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cuvinte-cheie: Vasile Lovinescu, René Guénon, Tradiţia Primordială, tradiţionalism spiritual, 

simbologie, simbol sacru, gândire mitopoetică, imaginal, hermeneutică, metodă simbologică, 

ezoterism, critică ezoterică, hermeneut. 

 La începutul anilor ᾽90, când interesul oamenilor de ştiinţă şi nu numai se îndrepta către 

domenii care, până atunci, au stat sub semnul prohibiţiei, numele lui Vasile Lovinescu a fost pus 

în circulaţia valorilor noastre culturale, prin publicarea unor scrieri, care aduceau în prim-plan 

aspecte legate de ezoterism. Însă, odată cu scăderea interesului faţă de asemenea subiecte, 

întreaga activitate a lui Vasile Lovinescu a trecut sub un nedrept con de umbră, în prezent 

discutându-se din ce în ce mai puţin despre opera sa. De aceea, alegerea temei de cercetare 

trebuie înţeleasă în raport cu intenţia noastră de a realiza un reviriment al creaţiei lui Vasile 

Lovinescu, cu ajutorul căruia să devină cunoscute atât opera, cât şi activitatea sa. Însă, cum 

îndeplinirea unui astfel de obiectiv reprezintă specificul unei monografii, ne limităm a stabili ca 

ax prioritar al cercetării ideea că Vasile Lovinescu este unul dintre hermeneuţii literaturii 

române, toate resorturile metodologice conducând, în final, spre această concluzie. 

 În felul acesta, a fost stabilit şi obiectivul principal al actualului demers, şi anume 

surprinderea calităţilor de hermeneut ale lui Vasile Lovinescu, precum şi identificarea 

particularităţilor metodei de lucru pe care o va dezvolta. 

 Despre hermeneutica acestui erudit s-a mai vorbit, însă fără nuanţarea specificului ei şi a 

datelor constituente, care vor ajuta la conturarea adevăratei tipologii de hermeneut. Însă, cum 

acesta din urmă se dezvoltă şi acţionează sub impulsul unor teorii care stabilesc prerogativele 

metodei propriu-zise, atunci este explicabilă atenţia acordată instrumentarului folosit. 

Examinându-l, am constat că se bazează pe analiza prin simboluri – cele sacre, nu cele poetice, 

artistice –, aşa că am propus denominativul de critică simbologică, pentru a marca un tip de 

analiză, care operează cu simbolurile de natură primordială. Aspect convertit, de altfel, în 

element de noutate al acestei cercetări, în finalul căreia putem conchide că Vasile Lovinescu este 

autorul unei exegeze care face apel la semnificaţiile iniţiatice ale anumitor aspecte existenţiale, 

pe care le explică în totalitate din punct de vedere simbologic. 

 Pentru înţelegerea tipului de hermeneutică abordată, precum şi a metodei uzitate, a fost 

nevoie, pe rând, de cunoaşterea viziunii sale despre lume, precum şi de inventarierea taxonomică 

a datelor teoretice cu privire la epistema hermeneuticii. S-a ajuns, astfel, la o organizare 



compoziţională trinară, după cum urmează: în prima parte au fost actualizate anumite detaliile 

biografice şi conjuncturale, care au jucat un rol important la dezvoltarea unei imago mundi, în 

care îşi au rădăcinile atât opera, cât şi metoda sa hermeneutică. De aceea, a doua parte a tezei s-a 

ocupat de ceea ce înseamnă şi teoretic, şi practic, opera lui Vasile Lovinescu, văzută, în acelaşi 

timp, ca rod al unei gândiri mitopoetice, dar şi ca loc de manifestare a principiilor teoretice ale 

hermeneuticii sale. Despre aceasta din urmă, am dezvoltat câteva chestiuni teoretice, precum şi 

mai multe exemple de punere a ei în practică, prin intermediul exerciţiilor exegetice, în partea a 

treia a lucrării. 

