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DESACRALIZAREA MITULUI ÎN LITERATURA MODERNĂ 

 

-Rezumatul tezei de doctorat – 
 

 
 

Teza de doctorat cu titlul Desacralizarea mitului în literatura modernă a fost concepută ca o 

viziune comparatistă asupra ipostazelor mitului şi îşi propune să investigheze evoluŃia sau, dimpotrivă, 

involuŃia acestuia în literatură, începând cu Antichitatea, până în epoca modernă. Pentru a evidenŃia 

acest lucru, s-a pornit de la originea mitului, de la numeroasele definiŃii care i s-au atribuit de-a lungul 

timpului, de la clasificarea lui în funcŃie de experienŃele şi evenimentele pe care le relatează, această 

lucrare propunându-şi prezentarea cauzelor care au determinat modificări ale conceptului de mit. Încă 

de la apariŃia sa, mitul a fost supus unor procese transformaŃionale, cum ar fi cel al desacralizării şi 

demitizării, apărând sub diferite aspecte în literatura modernă. Pentru a pune în valoare forma pe care 

mitul o îmbracă în contemporaneitate, acest studiu face o comparaŃie între epopeea Odiseea scrisă de 

Homer şi romanul Ulise al lui James Joyce. Fiind mai veche decât tragedia, epopeea este prima specie 

literară în care vom găsi cele mai multe transpuneri ale mitului. Datorită vechimii sale, epopeea 

păstrează încă elementele mitice, caracteristice perioadei pre-raŃionale a gândirii umane. RaŃionalizarea 

excesivă a miturilor, transformarea lor în ficŃiuni, duce la o anulare a semnificaŃiilor iniŃiale ale 

acestora, treptat, mitul pierzându-şi caracterul sacru.   

 Titlul lucrării delimitează aria de cercetare, pornind de la epopee, care conferă  mitului 

multiple aspecte sociale, şi romanul modern, în care mitului i s-au adăugat valori estetice. Mitul lui 

Homer din Odiseea se regăseşte în romanul Ulise al lui James Joyce, într-o viziune modernă, acest 

lucru demonstrând faptul că mitul este încă viu. Reactualizarea mitului se realizează printr-un proces 

de re-turnare a materiei mitice în noile configuraŃii a-mitice. ConstrucŃia literară a lui Joyce are astfel 

ca pornire nuclueul mitic al Odiseei, fiind un exemplu al desacralizării mitului antic. Ceea ce face 

Joyce poate fi considerat un fel de model de inversiune comică, prin care anumite personaje ce se 

regăsesc în Odiseea apar în Dublinul secolului al XX-lea, fiind cu grijă transformate la „modul 

pedestru”, într-o manieră amuzantă, ajungând să aibă un subînŃeles satiric, amar-ironic, sfârşind prin a 

fi condamnate. Trăind în ritmul accelerat al unei vieŃi bulversante şi confuze, Joyce creează iluzia unui 
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refugiu în lumea interioară şi ascunsă a gândurilor, un labirint în care izolarea şi singurătatea sunt 

menite să pună capăt temerilor.        

Titlul sugerează şi cele mai importante concepte operaŃionale de bază ale cercetării: mit, 

desacralizare, modernitate, demitizare, sacru, profan, simboluri, monolog interior, inconştient, timp, 

spaŃiu, parodie, ironie, intertextualitate, care vor fi analizate în detaliu pe parcursul lucrării. 

Alegerea temei este motivată de un interes personal manifestat pentru întreaga operă a 

scriitorului irlandez James Joyce, în general, şi pentru romanul său Ulise, în special, considerându-l o 

capodoperă a literaturii universale.  

DorinŃa omului modern de-a descoperi  noi adevăruri existenŃiale, aflându-se într-o continuă 

luptă cu teroarea istoriei, fiind subjugat de ireversibilul temporal, justifică şi explică actualitatea şi 

oportunitatea alegerii temei. Fiind un exemplu elocvent al unei transpuneri mitologice moderne şi 

complexe, am considerat că romanul Ulise de James Joyce poate constitui subiectul unui studiu 

comparatist. 

Neputând întoarce evenimenŃialul, omului contemporan i se refuză cunoaşterea sacră, în vreme 

ce, pentru omul arhaic, această ireversibilitate a istoriei nu are nici o importanŃă. Pentru omul modern 

mitologia poate avea rol în descoperirea istoriei gândirii omului antic, aflat la capătul opus al 

temporalităŃii. Omul modern s-ar putea defini ca fiind produs al istoriei, iar omul arhaic ca un produs al 

mitului. 

Iluzia puterii de dominare asupra timpului, certitudinea că va avea loc un nou început, 

determină o reîntoarcere spre trecut, el nu-şi doreşte o veşnică re-creaŃie a lumii, ci mai curând o 

evadare din ciclul cosmic. NoŃiunea de timp atrage, implicit, ideile de progres, evoluŃie şi corecŃie a 

haosului primordial. 

Astfel, în ciuda noilor alternative culturale, care atrag şi fascinează prin complexitate şi 

diversitate cititorii, chiar scriitorii şi criticii, mitul literar pare să satisfacă cerinŃele lectorului modern. 

Ipoteza investigaţiei s-a axat pe două direcţii. Prima cuprinde o istorie a evoluţiei mitului. În 

ciuda polemicilor dintre scriitorii clasici şi moderni, cu privire la valoarea operelor fiecărora dintre ei, 

mitul, care stă la baza marilor opere ale lumii antice, poate fi regăsit în numeroase lucrări în epoca 

modernă.    

  Cea de-a doua ipoteză are la bază un studiu comparatist care include două capodopere ale 

literaturii universale, Odiseea de Homer şi romanul Ulise de James Joyce.  
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Originalitatea lucrării reiese din analiza amănunţită a epopeii homerice şi a romanului lui 

Joyce şi constă într-o abordare inedită a fenomenului. Caracterul novator al cercetării s-a focalizat pe 

evidenŃierea modernităŃii existenŃiale şi narative. 

