru prima epocă se reface într-un fel evoluția umanității în 

măsura în care protagonistul pleacă de la o etapă și ajunge în mod firesc la ultima, trecând la fel de 

firesc prin complexul lui Prometeu și prin cel al lui Novalis. Celelalte două etape din istoria focului 

se împletesc, într-o dialectică ușor de înțeles, cu manifestări ale elementelor apă, aer și pământ, iar 

jocul lor este abordat holistic.  

               Atitudinile umane față de foc sunt diverse, ele mergând de la teamă până la respect și 

trecând prin venerarea proprie triburilor africane. De aceea, elementul în discuție este prezent peste 

tot, atât acolo unde el aduce confortul căldurii, cât și acolo unde are loc un ceremonial cu valoare 

simbolică. În plus, se vorbește de foc atunci când se dorește a aminti căldura corpului, curiozitatea, 

speranța ori dragostea care ard pe om pe dinăuntru.  

                Problematica războiului la rândul său ține de manifestările focului, deoarece conflictul 

interuman armat este un rezultat al urii aproapelui, al dorinței de răzbunare și al deschiderii către 

competiția negativă. El se desfășoară cu o tehnică, rezultat al arderii, producătoare de ardere și 

unealtă a uciderii, care ucidere înseamnă și ea ardere și dispariție. În același sens, al dispariției 

individului, elementul în discuție devine formă de reintegrare între elementele cu câteva decenii în 

urmă creatoare de viață pentru același om. 

             Focul este, în sfârșit, creator de nou în măsura în care, după arderea produsă de el, lumea 

se prezintă într-o formă schimbată, reașezată și uneori mai bună.  

              XI.  Poetica aerului.  Elementul aer apare la Le Clézio ca o componentă importantă a 

existenței elementare pentru care optează protagoniștii. Pe lângă faptul că întreține viața, el 

realizează în romane cel puțin două funcții narativ importante.  

                      Prima este legată de ideea de libertate și de evaziune din concretul nesatisfăcător : 

personajul urcă în ținuturi înalte, unde panorama locului i se înfățișează larg, iar posibilitatea fizică 

de zbor îi este dăruită, așa încât devine ușor și începe să zboare. Compania cerului, cu norii, vântul 

și soarele, îi aduce un fel de imaterialitate și-i face imaginația fecundă. El își regăsește atunci 

simțămintele care-l pun în legătură cu o tradiție ancestrală și cu strămoși pe care singuri inițiații îi 

și privilegiații din categoria lui o pot cunoaște.  

            A doua funcție este legată de prima și realizabilă prin ea : este vorba despre dimensiunea 

formatoare, care se realizează prin transferul informației de la o generație la alta, în cadrul unui 

proces de învățare deschis doar unora dintre membrii comunității.  
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            Mircea Eliade plasează în mod paradoxal copacul, care este un element de o materialitate 

diferită de cea a aerului, tocmai în zona de actualizare a acestuia din urmă. Aceasta, deoarece 

copacul poartă pe om de la sol către spațiul ceresc, făcând de fapt legătura între cele două. 

El  sporește acuitatea observației personajului leclezian, care este un personaj esențialmente 

contemplativ. Tot el este cel care definește geografic zona de apartenență a eroului, căci speciile 

arboricole mobilizate la Le Clezio sunt mai întotdeauna exotice, întotdeauna profund specifice, și 

puternic marcate din punct de vedere lexical : arborele de mango, dafinul, ficusul, copacul chalta 

ori copacul tambalacoque, tamarinul, etc. Fiecare dintre ei are puteri specifice și aduce servicii 

omului în felul său. 

              Copacul permite o înălțare și o coborâre pe același drum, avantaj care nu se regăsește la 

alte mijloace de transport către înalturi. Ajuns sus, personajul, pătruns de aroma unică a dafinului, 

de exemplu, se simte nemuritor, precum acest arbore cu frunze tot anul verzi, își lasă gândul să 

vagabondeze, se lasă cuprins de un somn reparator, își vede sufletul desprins de corp și plecat către 

în sus. Este vorba de o experiență celestă, care, la revenirea pe pământ este simțită ca aducătoare 

de putere.  