Cu o structură tripartită, prezenta lucrare îşi propune să desluşească specificul activităţii 

lui Vasile Lovinescu, dacă luăm în calcul interesul său constant atât pentru ştiinţele 

tradiţionaliste, cât şi pentru umanioare. Stabilindu-i corect obiectivele, beneficiem de şansa 

accederii în universul său creator, având primul contact cu miza cercetărilor lui, astfel ca, în 

final, să-i încadrăm personalitatea pe una din axele culturii române. Pentru aceasta, am urmărit 

gradual trei componente structurale ale programului său de cercetare, care nu este altceva decât o 

înmănunchiere a viziunii lui despre lume, concretizată într-o operă ce intră sub incidenţa 

hermeneuticii, dacă prin aceasta înţelegem dorinţa scriitorului de a-şi expune propriile observaţii 

sub formă de lămuriri mai mult sau mai puţin ştiinţifice. Astfel, prima parte a lucrării a fost 

concepută sub formă de introducere în biografia spirituală şi culturală a lui Vasile Lovinescu, iar 

cea de-a doua ca expunere a constituentelor scrisului lovinescian, cu observaţii articulate într-un 

sistem metodologic, ce oferă informaţii, în ultima parte, cu privire la metoda hermeneutică 

apărută. 

Aşadar, pentru a ajunge să vorbim despre calităţile de hermeneut ale lui Vasile 

Lovinescu, prin intermediul cărora să-i atribuim locul cuvenit în arealul literaturii române, a fost 

nevoie, mai întâi, de o creionare a datelor sale biografice, atât cât să ajute la o încadrare 

conjucturală precisă, din care să desprindem informaţii despre personalitatea sa creatoare. 

Primele capitole ale lucrării se ocupă de aceste amănunte, scoţând la iveală imaginea unui 

reprezentant solitar al epocii interbelice, care a exclus din start afilierea culturală la ideologiile 

vremii. Amănunt demn de reţinut, dacă ne gândim că izolarea lui Vasile Lovinescu, înrudită cu 

asceza şi meditaţia, i-a folosit ca pretext pentru dezvoltarea unei viziuni despre lume, purtătoare 

de particule anagogice. Acestea, la rândul lor, pot fi explicate prin adeziunea cercetătorului la 



doctrinele spiritualist-tradiţionaliste, care i-au modelat traseul devenirii. De aceea, am considerat 

importantă în cartografierea activităţii culturale, evidenţierea legăturii sale cu ştiinţele 

tradiţionale, din doctrina cărora el şi-a alcătuit nu doar programul cercetării, ci şi-a făcut un 

adevărat mod de viaţă. 

 Observaţiile despre acest aspect nu ar fi totale, fără invocarea numelui părintelui 

tradiţionalismului spiritual în cultura europeană – René Guénon, aşa că al treilea capitol din 

prima parte a lucrării a descris tocmai relaţia dintre acesta şi cel mai cunoscut discipol român, 

Vasile Lovinescu, pentru care, guénonismul a fost mai mult decât o înrâurire culturală: a 

constituit şi dominanta spirituală a gândirii şi activităţii sale. 

 Cum nucleul euristic al epistemei tradiţionaliste se centrează pe Tradiţia Primordială, al 

patrulea capitol a fost gândit ca o prezentare taxonomică a acesteia, prin care i-am surprins 

configuraţia teoretică, dar şi principalele funcţii. Suportul conceptual a fost împrumutat din 

studiul semnat de Jean Tourniac, Melchisedec şi Tradiţia Primordială, precum şi din volumele 

lui Antoine Faivre despre Căi de acces la Esoterismul occidental, respectiv Gérald Messadié, 

Patruzeci de secole de ezoterism. Am înţeles că investigarea Tradiţiei Primordiale nu este 

posibilă fără instrumentarul specific unui asemenea demers, respectiv cel sprijinit pe mit şi 

simbol, aşa că, în prima parte a tezei, accentul a căzut pe examinarea morfologică a celor două 

concepte. De aici şi titlul unor subcapitole ca Mitul – vehicul al Tradiţiei Primordiale, Codul 

simbolic sau Substratul gândirii mitopoetice a lui Vasile Lovinescu, toate reunite de obiectivul 

cel mai important al cercetării de faţă: atestarea metodei hermeneutice, văzută ca rod al unei 

gândiri mitopoetice, stimulată în permanenţă de interesul lui Vasile Lovinescu pentru Marea 

Tradiţie Primordială. 

Ne propunem, aşadar, să demonstrăm strânsa legătură dintre programul hermeneutic 

lovinescian şi principalul său produs – o operă care nu este altceva decât oglindirea propriei 

viziuni despre viaţă a scriitorului, una orientată spre doctrina tradiţionalistă, din care îşi 

prevalează teoriile ce-i orientează demersul. Şi, cum principala lege a tradiţionalismului spiritual 

constă în analogia dintre macro- şi microcosmos, atunci aceasta va penetra atât de bine sistemul 

cognitiv lovinescian, încât toate întreprinderile sale ştiinţifice o proclamă drept sistem referenţial. 