Aria de cercetare este strâns legată de finalitatea acestei lucrări şi anume intenţia de a arăta 

cum mitul, se regăseşte – ca motiv literar - în operele scriitorilor, trecând peste milenii până azi. Titlul 

restrânge sfera de cercetare delimitând perioadele la care se va face referire. Acest concept este 

analizat la cei doi mari scriitori, un antic şi un modern. 

Principiile şi metodele de cercetare ale acestei lucrări vor fi atât tradiŃionale cât şi moderne: 

comparaŃia, analiza contrastivă, deconstrucŃia, studiul de caz, metoda comparatistă este cea care 

predomină, aceasta fiind ilustrativă pentru demersul căutării unor similarităŃi menite să evidenŃieze 

prezenŃa mitului în operele alese. 

Lucrarea are un caracter pluridisciplinar, pe lângă literatură, apelându-se la domenii ca istorie, 

geografie, filosofie, psihologie, sociologie, antropologie etc. 

Se doreşte să se evidenŃieze progresul sau dimpotrivă, regresul realizat de literatura epocii 

moderne, modelele de inspiraŃie antice şi moderne, ce are în comun epoca modernă cu Antichitatea, 

care sunt miturile desacralizate de către scriitorii moderni. 

 Resursele bibliografice reflectă preocuparea pentru o documentare cât mai minuŃioasă, fiind 

consultate, pe lângă operele beletristice propriu-zise, lucrări de specialitate sau interdisciplinare, 

dicŃionare, articole, studii relevante pentru direcŃia investigaŃiei, aparŃinând atât spaŃiului cultural 

românesc, cât şi celui universal.  

Structura lucrării respectă întocmai delimitarea realizată de titlu, divizând teza în părţi relativ 

egale, ce vizează pe de o parte mitul în evoluţia sa din Antichitate până în contemporaneitate, iar pe de 

altă parte, studiul comparatist între operele care susţin tema lucrării. Prima parte presupune o abordare 

teoretică a conceptului de mit, urmând ca partea a doua să ilustreze evoluţia mitului literar de la Homer 

la Joyce.    

Primul capitol al tezei intitulat Ipostaze ale mitului conŃine trei subcapitole şi este unul teoretic, 

consacrat definiţiilor, clasificărilor, proceselor transformaţionale ale mitului până în timpurile 

moderne. O definiŃie exhaustivă a mitului devine imposibilă, deoarece fenomenul mitologic este foarte 

complex. Printr-un efort de aglomerare a noŃiunilor, am putea spune că mitul este o naraŃiune emanată 

de o societate primitivă, povestind o istorie sacră, „adevărată” a unui erou arhetipal. Eliade susŃine că 

mitul se referă întotdeauna la realităŃi care au avut loc în timpul sacru, fabulos, illo tempore al 
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„începuturilor” şi într-un spaŃiu privilegiat, care ar putea fi centrum mundi, deoarece se presupune că în 

acest timp sacru omul şi-ar putea regăsi originea, rădăcinile.  

„Metaforă revelatorie, invoalată şi stilistic structurală” cum îl numea Lucian Blaga, „mitul 

influenŃează în continuare lumea şi soarta oamenilor.” 1 

 Datorită provenienŃei folclorice şi a faptului că au fost transmise oral, miturile multor popoare 

au fost culese la un moment dat şi transformate în epopei, care reprezintă adevărate monumente ale 

vechilor culturi, făcând parte din tezaurul culturii universale (ex. epopeile homerice: Iliada, Odiseea). 

Mitul este un adevărat „schelet” pentru aplicarea filosofiei, imaginaŃiei şi adevărului, el stă la baza artei 

şi a istoriei culturale, în general a imaginarului social şi individual. Fără mit, valoarea spiritualităŃii 

umane este greu de închipuit. 

 Victor Kernbach împarte miturile în patru mari clase, care uneori se întrepătrund: mituri 

memoriale, fenomenologice, cosmografice şi transcendentale. 

Prin limbaj, mitul coboară către înŃelegerea omului, iar prin povestire, trăirea evenimentelor 

este mult mai posibilă. Adevăratele înŃelesuri sunt adânci, paradoxale nu prin faptul că oferă soluŃii la 

diverse probleme, ci pentru că îndeamnă omul arhaic la transformarea condiŃiei sale. Mitul reprezintă 

un vis al omului de a-şi transcende condiŃia sa de muritor şi de a-şi integra existenŃa sa într-un univers 

sacru.  

Omenirea a creat lucruri cărora periodic ea li se adresează, transmiŃându-le mai departe prin 

semn, gest, rit, simbol, grai oral şi scriere. Mitul ar putea fi rădăcina din care arborele numit 

,,literatură” îşi trage seva. Clio Mănescu vorbeşte despre cinci niveluri de manifestare a unui mit 

originar: nivelul sacru, nivelul social, nivelul etic, nivelul gnoseologic şi cel poetic. În directă legătură 

cu manifestările religiosului, nivelul sacru este realitatea însăşi în civilizaŃiile primordiale.  

Mircea Eliade ajunge la concluzia că literatura este ,,fiică” a mitologiei şi că interesul pentru 

naraŃiune face parte din modul de a fi al omului în lume. El aduce în discuŃie ambivalenŃa timpului, 

făcând distincŃie între un timp sacru şi un timp profan.  

În urma încercării de ,,golire” a mythos-ului arhaic (povestea) de semnificaŃiile sale religioase, 

are loc o ,,camuflare” a sacrului în profan. Prin procesele transformaŃionale de desacralizare şi 

demitizare la care este supus mitul în epoca modernă, acesta îşi pierde forma arhaică, caracterul sacru, 

substanŃa proprie, devenind obiect literar sau istoric. Prin ,,autoproliferare şi cristalizare”, se ajunge la 

                                                 
1 Cf. Vasile Nicolescu, prefaŃă la Mircea Eliade, Aspecte ale Mitului, Ed. Univers, Bucureşti, 1987, p. XI 
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o moarte a mitului, o degradarea a acestuia 2, Michel Meslin demonstrând totuşi, că acest proces nu 

este ireversibil, epoca modernă aduce o remitizare a miturilor, datorită funcŃiei mitice care există în 

orice individ. Prin experienŃa sacrului, spiritul uman a sesizat diferenŃa între ceea ce se relevă ca fiind 

real, puternic, bogat şi semnificativ şi ceea ce este lipsit de aceste calităŃi, adică curgerea haotică şi 

periculoasă a lucrurilor, apariŃiile şi dispariŃiile lor fortuite şi vide de sens, cum afirma Eliade. 

