


Cuprinsul lucrării:

1. Genul fantastic un proiect de creaţie şi comunicare literară
2. Dialectica fantasticului, o scurtă introducere în proza lui Mircea Eliade
3. De la fantasticul folcloric, daimonologia mitică (om-strigoi; mort-strigoi), la proza

fantastică a lui Eliade (Domnişoara Christina-Simina)
4. Dublu malefic, fascinaţie şi oroare
5. Visul ca mediator magic între două lumi
6. Seducţia ca joc în exacerbarea pornirilor sufleteşti (Strategii ale enigmei şi strategii

ale seducţiei)
7. O altă formă a dublului, androginul
8. O scurtă analiză a trecerii de la fantasticul popular la cel cult

I. Aplicaţii metodice, de la fantasticul popular la fantasticul cult
II. Expresii la clasă în predarea fantasticului
III. Îmbunătăţiri a procesului de predare a fantasticului popular la gimnaziu, basmul
IV. Model de plan de lecţie la fantasticul popular
V. Fantasticul popular şi celelalte arte: magie, poveşti, basme, legende, balade,

muzeul satului
VI. Fantasticul popular, fantasticul cult, deosebiri şi asemănări

9. Dezbaterea, metodă eficientă în procesul instructiv-educativ pentru o analiză a
dublului fantastic în proza lui Mircea Eliade.

11. Test de evaluare formativă cu aplicaţii pe proza fantastică a scriitorului
Mircea Eliade

12. Activitatea didactică: Dublul şi strategii ale seducţiei în proza fantastică a lui
Mircea Eliade





Cele mai frecvente întâmplări, evenimente din textele fantastice sunt apariţia sau
întâlnirea unor fiinţe extraordinare pe care ordinea naturală nu le atestă sau le
consideră imaginare, revenirea unora din cei dispăruţi, înfruntarea cu diverse forţe
malefice, modificarea statutului existenţial al subiectului uman, dedublare,
reîncarnare, suspendarea curgerii fireşti a timpului şi intrarea într-un timp trecut
sau viitor, realizarea neaşteptată a unor gânduri dorinţe, visuri transformarea
imediată a spaţiului, a unor obiective care devin sufleteşte acţiunea magică.
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Fantasticul românesc, ale cărui origini se plasează în mişcarea literară
romantică, se impune prin maeştrii ai genului precum:



Operele fantastice ale scriitorului Mircea Eliade

Domnişoara Christina
Şarpele
Secretul doctorului Honigberger
Nopţi la Serampore
Un om mare
Douăsprezece mii de capete de vite
Fata căpitanului
O fotografie de 14 ani...
La ţigănci
Ghicitor în pietre
Podul
Adio... 

Pe strada Mântuleasa
În curte la Dionis
Uniforme de general
Incognito la Buchenwald
Pelerina
Les trois grâces
Tinereţe fără tinereţe...
Şanţurile
19 trandafiri
Dayan
La umbra unui crin
Noaptea de Sînziene





Fantasticul folcloric – Romanul fantastic „Domnişoara Christina“

Morţii strigoi erau închipuiţi ca demoni malefici indiferent de provenienţa lor, din oameni‐demonici, 
născuţi strigoi sau din oameni‐nedemonici deveniţi strigoi prin moarte.

Un om‐strigoi din naştere după moarte se transformă într‐un mort‐strigoi sau cadavru viu.

Morţii‐strigoi se cunoşteau după găurile pe care le aveau la capul lor lângă stâlp (cruce) unde se înfigeau 
stâlpi (ţăpuşe) spre a le zădărnici ieşirea.

Oamenii‐strigoi se cunoşteau după: al şaptelea fiu, dacă fătul se năştea cu o căiţă pe cap pe care o 
mânca, şira spinării terminată cu o coadă, dinţii canini proeminenţi... În timpul somnului se dedublează 
material şi merge în sat, ia înfăţişarea unui animal, (de obicei lup, dar şi în cal, liliac, pasări de noapte) şi 
face rău.

Romanul Domnişoara Christina, (1936) creşte direct din tradiţia folclorului românesc, 

Senzualitatea imposibilă a Christinei se extinde încă de la început asupra Siminei (omul‐strigoi). Fetiţa, 
neobişnuit de frumoasă este concepută ca o dublă personalitate. 