La capătul ei, ne aşteaptă o explicaţie pertinentă şi amănunţită a datelor existenţiale, încât 

operatorul unui asemenea proces devine neîndoielnic un hermeneut al ontologiilor, preocupat de 



revelarea sensurilor Tradiţiei Primordiale. Însă, efectuând o hermeneutică a ontologiei 

primordiilor, Vasile Lovinescu conştientizează tot mai acut ruptura iremediabilă a individului de 

matca spiritualităţii, motiv ca tonalitatea discursului său să fie de lamento, dezvoltând 

excrescenţe nostalgice după un timp pierdut. La nivel stilistic, toată această atitudine este tradusă 

printr-un registru elegiac, din care se desprind notele de melancolie prezente în toată opera sa. Şi, 

cum aceasta din urmă este expresia directă a felului său de a gândi şi de a aborda problematica 

existenţială, rezultă că Vasile Lovinescu este un irecuperabil melancolic, dar şi faptul că 

acceptarea acestui adevăr cântăreşte în realizarea organigramei sale tipologice, cu ajutorul căreia 

reuşim să îi înţelegem corect creaţia. 

 A doua parte a cercetării, mai puţin consistentă din punct de vedere cantitativ, se vrea a fi 

o punte care asigură trecerea de la informaţiile preliminare ale doctrinei lovinesciene la 

materializarea lor într-un sistem bine închegat, prin care se prefigurează ceea ce permite 

denumirea de hermeneutică a primordiilor. Moderator structural între cele două aspecte, opera lui 

Vasile Lovinescu reprezintă, aşa cum sugerează şi titlurile capitolelor, spaţiul de oglindire a 

mesajelor tradiţionale, precum şi spaţiul matriceal pentru valorificarea conceptului de mundus 

imaginalis. Asistăm, astfel, la o lume artificial creată, care funcţionează după legi cu autonomie 

proprie, care încalcă principiile raţiunii carteziene, înlocuită, cu succes, de misticismul 

intelectual, cu principalul său apanaj – gândirea simbolică. Intuiţia joacă rolul, în acest context, 

de pivot al tuturor silogismelor formulate cu scopul de a demonstra un adevăr, iar concluziile se 

aliniază regulilor perennialiste, dacă prin acestea înţelegem posibilitatea accederii într-o lume 

încărcată de spiritualitate, în care individul îşi poate reface Sinele primordial. De aceea, putem 

afirma şi chiar demonstra că scrisul reprezintă, în cazul lui Vasile Lovinescu, o cale de eliberare 

a Sinelui, cum indică şi titlul unui capitol din partea intermediară a lucrării. 

 Ultima parte a cercetării, cea mai condensată din punctul de vedere al informaţiilor 

prezentate, dar şi al conceptelor folosite, se referă la surprinderea tipologiei de hermeneut a lui 

Vasile Lovinescu, unul care, atras de plăcerea descifrării mesajelor tainice, camuflate în opere 

literare, ajunge să slujească acestui domeniu, nefiind greşit să-l considerăm un hermeneut al 

literaturii române. A nu se înţelege prin aceasta că obiectul hermeneuticii sale este reprezentat de 

însăşi literatura română, ci doar faptul că se înscrie printre cei care au iniţiat un demers 

explicativ, având ca punct de plecare texte beletristice. 



 Aşa ia naştere activitatea sa de cercetare, cu punct de plecare teoretic, ancorat în doctrina 

tradiţionalistă, şi cu forme concrete de manifestare, printr-o operă care confirmă programul 

hermeneuticii sale. Factorul catalizator al întregului demers lovinescian rămâne interesul 

constant faţă de Tradiţia Primordială, în recuperarea căreia îşi va canaliza toate eforturile, 

dezvoltând idei împrumutate de la René Guénon, Ananda K. Coomaraswamy şi Mircea Eliade. 

Reunite, ele alcătuiesc schemele operaţionale de decriptare a misterelor ontice, de care se 

dovedeşte atras doar dacă au legătură cu Tradiţia Primordială. 