Legătura strânsă dintre mituri şi literatură, reiese din faptul că ele sunt modele de inspiraŃie 

pentru numeroşi scriitori, Claude Lévi-Strauss descriindu-le ca fiind „tipare fundamentale ale 

imaginarului”.3 

Cultura Greciei este singura în care mitul a inspirat şi a călăuzit atât poezia, epica, tragedia şi 

comedia, cât şi artele plastice, rolul lui Homer şi Hesiod este de netăgăduit. Personajele care au 

constituit specificul universului imaginar din Antichitate ajung să inspire scriitori din toate timpurile, 

ele fiind preluate direct din mitologia greacă sau din poemele homerice. Oreste apare în tragedia lui 

Euripide şi ajunge până în dramele existenŃiale ale lui Sartre. Fedra este întâlnită la Euripide şi Seneca 

şi apoi la Racine. Ifigenia ajunge de la scriitorii antici până la Racine, Goethe şi alŃii. Oedip este 

prezent la Corneille şi Hofmannsthal. Antigona îşi extinde ecoul de la Sofocle până la Anouilh, 

Bernard Shaw. Odiseea este reluată până la ultimul detaliu de către James Joyce în romanul 

Ulise.Vechile civilizaŃii ale lumii, cultura greacă sau latină, pictura sau sculptura Renaşterii ar fi 

imposibil de înŃeles fără miturile care stau la baza existenŃei acestora, la fel creaŃia eminesciană fără 

Hyperion, cea a lui Shelley fără Prometeu. 

Psihanaliza descrie miturile străvechi ca pe nişte proiecŃii ale unor fantasme universale care au 

existat dintotdeauna şi încă mai există în subconştientul spiritului uman. Jung consideră miturile ca 

fiind „arhetipuri ale inconştientului colectiv”, afirmând că acestea se pot regăsi în creaŃia mitologică a 

tuturor popoarelor. Se observă o legătură strânsă între arhetip, mit şi imagine, făcând parte din orice 

ADN al evoluŃiei umane, mitul şi imaginea constituind memoria colectivă.   

O mare varietate de opere, scrise în secolul care s-a încheiat, au ca subiect diferite mituri din 

Antichitate, în cele mai diverse forme şi transpuneri moderne. Acest fapt sugerează permanenta 

reîntoarcere spre modelul grecesc, ca sursă de inspiraŃie şi echilibru. Pentru a demonstra că mitul antic 

mai constituie încă subiectul unor capodopere contemporane, deschiderea către epoca modernă 

debutează cu celebra Ceartă dintre clasici şi moderni, care pune în opoziŃie două curente, cel al 

                                                 
2 Michel Meslin, Le Mythe et l’Homme, Éd. Gallimard, Paris, 1938, p. 39  
3 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie strucutrale, Éd. Plon, Paris, 1958, p. 21 
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clasicilor sau anticilor, conduşi de Boileau, care susŃineau o concepŃie conform căreia creaŃia literară 

este o imitaŃie a scriitorilor din Antichitate. Al doilea curent este cel al Modernilor, reprezentaŃi de 

către Charles Perrault, care susŃineau meritul autorilor din secolul lui Louis al XVI-lea, afirmând că 

autorii din Antichitate nu erau de nedepăşit. Ei au încercat să arate unde şi cum cei vechi nu se 

ridicaseră la înălŃimea exigenŃelor perfecŃiunii atemporale. DistincŃia între antiquus şi modernus pare a 

fi conŃinut dintotdeauna un sâmbure polemic sau o sursă de conflict. Aflăm cu surprindere că, în 

realitate, Cearta dintre Antici şi Moderni s-a iscat încă din Evul Mediu, de-a lungul secolului al XII-

lea, disputa legată de moderni a luat proporŃii de scandal printre poeŃi care, deşi împărtăşeau aceeaşi 

limbă, latina, erau profund divizaŃi în chestiuni de estetică. Un rezultat semnificativ al Certei dintre 

antici şi moderni a fost poate faptul că termenul modern în sine şi-a adăugat un număr de conotaŃii 

polemice, fără a fi propuse şi nici iniŃiate valori noi deosebite. Într-un fragment celebru, Baudelaire, 

autorul Florilor răului scria: ,,Modernitatea este tranzitoriul, fugitivul, contingentul, jumătatea artei 

care este eternul şi imuabilul...” El a valorizat şi categoriile negative: urâtul, spleen-ul, revulsivul, 

satanicul, perversitatea. Kitsch-ul este unul dintre produsele tipice ale modernităŃii, el devenind o 

formă de artă perisabilă, care sugerează banalitatea, repetiŃia şi chiar trivialitatea, fiind produs de o 

civilizaŃie foarte preocupată de temporal, dar, cu toate acestea, incapabilă de a atribui timpului vreo 

valoare mai amplă, kitsch-ul pare menit deopotrivă ,,să economisească” şi ,,să ucidă” timpul. Să-l 

economisească, în sensul că produce o plăcere, să-l ucidă, în sensul că, precum un drog, îl eliberează 

temporar pe om de conştiinŃa neliniştitoare a timpului, justificând ,,estetic” şi făcând suportabil un 

prezent altminteri gol şi lipsit de sens, susŃinea Matei Călinescu. 