Simina este singurul fantastic prin ambiguitatea dublei apariţii. Simina stăpâneşte arta seducţiei la fel ca 
maestru ei, Christina. Ea este a doua întrupare „metaforică“ a Christinei. 

Cea care încearcă atingerea absolutului este femeia ‐ Domnişoara Christina, care, de pe celalalt tărâm, 
încearcă aventura destinului cu Egor‐reprezentând tărâmul vieţii, al muritorilor.



Dublul fantastic

Fantasticul folcloric Romanul fantastic
Domnişoara Christina

Daimonologia mitică

omul-strigoi mortul-strigoi

Dublul malefic
Domnişoara Christina-Simina

Simina
omul-strigoi

Christina
mortul-strigoi





Les trois Grâces

Mitul Persephorei şi dubla ipostază a eroinei Euphrosyna Mincu

Euphrosyna Mincu 
(Frusinel)

Tinereţe Bătrâneţe

Mitul Persephorei

Pământ

Viaţă

Moarte

Infern



V. Visul ca mediator magic între două lumi
* Am arătat că prin intermediul visului poţi face legătura cu alte lumi.

* Egor o cunoaşte pe domnişoara Christina prin intermediul visului. El devine o poartă magică,
un mediator magic între două lumi. Christina, strigoiul, coboară din lumea ei să întâlnească viaţa,
pe Egor.
Întâlnirile lui Egor şi Domnişoara Christina treceau din lumea visului într-o realitate fantastică.
Scena culminantă a romanului prezintă ultima întâlnire a lui Egor cu Christina, capitolele XIV-
XV. În braţele Christinei, Egor simţea cele mai nelegiuite bucurii: incest, crimă, nebuinie,
amantă, soră, înger. „Dar acum te iubesc, gemu Egor. N-am vrut să te iubesc la început, mi-a fost
frică de tine.“ Ca în toată opera lui Mircea Eliade erosul este o şansă a autodepăşirii sau depăşirii
condiţiei umane. Delirul se rupe brusc când Egor simte rana sângerândă a Christinei, e dezgustat:
„eşti moartă sau eşti numai în vis“.

* În romanul Şarpele al scriitorului Mircea Eliade, Dorina se indentifică cu Arghira, mireasa
lui Andronic, printr-un vis. Şarpele a aşteptat-o ani şi ani trăind în această viaţă dublul şarpe-
fiinţă umană. Ea cobora în vis la palatul de cleştar a lui Andronic, adică Şarpele, mirele ei. Prin
vis Dorina, îşi aminteşte o viaţă trăită anterior în persoana Arghirei şi trăieşte pasiunea iubirii ce
o unea cu Andronic. Finalul romanului surprinde trezirea Dorinei din lumea visului, încercarea ei
de a-l transforma în realitate ţinând cont de informaţiile primite în timpul somnului şi reuşeşte
acest lucru.

* În nuvela „La Ţigănci“ a scriitorului Mircea Eliade, Gavrilescu reuşeşte să treacă din această
viaţă încurajat de iubita lui din tinereţe, Hildegard „aşa începe totul ca-ntr-un vis.“12

* În proza lui Eliade realul, visul, imaginaţia, fantasticul, miticul se împletesc armonios.





Dublul fantastic şi strategii ale seducţiei – nuvela Şarpele

Arghira, frumoasa din lapte, mireasa lui Andronic, moare tânără.

Andronic depăşeşte barierele timpului sub chipul şarpelui.

Şarpele îşi caută mireasa pentru a rupe blestemul despărţirii lor.

Dorina este dublul Arghirei ce va împlini idealul de iubire a lui
Andronic care a aşteptat-o neobosit mai bine de un veac.



Şarpele

Dublul fantastic şi strategii ale seducţiei în nuvela Şarpele

Dualitatea
Andronic-Şarpe

(ispită)

Dualitatea
Arghira-Dorina

jocul cu 
gajuri

jocul 
seducţiei

motivul insulei erotice 
paradisul

mitul androginului
Eros şi Psiheea



Dorina
Manuilă

Vladimir
Doamna Solomon Jocul cu gajuri

Stamate
Liza

Andronic-Şarpele

Tema jocului
Seducţia ca joc

La ţigănci

Gavrilescu

ţiganca,
grecoaica,

ovreica

Nemţoaica
Hildegard





La ţigănci, mitul lui Orfeu

Gavrilescu Orfeu

Hildegard – Nemţoaica Euridice

La ţigănci Hades





Strategii ale seducţiei şi mitul androginului

Inelul cu simbolul celor doi şerpi încolăciţi
închide în el destinul îndrăgostiţilor