 În identificarea acesteia, elevul lui René Guénon îşi urmează modelul, de la care aflăm că 

învăţăturile tainice ale omenirii sunt transmise în formă criptată (tocmai pentru a li se asigura 

continuitatea), prin intermediul unor organizaţii secrete, cu caracter iniţiatic. Acelaşi gânditor 

francez este de părere că folclorul reprezintă un astfel de produs, special creat pentru a se 

transmite posterităţii mesaje primordiale. Consecvent acestei teorii, Vasile Lovinescu ajunge să 

exploreze creaţii din folclorul românesc, condus de dorinţa identificării în subsidiarul lor ale 

vestigiilor Tradiţiei Primordiale. Ar fi, deci, greşit să-l considerăm folclorist în temeiul 

interesului foarte mare manifestat faţă de folclor, în care a văzut depozitarul adevărurilor sacre, 

transmise sub formă de creaţii artistice din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Instrumentele de 

lucru folosite, mitul şi simbolul, devansează rigorile ştiinţifice, plasându-l pe operatorul lor mai 

mult într-un excurs al curiozităţii personale. De asemenea, instrumentarul folosit influenţează 

tipul de gândire abordată, una mitopoetică, iar aceasta, la rândul ei, va sta la baza explicaţiilor 

ulterioare, întrupate în tehnici argumentative revendicate de arta hermeneuticii. 

 Aceasta din urmă este reprezentată, tematic şi structural, în ultima parte a lucrării, acolo 

unde argumentele se reunesc pentru a confirma tipologia şi vocaţia de hermeneut ale lui Vasile 

Lovinescu. Pentru a le surprinde, a trebuit să trecem în revistă principalele caracteristici ale 

epistemei hermeneuticii, fără a insista prea mult pe latura ei metodologică. Relevarea 

particularităţilor actului hermeneutic a fost importantă, în cercetarea de faţă, deoarece ne-a ajutat 

la alcătuirea unei imagini de ansamblu a activităţii lui Vasile Lovinescu, controlată, pe de o 

parte, de interesul său pentru Tradiţia Primordială, iar pe de alta, de dorinţa salvgardării 

adevărurilor obţinute. El nu doar transmite ceea ce reuşeşte să afle, ci se preocupă şi de 

înţelegerea lor corectă de către receptor. Moment în care se ipostaziază într-un hermeneut al 

sensurilor ontologiilor arhaice, pe care le prezintă din perspectiva doctrinei tradiţionaliste, în care 



se coagulează funcţionalitatea mitului şi a simbolului. Transformate în instrumente de lucru, 

acestea sunt frecvent întrebuinţate de scriitor, atunci când explorează straturile operelor artistice, 

în căutarea enclavelor Tradiţiei Primordiale. 

 Până la un punct, demersul său simulează practica exegetică, mai ales prin grija pentru 

amănunte structurale ce scot la iveală noi sensuri pentru texte literare foarte cunoscute, cum este 

cazul basmelor lui Ion Creangă, de exemplu. Vasile Lovinescu le analizează, aşa cum reiese din 

partea finală a lucrării, prin prisma adeziunii sale la curentul spiritualist philosophia perennis, 

adică în calitatea sa de reprezentant al ştiinţelor tradiţionaliste. Astfel, rezultatul muncii sale 

trebuie privit nu în raport cu actul critic propriu-zis, ci cu regulile perennialiste, a căror 

funcţionalitate o probează cu ajutorul literaturii beletristice. De aceea, Vasile Lovinescu nu este 

criticul literar, în adevăratul sens al cuvântului, el fiind atras de anumite creaţii artistice doar 

datorită faptului că acestea ar putea păstra ceva din datele Tradiţiei Primordiale, analizate 

întotdeauna în conformitate cu indexul simbolic propus de ştiinţele tradiţionaliste. Ceea ce 

rezultă este o combinaţie interesantă – unică, am putea spune, în cultura noastră – între analiza 

literară şi simbolurile sacre. Altfel spus, o critică prin simboluri, însă nu cele artistice, poetice, 

consacrate în registrul beletristicii, ci doar simbolurile provenite din ştiinţa care le poartă numele, 

şi anume simbologia. 

Simbioza dintre literatura ficţională şi simbologie, realizată doar din unghiul asimilării 

înţelesurilor imaginilor artistice cu ajutorul simbolurilor sacre, a dat naştere unui tip hibrid de 

interpretare, a cărei metodă am numit-o simbologică. Element de noutate al prezentului demers, 

metoda simbologică asigură totodată contribuţia pe care această teză o poate avea la stabilirea 

unui loc al lui Vasile Lovinescu în arealul criticii literare româneşti. Astfel, obiectivul prioritar al 

lucrării de faţă este considerat atins în momentul în care toate indiciile îndelung analizate ale 

gândirii lovinesciene, pe de o parte, şi a activităţii sale culturale, pe de altă parte, conduc la 

concluzia că este un hermeneut al ontologiilor primordiale, care, uzând de metoda simbolurilor 

sacre, ajunge pe perimetrul criticii literare, efectuând un nou tip de critică – ezoteristă, cum au 

ales să o numească specialiştii. Vom opta şi noi pentru o asemenea variantă, atâta timp cât vom 

admite că aceasta se ocupă de creaţiile hermetice, adică de acele opere literare în care mesajul 

este voit ambiguizat, tocmai pentru a se transmite selectiv anumite mesaje considerate iniţiatice. 