Ideea morŃii lui Dumnezeu este lansată de Nietzsche, care exprimă nihilismul caracteristic 

vremii, modernismul pentru care Dumnezeu nu mai există, nu pentru că El nu a existat niciodată ci 

pentru că El ,,a fost omorât”, haosul din sufletul omului reprezentând trecerea la o nouă eră: cea a 

postmodernismului, fatalitatea spirituală. R.-M. Albérès vorbeşte despre o criză a romanului 

contemporan, care a afectat şi continuă să afecteze literatura, muzica, artele plastice, şi care, în cele din 

urmă, Ńine de însăşi criza omului modern pe care romanul din zilele noastre îl reprezintă în totalitatea 

sa, dând sentimentul unui sfârşit, dar în acelaşi timp, şi a unui nou început, întrebându-ne dacă opere ca 

Ulise de James Joyce şi scrierile lui Beckett sunt ,,o parodie finală a unui gen agonic.” Albérès descrie 

romanul modern ca un roman al „impudorii”, fiind dezvăluită intimitatea „cea mai profundă, cea mai 

clocotitoare, cea mai secretă” a fiecărui individ. Omul modern se plimbă printr-un ,,labirint de 
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quiproquo-uri” al romanului baroc, care nu mai dezvăluie ,,feerii naive” despre metamorfoza 

personajelor, ci se deschide către o altă lume, care la rândul ei se deschide către o alta, ad infinitum. 

Cartea lui Albérès este construită pe opoziŃia dintre romanul tradiŃional, şi romanul ultimelor 

decenii, care au reformat arta romanului, au propus noi modalităŃi ale unui roman-enigmă: operele lui 

Proust, Joyce, Kafka, Musil, V. Woolf, Faulkner, dar şi romanul „ironic” (Gide, Unamuno, 

Giraudoux), romanul care „dislocă” povestirea (A. Huxley, Dos Passos, Lawrence, Durrell ), romanul 

„mitopoetic” (H. Broch), romanul „condiŃiei umane” (Malraux, Saint-Exupéry, Camus). Secolul al 

XX-lea a renunŃat, în unele cazuri, la artificiile şi convenŃiile povestirii, pentru a pune în valoare numai 

şi numai „incongruenŃa, incoerenŃa şi intimitatea conştiinŃei redusă la ea însăşi, la fantasmele, la 

ezitările, la secretul ei.”  

Metamorfoza romanului a început cu Proust şi opera sa În căutarea timpului pierdut, bazat pe 

analiza psihologică detaliată, care surprinde variatele şi imprevizibilele ipostaze ale comportamentului 

şi simŃirii unui individ, şi multiplele roluri sociale. IntrospecŃia nemijlocită, readucerea la suprafaŃă a 

unor fobii nebănuite ale afectivităŃii, autenticitatea trăirii prin intermediul memoriei involuntare, 

formează o estetică durabilă, care se va impune, găsindu-şi numeroşi adepŃi. CondiŃia omului modern 

transpare şi în capodopera Ulise a lui J. Joyce, irlandezul care a contribuit în chip esenŃial la 

reîmprospătarea resurselor romaneşti. Cu numeroase ,,fire fabulare” complicate, reamintind construcŃia 

labirintică, autorul readuce în prim plan drama existenŃială a omului în desfăşurarea ei cotidiană, 

frământările individului obişnuit, neeroic, confruntat cu cenuşiul şi banalitatea vieŃii şi obligat la 

înstrăinare în propria sa lume. 

Claustrarea, alienarea, dezumanizarea sunt teme centrale ale romanului modern. Odiseea 

joyceană s-a transformat treptat într-o odisee a teoreticienilor literari, care au găsit aici un câmp extrem 

de rodnic, presărat cu numeroase parabole şi alegorii, cu probleme de natură lingvistică şi narativă, 

rămase, într-o anumită măsură, nerezolvate până astăzi, sau generând puncte de vedere adesea 

contradictorii. Demitizarea existenŃei umane se produce la Joyce concomitent cu denunŃarea 

conformismului artistic. Atomizarea şi dezagregarea lumii se răsfrâng asupra limbajului, care a 

înregistrat o neliniştitoare degradare semantică. Cuvintele îşi pierd din semnificaŃie, iar comunicarea se 

desfăşoară prin intermediul unor clişee lexicale, banale, de suprafaŃă, îndepărtate şi străine de straturile 

şi sensurile autentice ale gândirii şi ale existenŃei oamenilor. 
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Marino consideră că nici o creaŃie nu e posibilă fără un punct de plecare anterior, tradiŃional. 

Nimeni nu poate crea suspendat în aer. ,,A fi epigon este una, creator original în prelungirea unui fir 

tradiŃional…cu totul alta.”4 

Mitul cosmogonic constituie încă o sursă de inspiraŃie, datorită misterului în care suntem încă 

învăluiŃi, în ceea ce priveşte originea universului şi apariŃia omului.   

Mitul creştin este unul colectiv. Cu Hristos răstignit a doua oară, Nikos Kazantzakis face 

trecerea de la romanul individual la cel al destinului colectivităŃii. Maestrul şi Margareta de Mihail 

Bulgakov prezintă Moscova anilor 1930, parodia şi mitul împletindu-se printr-un procedeu ingenios. 

Miturile arhaice ale cosmogoniei şi CreaŃiei, visul magic, ieşiri fabuloase din timp sunt dezvoltate de 

Eliade într-o Ńesătură narativă abil construită, în care întâmplări obişnuite se amestecă firesc cu situaŃii 

fantastice. În romanele Domnişoara Christina, Şarpele, Secretul doctorului Honigberger, NopŃi la 

Serampore sunt dezvoltate mituri autohtone sau indice, într-o atmosferă încărcată de mister, pe fondul 

căreia au loc întâmplări obscure, în care teama se amestecă cu fascinaŃia. Acestea sunt doar câteva 

exemple de transpunere ale mitului în contemporaneitate.  