Maitrey

Pământul

Ying
aspecte negative feminine, 

sfârşitul lucrurilor

Allan

Cerul

Yang
aspecte pozitive, bărbăteşti, 

începutul lucrurilor



Strategii ale seducţiei şi mitul androginului

Nuntă în cer
mitul androginului

nunta veşnică
în cer

eroina feminină
Ileana-Leana

două versiuni erotice
două personaje narator

Maniulă-Hasnaş

Hasnaş, soţ pentru eroină, 
vrea copii, ea nu, eroina 

dispare, el o caută zadarnic

Manuilă, nu vrea copii, eroina 
vrea, el o vrea de soţie, ea 

dispare, el o caută zadarnic

Salmaksis (nimfa lacului)
Androginul

un tot
Zeus desparte acest tot 
şi cele două jumătăţi 
se caută prin lume



Dualitatea şi androginul

Dualitatea şi androginul
seducţia pentru nevoia de iubire absolută

Andronic-Şarpele
Arghira-Dorina

Christina-Simina
Egor

Nemţoaica-Hildegard
Gavrilescu

Ileana-Leana
Manuilă-Hasnaş



1. Aplicaţii metodice, de la fantasticul popular la fantasticul
cult
2. Expresii la clasă în predarea fantasticului
3. Îmbunătăţiri a procesului de predare a fantasticului
popular la gimnaziu, basmul
4. Model de plan de lecţie la fantasticul popular
5. Fantasticul popular şi celelalte arte: magie, poveşti,
basme, legende, balade, muzeul satului
6. Fantasticul popular, fantasticul cult, deosebiri şi asemănări



Deoarece în creaţiile populare cum ar fi basmul, legenda, balada, teatrul popular întâlnim
fenomene, întâmplări create şi plăsmuite de imaginaţie, care nu există în realitate putem vorbi
de prezenţa fantasticului. Oamenii din popor din dorinţa de a cunoaşte universul în care trăiesc
şi-au imaginat întâmplări supranaturale. Aceste aspiraţii ale omului se împletesc cu ajutorul
ştiinţei astfel:
Pornind de la dorinţa omului de a descoperii cât mai multe despre lumea de dincolo dar şi de la
nevoia de religios s-a născut mitologia, poveştile cu strigoi, daimonologia mitică, descâtece,
vrăjitorii.

E important să începem prin a arăta această trecere de la fantasticul popular la cel cult având
ca model basmul. Atât în basmul popular, cât şi în cel cult se regăsesc întâmplări fantastice,
personaje fanastice, lupta dintre bine şi rău. De exemplu în basmul lui Mihai Eminescu „Făt-
Frumos din lacrimă“ apare iniţial motivul împăratului fără urmaş ca şi în basmul popular
Aleodor împărat, apar personaje fantastice: Făt-Frumos, Muma-pădurii, Genarul, întâlnim
întâmplări fabuloase ca de exemplu aruncarea unei perii care s-a transformat într-o pădure
deasă, metamorfoza eroului, fata Genarului îl transformă într-o floare, lupta dintre bine şi rău,
binele ieşind învingător, formule specifice basmului, numere fatidice, şapte iepe, trei zile.

Acţiunea într-un basm se petrece într-un timp real şi fantastic cu folosirea cifrelor simbolice
şi unităţi de timp ca de exemplu trei zile şi trei nopţi.
O nuvelă a scriitorului Mircea Eliade în care acţiunea se desfăşoare într-un timp real şi
fantastic cu folosirea cifrelor simbolice şi unităţi de timp, la fel ca într-un basm este nuvela La
ţigănci. Timpul real este Bucureştiul, iar cel fantastic locul numit „La ţigănci“. Cifra
simbolică este aici trei: ora trei, trei fete, trei încercări de a ghici ţiganca.