Cum unul dintre cele mai cunoscute romane care corespunde acestei clasificări este cel al lui 



Mateiu I. Caragiale, Craii de Curtea-Veche, atunci Vasile Lovinescu este îndreptăţit să se 

apropie de acesta şi să-l investigheze prin mijloace specifice, pentru ca, în final, să declare că 

este autorul unei exegeze nocturne, iniţiind ceea ce tot el numeşte al patrulea hagialâc.  

Pentru a înţelege modalităţile interpretative folosite în cazul romanului matein, a fost 

nevoie să facem o paralelă cu alte variante analitice care s-au impus de-a lungul timpului. 

Amintim, în acest sens, câteva studii care ne-au ajutat să înţelegem ce apropie şi ce distanţează 

exegeza lui Vasile Lovinescu faţă de celelalte, cu centru de greutate comun: acceptarea prezenţei 

misterului în romanul matein: Studiul antologic despre Mateiu I. Caragiale, semnat de George 

Alexandru, Infernul balcanic. O monografie a operei lui Mateiu I. Caragiale, de Sergiu Ailenei, 

Mateiu I. Caragiale – receptarea operei, de Barbu Cioculescu, Mateiu I. Caragiale – 

carnavalescul şi liturgicul operei, de Ioan Derşidan, Mircea Tomuş, Secretele Crailor de la 

Curtea-Veche, Gheorghe Glodeanu, Poetica misterului în opera lui Mateiu I. Caragiale şi 

cercetarea mai puţin cunoscută a Danei Nicoleta Popescu, Mateiu I. Caragiale – iniţiere şi 

estetism. Prin metoda comparatistă, am încercat să punem în evidenţă elementele de originalitate 

ale interpretării lui Vasile Lovinescu, punctând, în acest fel, asupra câştigului de care exegeza 

românească beneficiază datorită lui. Câştigul este şi mai mare dacă aducem în discuţie încercările 

critice cu privire la opera lui Ion Creangă, reunite sub titlul Creangă şi creanga de aur. De 

asemenea, pentru a înţelege importanţa unui asemenea studiu pentru critica românească şi pentru 

a evita confuzia cu alte interpretări – e drept, mai actuale – hazardate, din punctul de vedere al 

opiniilor formulate, am apelat tot la metoda comparatistă, pentru a afla ce anume învecinează, 

dar şi ce îndepărtează respectivele variante critice. 

În final, pe baza observaţiilor înregistrate, am concluzionat că activitatea lui Vasile 

Lovinescu este singulară în perimetrul culturii noastre, asocierea cu oricare din numele 

congenerilor săi fiind una formală. Mai mult, el este autorul unei metode critice inedite: este 

vorba de cea simbologică, a cărei operaţionalitate în cadrul activităţii sale exegetice am încercat 

să o surprindem prin cartografierea activităţii sale de critic literar. Fără să fie tributar acestei 

condiţii, Vasile Lovinescu îndeplineşte totuşi acest rol în literatura română, însă o face fără să 

urmărească impunerea punctelor de vedere şi cu dorinţa explicitării aspectelor de care este atras, 

astfel ca, în încheiere, să creionăm profilul hermeneutului care urmăreşte elucidarea sensurilor 

ontologice, diseminate în creaţii care uneori depăşesc sfera filologiei, cum ar fi cazul interpretării 



unui tablou al lui Nicolas Poussin sau a unei piese muzicale compuse de Mozart. Pretexte pentru 

etalarea viziunii hermeneutice a mesajelor primordiale, asemenea exerciţii interpretative au fost 

excluse din cercetarea noastră, axată, în principal, pe urmărirea obiectivelor demersului 

lovinescian prin raportare la domeniul filologiei. 

Astfel, concluzia lucrării se referă la faptul că Vasile Lovinescu este un hermeneut al 

simbolurilor sacre, identificate în opere literare, care fac din el un critic ezoteric, cu o metodă 

insolită, numită de noi simbologică. De aici opţiunea încadrării lui în perimetrul literar, validată 

de metoda hermeneutică pe care o abordează şi în virtutea căreia putem afirma că Vasile 

Lovinescu este unul hermeneuţii literaturii române, de unde şi titlul acestei cercetări: Vasile 

Lovinescu – hermeneut al literaturii române. 
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