În absenŃa sacrului, apare homo areligiosus din zilele noastre, care nu percepe decât ,,curgerea 

haotică şi periculoasă a lucrurilor”. Sacrul este ,,un element în structura conştiinŃei şi nu un stadiu în 

istoria acestei conştiinŃe”. Omul nereligios constituie un accident în ordinea spiritului, deoarece, încă la 

nivelurile arhaice ale culturii ,,a trăi ca fiinŃă umană este în sine un act religios”. Albérès face o 

apologie a romanului: ,,Deoarece romanul continuă să reprezinte totalitatea omului modern, de la el 

trebuie să aşteptăm totul: acel amestec de superior şi inferior, de artă şi de producŃie curentă, 

caracteristic pentru orice formă vie de expresie.”5 

Al doilea capitol al lucrării, intitulat De la Homer la Joyce, este structurat în cinci subcapitole, 

şi debutează cu un scurt istoric al vieŃii şi activităŃii celor doi mari scriitori.  

Joyce îşi mărturisea intenŃia de a transpune mitul ,,sub specie temporis nostri”,  viaŃa cea mai 

comună, mai banală, mai neînsemnată – o zi din viaŃa unui irlandez oarecare în 1904- posedă o 

structură poetică invizibilă pe care o asimilează epopeii, unui poem alegoric, pe care fiecare om îl 

trăieşte, în fiecare zi. Din mediocritatea cotidiană a unui ins neînsemnat, arta lui Joyce dă naştere unei 

capodopere. 

                                                 
4 Adrian Marino, Modern, Modernism, Modernitate, Editura Univers, Bucureşti, 1969, p. 15 
5 Raymond-Michel Albérès, Istoria romanului modern, în româneşte de Leonid Dimov, prefaŃa de Nicolae Balotă, 
Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1968, pp. 435-436 
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În creaŃia lui Joyce nu găsim doar un singur mit desacralizat, cum, de exemplu, mitul biblic se 

regăseşte la Bulgakov, Kazantzakis. Mitul călătoriei apare la Joyce sub forma rătăcirii prin Dublin a 

lui Bloom, dar şi prin labirintul misterios al gândurilor personajelor principale. Căutarea sinelui este 

simbolizată de către Stephen Dedalus, fiind autorul însuşi în romanul Portretul artistului în tinereŃe, 

neînŃeles şi nemulŃumit. El este oglindirea convingerilor autorului cu privire la istorie şi religie, mai 

ales. Joyce aminteşte mitul eternei reîntoarceri la locul natal (Ithaca), Dublin în cazul lui Bloom.  

Se face apoi o paralelă între durata desfăşurării acŃiunii celor două opere, evidenŃiind faptul că 

romanul Ulise de  James Joyce, deşi dă impresia că este lipsit de structură şi haotic, el rescrie într-o 

manieră modernă o parodie inspirată din epopeea Odiseea de Homer. Romanul păstrează personajele şi 

episoadele din Odiseea, într-o paralelă atât implicită cât şi explicită. Leopold Bloom este 

corespondentul lui Ulise, Molly Bloom este Penelopa şi Stephen Dedalus este alter-ego-ul lui Telemah. 

Cei doi eroi, Bloom şi Dedalus, exprimă într-un fel toate căutările, zbuciumul, satisfacŃiile şi eşecurile 

cu care se confruntă omul modern, făcând din carte o adevărată odisee. 

AcŃiunea din Ulise se desfăşoară într-o singură zi, 16 iunie 1904 ( zi sărbătorită anual de fanii 

lui Joyce sub numele de Bloomsday), timpul prezent fiind dilatat până în eternitate, dacă ne gândim că 

firul narativ din Odiseea se întinde pe o perioadă de 20 de ani. Timpul pare să se măsoare în acest 

roman în ritmul vieŃii pe care o trăieşte lumea în modernitate. Lui Joyce nu îi scapă nici un detaliu din 

epopee, nimic nefiind scris întâmplător, reuşind să o adapteze la perioada trăită de el. 

Ulise este un roman al duratei, orice dimensiune narativă tinde să dispară, subiectul romanului 

devenind raportul timp/conştiinŃă. Leopold Bloom urmează acelaşi itinerariu precum Odiseu, în 18 

episoade sau capitole. Caracterul mobil al timpului defineşte universul obiectiv şi subiectiv. Lucrurile 

au o anumită durată în timp, persistă pentru o anumită perioadă, apoi se transformă în altceva. Textul 

narativ se aseamănă modernităŃii care iese din timp, nu mai este supusă timpului, ,,istoria dispare în 

faŃa istoricităŃii”, într-un prezent ,,pur fotografic”, cum afirma Nicolae Manolescu.  

În trecut timpul avea o semnificaŃie mult mai redusă decât are în zilele noastre. Pentru oamenii 

antici şi oamenii din Evul mediu, totul era posibil în spaŃiu, pentru noi totul este posibil în timp. 

,,ÎnŃelepciunea începe o dată cu conştiinŃa finitudinii şi precarităŃii oricărei vieŃi umane. E vorba deci 

de tot ceea ce poate da prezentul; tinereŃe, sănătate, bucurii fizice sau prilejuri de a ne ilustra virtuŃile. 

Aceasta este lecŃia lui Homer: să trăieşti, total, dar nobil, în prezent.”6 

                                                 
6 Mircea Eliade, Istoria credinŃelor şi ideilor religioase, Univers Enciclopedic, Editura  ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1999, p.169 
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Cetatea antică şi oraşul modern sunt plasate în centru, în jurul lor gravitează întreaga acŃiune a 

celor două opere Odiseea şi Ulise. Simbolurile centrului lumii se axează în jurul muntelui, arborelui, 

pietrei, Graalului, tronului, cerului, focului, la Eliade simbolismul Centrului cuprinde Muntele Sacru, 

templul, orice oraş sacru sau rezidenŃă regală este un „munte sacru”, devenind astfel Centru, (…) fiind 

un Axis Mundi, oraşul sau Templul sacru sunt considerate ca punct de întâlnire între Cer, Pământ şi 

Infern.      