Fantasticul popular se regăseşte în mitologia românească: mitologia
morţii, a sorţii, în magie, basme, legende, poveşti.
Scriitorul Mircea Eliade având ca sursă de inspiraţie mitologia
populară a scris romanul „Domnişoara Christina“. Christina
simbolizează omul strigoi care se îndrăgosteşte de Egor, personaj ce
simbolizează viaţa. Nepoata ei, Simina simbolizează omul strigoi,
având o dublă personalitate, deoarece prin ea, mătuşa ei comunică.
Acest roman este fantastic datorită personajelor şi întâmplărilor
fantastice. Personajul fabulos Christina poate comunica cu personajul
ce aparţine lumii acesteia, Egor.
* Nuvela „Şarpele“ are şi ea ca punct de plecare mitologia populară.
„Simbolul mitic al şarpelui cosmic legat de Apele primordiale...mitul
şarpelui apelor primordiale...“
Andronic, adică şarpele trăieşte pe o insulă unde îşi duce iubita
regăsită, pe Dorina dublul Arghirei. Pe Arghira a pierdut-o cu trei zile
înainte de nuntă, că i-a pronunţat numele „Şarpele“. De sesizat până
şi prezenţa numărului fatidic trei.





Aplicând metoda dezbaterii am propus abordarea unei noţiuni din două perspective opuse. Să luăm de exemplu o clasă de 20
de elevi pe care îi împărţim în patru grupe:
cinci elevi – culegătorii – aduc argumente pozitive (pro subiect)
cinci elevi – negatorii – aduc argumente negative (contra subiect)
cinci elevi – analiştii – nalizează argumentele bune şi rele
cinci elevi – mediatorii – care prezintă concluziile în urma analizelor
Pentru ca acest lucru să fie bine realizat trebuie avute în vede următoarele obiective specifice: stimularea interesului elevilor
pentru lectură, creşterea interesului faţă de lectura operei unui scriitor reprezentativ pentru literatura română, stimularea
interesului elevilor pentru frecventarea bibliotecilor, dar şi metodele: brainstorming-ului, al asaltului de idei, a ciorchinelui şi
a bulgărului de zăpadă.Andronic – Şarpele Dublul fantastic la Mircea EliadeArghira - DorinaChristina – SiminaOm- strigoi :
Mort- strigoi Nemţoaica –Hildegard

Să presupunem că aplică culegătorii metoda ciorchinelui şi a brainstorming-ului şi negatorii aplică metoda bulgărelui de
zăpadă şi asaltului de idei.
Bulgărele de zăpadă – negatorii. Un bulgăre de hârtie este aruncat din echipa lor care trebuie să aducă argumente contra.
Un negator spre exemplu contestă dublul Cristina-Simina, afirmând că sunt două persoane diferite.
Analişti analizează ambele variante şi cu ajutorul mediatorilor ajung la concluzia că cele două persoane, Christina-Simina
sunt un dublu fantastic deoarece au aceleaşi trăiri în plan spiritual.
Simina poate fi asociată cu omul-strigoi în timp ce Christina cu mortul-strigoi.
Arghira-Dorina sunt spiritual aceiaşi persoană. Arghira a renăscut la viaţă prin Dorina şi iubirea mirelui ei, Andronic care se
identifică cu şarpele, simbol ce l-a ajutat să ducă lupta cu timpul.
Nemţoaica-Hildegard este un dublu ce îl ajută pe Gavrilescu să îşi împlinească idealul în iubire dincolo de graniţele acestei
lumi.

Andronic – Şarpele
Dublul  fantastic la 

Mircea Eliade Arghira - Dorina

Christina – Simina
Om- strigoi
Mort- strigoi

Nemţoaica -Hildegard

Metoda ciorchinelui







Proza fantastică a scriitorului Mircea Eliade surprinde tema dublului, după cum
s-a putut observa, prin următoarele perchi:

Christina (mortul-strigoi) – Simina (omul-strigoi),
Andronic-Şarpele, Arghira-Dorina,
Frusinel (viaţă dublă oscilând între tinereţe şi bătrâneţe),
Gavrilescu (dubla aventură a eroului), nemţoaica-Hildegard.

Fantasticul dedublării apare cel mai frecvent
în proza sciitorului Mircea Eliade.

Dublul sau tema asemănării multiplică fiinţa, făcând-o potenţial alta. Ea înseamnă
un transfer de personalitate, un personaj mimând individualitatea altuia. Indicele
narativ al temei dublului îl va forma persoana a III-a.

Scriitorul Mircea Eliade va rămâne în literatura română un mare creator de proză 
fantastică.

Prin studiul prozei fantastice a scriitorului M. Eliade, elevii vor înţelege 
mai bine lumea ce se află mereu la graniţa dintre realitate şi ficţiune.
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