                  În felul acesta, copacul realizează funcția pe care i-a atribuit-o Mircea Eliade, de 

element de legătură între pământ și cer, cu rădăcina bine fixată în sol și coroana departe, în cer, un 

stâlp al lumii, care aduce verticalitate, stabilitate și șansa de a avea acces într-un univers altfel 

inaccesibil.   

                 Vântul este forma cea mai reprezentativă prin care se manifestă aerul, iar formele pe 

care le ia el vorbește despre efectele pe care le va avea asupra personajului. Datorită lui, omul 

călătorește în zone necunoscute, ajunge în ținuturi anterior visate numai sau pe care le-a pierdut și 

unde îi place acum să meargă pentru a regăsi ființe de altădată. Dar, mai presus de toate, vântul 

este expresia însăși a libertății regăsite.  

                   Briză, uragan, crivăț sau furtună pe mare, mișcarea aerului, întotdeauna imprevizibilă, 

pune simțurile în alertă, creează bucurie sau aduce nenorocire ori moarte. Când este dezlănțuită, 

este în mod obligatoriu însoțită de celelalte elemente care se mobilizează : apa, pământul, focul. 

Este un atac combinat, un război al întregii Creații împotriva omului care, în această împrejurare 

grea, își găsește aliați în aceleași elemente.  

                Cerul, în sfârșit, exprimă aerul într-o formă a cărei funcție fundamentală este 

sacralitatea.  Culoarea lui exprimă, după caz, puritatea, profunzimea, imaterialitatea, începutul, sau 



16 
 

timpul trecut, amintirea, tandrețea, ori dimpotrivă, întunericul, tristețea, angoasa, disperarea, teama 

de moarte.   

                Cerul înstelat ocazionează seri de contemplare, descifrare și învățare. Numeroase 

personaje lecleziene își petrec timpul citind în stele (de obicei viitorul) și învățând pe alții să le 

citească. În această ultimă ocupație există întotdeauna un inițiator și un inițiat. Donatorul este 

posesor al unui anume volum de informație, iar primitorul este înarmat cu bună intenție. Transferul 

are loc între personaje aflate în raport de camaraderie, de dragoste sau de filiație. În acest ultim caz, 

apare de obicei tatăl biologic anterior absent, iar el transmite învățăcelului voința cerurilor și deci 

a elementelor fundamentale care îi veghează evoluția și ale căror decizii sunt obligatorii pentru el. 

Totul se desfășoară pe un puternic fond simbolic, în care sacralitatea are un rol considerabil.  

Concluzie 

             Criteriul prezenței elementelor fundamentale în opera lui J.-M.G. Le Clézio a condus la 

desfășurarea cercetării de față în două etape : cea care precedă Mondo et autres histoires și cea care 

a venit după. Prima perioadă este marcată de o puternică ostilitate a elementelor, ostilitate care 

creează o lume în care este greu de supraviețuit. A doua aduce o perspectivă suportabilă, deoarece 

protagoniștii au găsit o cale relaxată de raportare la aceleași elemente, iar viața lor, care a știut 

acum să le integreze, s-a schimbat în bine, ei devenind împăcați și într-un fel fericiți. Ceea ce le-a 

permis să facă această trecere a fost acceptarea ca pe un dat al existenței elementare și traiul dus 

după regulile ei.  

               Departe de a deveni prin această opțiune narativă un scriitor al însingurării, Le Clézio 

rămâne un creator al prezentului, căci el vine cu romanele sale exact în locurile de pe mapamond 

unde există suferință acum, nu numai altădată. De aceea în opera sa se regăsesc țări ori ținuturi 

precum Biafra, Liberia, Irak, Vietnam unde ura, războaiele și moartea fac ravagii. Chiar dacă spațial 

și uneori temporal cultivă exotismul, el rămâne un creator ancorat în contemporaneitate, întrucât 

conținutul cărților sale sugerează o soluție la marile probleme ale timpului nostru : împăcarea cu 

elementele prin revenirea la natură.  

                Teza de doctorat Poetica elementelor fundamentale în opera lui Jean-Marie Gustave Le 

Clézio nu a pătruns nici în toate aspectele raportului protagonistului leclezian cu materiile 

primordiale, nici în toate caracteristicile unei opere care nu încetează să se completeze. Lista 

opțiunilor de abordare a ei este lungă și rămâne deschisă. 
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