Cele două spaŃii, insula şi oraşul, reprezintă centrul, materializarea căutării celor două 

personaje, fiecare dorind să se întoarcă acasă, mai ales Ulise, care are parte de atâtea încercări menite 

să îl facă să renunŃe. Cei doi eroi trăiesc în două lumi opuse, separate de milenii, ilustrând două moduri 

de-a vedea şi trăi viaŃa. Simbol al refugiului în faŃa pericolelor, adesea greu de atins, insula sugerează, 

nu rareori, despărŃirea de această lume, un spaŃiu al vieŃii de dincolo, al călătoriei reale sau metaforice, 

al descoperirii, al unui univers aparte. Insula reprezintă una dintre imaginile cele mai sugestive şi mai 

fecunde ale mitologiei clasice şi, asemenea miturilor greceşti şi romane, va fi evocată adesea în 

literatura occidentală. Oraşul, oricare oraş, nu este doar un loc geografic, ci şi un teritoriu urban. E şi 

un spaŃiu literar, locul unde se contopesc mitul, ficŃiunea şi realitatea, fiindcă nu degeaba scriitorii, 

romancierii, dramaturgii şi, fireşte, poeŃii construiesc oraşe. Ei le creează, configurează şi remodelează, 

carte după carte şi veac după veac, în imaginarul colectiv. Oraşul este, în sine, o mare istorisire, un 

roman al romanelor, o bogată reŃea de ficŃiuni care se întretaie şi se bifurcă, un mare simbol, o creaŃie 

de sine stătătoare a închipuirii, un hipertext de care se leagă texte nesfârşite, precum vestita Carte de 

nisip în care Borges afirma că „nici cartea şi nici nisipul n-au început şi nici sfârşit”.7 Există scriitori 

care chiar au reuşit să aibă cu oraşul natal ori adoptiv o simbioză atât de perfectă, că nu pot fi 

menŃionaŃi unul fără altul. Baudelaire şi Parisul, Kafka şi Praga, Joyce şi Dublinul, formează  perechi 

indestructibile, unite pentru totdeauna datorită miracolului literar care izvorăşte din descrierile 

acestora. „Scumpul sordidul Dublin”8, cum îl numeşte Joyce este văzut de cititor prin ochii lui Bloom, 

aproape că putem respira acelaşi aer cu acesta, Irlanda trebuie percepută prin toate simŃurile – vizual, 

tactil, auditiv, gustativ. Ca să înŃelegi Irlanda, trebuie să stai între oameni, să-i cunoşti, să-i asculŃi, să 

te bucuri alături de ei sau să cânŃi unul din cele mai cunoscute cântece irlandeze. Este o senzaŃie pe 

care Joyce reuşeşte să o transmită cititorului, acest lucru datorându-se şi nostalgiei pe care o simte 

                                                 
7 Jorge Luis Borges, Cartea de nisip, Traducere de Cristina Hăulică, Editura Univers, Bucureşti, 1983 
8 James Joyce, Ulise, trad. de M. Ivănescu, Editura Venus, Bucureşti, 1992, vol.I, p. 165 
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pentru oraşul natal, de care a stat departe mult timp. Joyce a scris întreg itinerariul lui Bloom cu harta 

Dublinului pe genunchi, introducându-ne într-o lume reală, cu oameni reali.  

Ulise şi Labirintul sunt două cuvinte care apar des în Jurnalul lui Eliade, călătoria lui Ulise 

putând fi comparată cu un Labirint din care eroul trebuie să iasă pentru a ajunge acasă, „rătăcirea şi 

patria fiind inseparabile”. Labirintul are o anumită semnificaŃie doar dacă eroul rătăceşte, „dar nu 

haotic şi pentru totdeauna”. Insulei paradisiace, ca simbol al Centrului, i se opune insula artificială, 

care este corabia, simbol secund al Centrului. Insula reprezintă Sfântul Graal de care te depărtezi. 

Călătoria lui Ulise este una centripetă, de întoarcere acasă. Infernul este un spaŃiul în care cei doi eroi 

vor ajunge, el fiind descris şi reprezentat în concordanŃă cu perioada şi mentalitatea timpului în care cei 

doi eroi călătoresc. Având un caracter iniŃiatic, parcursul lui Ulise poartă amprenta Moirei, („Fatum”), 

a destinului, a hazardului („fortuna labilis”), dar şi a liberului arbitru („liber arbiter”). Ulise este 

nucleul în jurul căruia gravitează evenimentele. 

Ulise, azvârlindu-şi zdrenŃele şi redevenind în sfârşit el însuşi în marea scenă a recunoaşterii, 

este sufletul care se despoaie de trupul său în clipa morŃii, pentru ca spiritul eliberat să-şi poată 

desfăşura toate forŃele. 

Se va  face o comparaŃie între cei doi eroi, Ulise şi Leopold Bloom. Ulise înseamnă în limba 

latină  fiu al durerii sau om al suferinŃei. Mitologic, el este supus la grele încercări de către zei, mai 

ales de mânia statornică a lui Poseidon. Ulise e „triumful omului asupra elementelor şi vicisitudinilor 

sorŃii, e omul în întregime om, cu slăbiciuni care niciodată nu-l pierd, cu virtuŃi care întotdeauna îl 

mântuie”, spunea Nicolae Balotă. Monştrii fabuloşi cu care se bate Ulise nu sunt invenŃii gratuite: ei 

reprezintă pasiunile umane, împotriva cărora înŃeleptul trebuie să lupte toată viaŃa. Homer a pus bazele 

libertăŃii spirituale care caracterizează gândirea greacă de-a lungul AntichităŃii. 

James Joyce creează un Ulise modern, în persoana lui Leopold Bloom, încercările şi 

obstacolele pe care va trebui să le depăşească sunt adaptate epocii în care trăieşte, el nu mai luptă cu 

zei şi cu fiinŃe fantastice, ci cu propriile temeri, slăbiciuni si gânduri. Această luptă cu sine însuşi pare 

să fie mai dificilă decât toate peripeŃiile lui Ulise. 

Ulise cel nou nu poate fi considerat un erou, el nu are nimic din măreŃia şi grandoarea 

personajului lui Homer, am putea chiar spune că este un individ normal, care duce o viaŃă banală, 

lipsită de strălucire şi suspans. El nu constituie un model de viaŃă, tocmai prin faptul că prezintă 

aspecte din existenŃa majorităŃii oamenilor din epoca modernă. Abordat în acest fel interesant, Ulise ni 

se înfăŃişează ca „un prototip” al spiritului modern, unul din stâlpii lui de susŃinere, precum Hamlet, 
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Don Quijote, Faust, Doamna Bovary. Prin măştile pe care le schimbă, cameleonismul de care dă 

dovadă, prin complexitatea personalităŃii sale, Ulise este mai aproape de un erou modern decât de unul 

antic. 

Idealul de umanitate, perfecŃiunea, din toate punctele de vedere, ale eroului antic Ulise dispar în 

epoca modernă. Ulise îi spune Ciclopului că se numeşte Nimeni, criticii moderni numindu-l la fel pe 

Bloom, ambele personaje trec astfel în anonimat, „se ascund” în spatele unei identităŃi false. AfirmaŃia 

lui Rimbaud: „Je est un autre”, sugerează că cele două personaje pot fi oricine altcineva, idealurile, 

tentaŃiile, obstacolele care le au de înfruntat se regăsesc, mai mult sau mai puŃin, în fiecare dintre noi. 

Odiseu şi Bloom ajung să fie astfel exilaŃi de propria Ńară, de casă şi de familie, pornind într-o călătorie 

pe oglinda vieŃii, în voia valurilor, căutându-şi neîncetat identitatea. Ei sunt doi străini, diferiŃi datorită 

timpului şi circumstanŃelor în care evoluează fiecare, totuşi ceea ce-i aproprie este neputinŃa în faŃa 

destinului, doi actori pe scena vieŃii, trebuind să îşi ducă rolul până la capăt, după cum spunea 

Rimbaud: „ViaŃa este o farsă pe care o jucăm cu toŃii”. 

Multitudinea de personaje din Odiseea este diversificată, fiind prezente personaje monstruoase, 

atât masculine cât şi feminine, muritoare sau nemuritoare. Felix Buffière vorbeşte depre cele patru 

femei care apar în viaŃa lui Ulise. Penelopa, care aşteaptă la vatră pe „bărbatul tinereŃii sale”, Penelopa 

către care ne călăuzeşte întregul poem, ca spre punctul final; Nausicaa, a cărei graŃie şi prospeŃime vor 

rămâne gravate în memoria lui Ulise; Circe, zeiŃa cu farmece neliniştitoare cu care Ulise este silit să 

împartă patul, personaj destul de „versatil”, cu o mare capacitate de atracŃie, descrisă ca „cea de 

temut”. Nimfa Calypso este nemuritoare, simbolizând ştiinŃa, ea vrea să îi ofere şi lui Ulise nemurirea, 

el refuzând, întorcându-se la înŃeleapta Penelopa. 

Scylla este un monstru care a devenit extrem de cunoscut, depăşind spaŃiul antic. Homer o 

descrie ca fiind de o violenŃă extremă. Cuplul Scylla-Caribda întruchipează ambele feŃe ale răului: pe 

de o parte cel groaznic şi vizibil, de care te poŃi apăra lovindu-l la rândul tău, pe de alta cel fix si 

previzibil, de care te poŃi feri la momentul potrivit. Sirenele, alte personaje feminine care ispitesc şi 

seduc, glasurile lor aducându-le sfârşitul celor care cad în mrejele lor. Atena este una dintre cele mai 

mari divinităŃi ale mitologiei greceşti, identificată de romani cu zeiŃa Minerva.  

Personaj simbolic, Dedal reprezintă condiŃia artistului novator al tuturor timpurilor. Stephen 

Dedalus este un tânăr de douăzeci şi doi de ani, care a studiat aproape un an în Paris. S-a  întors în 

Dublin pentru a fi alături de mama sa muribundă, el este personajul cu care se deschide Ulise. De-a 

lungul romanului, avem o imagine clară a lui Bloom şi a lui Stephen, deoarece suntem martorii 
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interacŃiunilor acestora cu o multitudine de oameni, toate gândurile lor fiind reflectate în decursul 

acestor întâlniri. Aproape de-a lungul întregului roman o vedem pe Molly doar prin ochii altor 

persoane. Majoritatea lucrurilor pe care le aflăm despre ea reies din gândurile lui Bloom şi din 

monologul acesteia. Molly este superficială, dând dovadă de indiferenŃă şi incultură. Pentru a obŃine un 

decor credibil care să ilustreze realitatea, Joyce aduce în scenă numeroase personaje, care se cunosc 

mai mult sau mai puŃin între ele. În episodul intitulat Circe Joyce reuneşte toate aceste personaje care 

au apărut de-a lungul romanului. Ele apar, îşi spun rolul, creând impresia unui dans, a unui cerc 

concentric, ieşind pe rând în mijloc şi reluându-şi locul după ce şi-au spus replica. Acest dans al lor 

imită înlănŃuirea gândurilor, într-un ritm nebun şi greu de urmărit. Multe dintre aceste personaje sunt 

reale, ele au diferite meserii, făcând astfel parte din toate straturile sociale, Joyce realizând un tablou 

care combină opinii şi culturi diferite, asemenea Turnului Babel. 

Capitolul al treilea, Arta narativă, prezintă felul în care cei doi autori şi-au scris şi structurat 

operele. CompoziŃia Odiseei este de o măiestrie neîntrecută. Homer descrie de fapt o acŃiune care se 

desfăşoară pe trei scene: în Olimp, la Ithaca, în locurile unde se află Ulise. Poemul nu înfăŃişează 

ordinea cronologica a faptelor, relatarea suferinŃelor lui Odiseu începe în al zecelea an al rătăcirilor 

eroului, prin prezentarea unei discuŃii în sfatul zeilor, în care se hotărăşte întoarcerea lui Ulise, pentru 

ca apoi, printr-o tehnică narativă impresionantă să ne conducă spre palatul lui Ulise din Ithaca, pentru a 

trece după aceea la Ulise, care se află la nimfa Calypso. Homer foloseşte numeroase epitete şi 

comparaŃii, pe care le explică în cele mai neaşteptate momente, nici un amănunt din trecut nu este uitat. 

Aceasta este o caracteristică a stilului homeric de a reprezenta „fenomenele perfect rotunjite, palpabile 

şi vizibile în toate părŃile lor componente, precis determinate în ceea ce priveşte relaŃiile lor spaŃiale şi 

temporale”, consideră Auerbach. Homer nu lasă nimic ascuns sau neexprimat, personajele sale îşi 

dezvăluie fără nici o rezervă simŃămintele intime, pasiunile într-o anumită ordine: ceea ce nu spun cu 

glas tare altora, îşi mărturisesc în sinea lor, încât cititorul află despre ei totul. Folosirea elementului 

retardant sugerează exigenŃa stilului homeric de a nu lăsa în penumbră sau nefinit nimic din ceea ce s-

a amintit odată. 

Nimic nu se întâmplă în dezordine în Odiseea, totul este logic, faptele relatate sunt legate 

coerent între ele printr-un număr mare de elemente sintactice, toate bine conturate în ceea ce priveşte 

sensul lor şi fin nuanŃate, delimitează personajele, obiectele şi evenimentele între ele, punându-le în 

acelaşi timp în contact fluid şi continuu unele cu altele, fără să găsim undeva vreo formă rămasă în 
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stadiu fragmentar sau luminată doar pe jumătate, ori vreo lacună, vreun hiat sau vreo privire aruncată 

asupra unor abisuri inexplorate, spunea Auerbach. 

Ceea ce nu întâlnim la Homer este descrierea sentimentelor, trăirilor personajelor, viaŃa lor 

interioară, poemul homeric fiind însă aproape de perfecŃiune din punct de vedere lexical şi sintactic. 

Homer creează o imagine a eroilor săi prin antiteză cu lupte şi pasiuni, vânători, ospeŃe, primejdii, în 

viaŃa de zi cu zi, trăind totul intens într-un prezent zugrăvit cu meticulozitate, cititorul fiind fascinat de 

realismul tablourilor, deşi totul este o legendă. Cercul personajelor lui Homer este limitat şi static, 

accentul fiind pus pe descrierea clasei stăpânitoare. 

Romanul Ulise are ca model de inspiraŃie, de elaborare Odiseea, fără a reproduce însă epopeea 

homerică, păstrând multă vreme denumirile legate de Odiseea, renunŃând  însă, la publicarea în volum, 

la aceste titluri, pentru a-l lăsa pe cititor să descopere singur relaŃiile respective. Joyce se bazează pe 

aluzii, trimiteri, ironii, paralele la personaje, situaŃii, episoade din poemul homeric. Tehnica revelaŃiei, 

care stă la baza artei lui Joyce, ni-l înfăŃişează preocupat de problema centrală a romancierului 

secolului al XX-lea, exprimată în alegerea între realism şi simbolism. MulŃi critici au definit romanul 

Ulise ca fiind o parodie inspirată din Odiseea. El pune cititorul la o grea încercare, romanul Ulise fiind 

o adevărată enciclopedie, care creează impresia unui carusel ce străbate cultura lumii, în cele mai 

neaşteptate momente apărând o comparaŃie, o aluzie la o operă celebră. Fără notele autorilor, multe 

dintre aceste „subtilităŃi” ar trece neobservate de către cititor, fiind obişnit prea puŃin cu acest fel de 

lectură. Tehnica lui Joyce înseamnă să „vezi lumea într-un grăunte de nisip”(W. Blake), autorul 

renunŃând la clişeele de limbaj şi la canoanele literare. Joyce construieşte păpuşi care se pun în mişcare 

prin ele însele, părând însufleŃite. Un labirint poate fi considerată şi tehnica povestirii acestui roman, 

(stream of consciousness technique) fluxul gândurilor. Prin procedee narative ca monolog interior, 

intertextualitate, digresiune, aluzie, asociaŃie Joyce încercă să dezvăluie în roman misterul ascuns al 

minŃii umane, felul în care se adună gândurile, ceea ce le provoacă şi cum  se face legătura, dacă  există 

o conexiune logică între ele. Acest labirint al gândurilor reprezintă secretul fiecărui individ, fiind un 

spaŃiu de nepătruns, Centrul unei vieŃi interioare şi imposibil de descifrat pentru ceilalŃi. Modernismul 

este echivalentul tărâmului pustiu al spiritului, al conştiinŃei devastate, un spaŃiu al inconştientului. 

Discursul din finalul romanului, care îi aparŃine lui Molly Bloom ilustrează viaŃa interioară, apărând 

aceleaşi rupturi şi discontinuităŃi ca şi la nivelul narativ, o înşiruire de gânduri, izvorâte unele din 

altele, cu o viteză greu de egalat. La Joyce prezentul, trecutul şi viitorul se întrepătrund, coexistând ca 

un întreg indivizibil. Opera lui Joyce este harta unei călătorii în interiorul limbajului. Joyce foloseşte 
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această tehnică cinematografică, ea presupunând flash-back-uri, dialog dramatic, juxtapunerea 

evenimentelor într-o „tehnică a lipirii”. 

 În ciuda faptului că cele două opere care au constituit subiectul acestui studiu comparatist sunt 

despărŃite de milenii, mitul lui Ulise reprezintă o sursă continuă de inspiraŃie şi deschidere către noi 

creaŃii originale şi inovatoare.  

Remitizarea contemporană se datorează funcŃiei mitice care există în orice individ, ceea ce 

demonstrează permanenŃa mitului, el continuând să constituie model pentru scriitorii contemporani.  

Concluzia la care s-a ajuns este că lumea modernă are nevoie de mituri, „ideea veşnicei 

întoarceri a lucrurilor”, la origine, fiind legată mai ales de ideea de perfecŃiune şi beatitudine. 
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