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 Cunoscător al folclorului european,asiatic,american şi african,comparând miturile arhaice 
româneşti,cu cele din literatura universală, Mircea Eliade demonstrează unicitatea şi superioritatea 
geniului nostru popular.  

În articolul “Despre un anume sentiment al morţii”, din 1934, autorul afirma că putem 
cunoaşte moartea încă din timpul vieţii, „moartea în înţelesul ei de începere, de inaugurare 
ireversibilă”.Moartea nu poate fi înţeleasă de un om, ci de oameni, ea e nuntirea omului cu tainele 
universului, ce i se dezvăluie potrivit propriei pregătiri. Trecerea conştientă dincolo de planul fizic 
şi orientarea spre libertate, după moarte,cucerirea libertăţii este scopul lecturilor din Cărţile sfinte. 

M. Eliade motivează în” Memorii” sensul romanului său: „ După atâţia ani de literatură 
realistă mă simţeam din nou atras de fantastic. Mă obseda o poveste al cărei personaj principal era o 
tânără moartă cu treizeci de ani în urmă.[...]Nu vroiam să reiau nici tema folclorică, nici motivul 
romantic al strigoiului,[...]dar mă fascina drama tristă şi fără ieşire a mortului tânăr, care nu se poate 
desprinde de pământ şi care se încăpăţânează să creadă în posibilitatea comunicaţiilor concrete cu 
cei vii, sperând chiar că se poate iubi şi poate fi iubit.[...]” 

În “Dialectica fantasticului” exegetul Sorin Alexandrescu afirma că romanul „Domnişoara 
Christina” (1936) creşte direct din folclorul românesc o poveste cu strigoi într-o lume căzută pradă 
blestemului , pe care un tânăr o salvează, ucigând a doua oară strigoiul,cu un drug de fier împlântat 
în inimă.” Critica consideră că autorul a avut ca sursă de inspiraţie şi celebrul poem emi- 
nescian „Luceafărul” care reia tema lui Hyperion, un tânăr zeu coborât din lumea lui ca să iubească 
fără speranţă o muritoare de rând. Romanul lui Eliade are la bază surse folclorice inedite. 
 Într-un interviu acordat lui Claude-Henri Rocquet, romancierul afirmă că vorbim de două 
regimuri, unul diurn şi altul nocturn: umbra i se opune luminii, constituind un mediu înspre 
impenetrabilitatea nopţii. E vorba de un fantastic de sorginte folclorică. Motivul strigoiului poate fi 
doar un pretext de a zugrăvi legătura dintre cele două lumi sau două stări, accesul omului la 
supranatural sau pur şi simplu iubirea unei alt fel de femei. 
 Sursa de inspiraţie a romanului e reală, întrucât scriitorul aminteşte de faptul că domnişoara 
Christina,eroina romanului, a fost ucisă în timpul răscoalei de la 1907. Spaţiul dunărean unde se 
petrece acţiunea e doar un pretext ce uneşte mai mulţi orăşeni, care trăiesc involuntar evenimente 
extraordinare, ce le afectează existenţa. Din punct de vedere al conflictului, opera poate fi privită ca 
o înfruntare dintre noapte şi zi, dintre vis şi veghe. Noaptea se caracterizează prin interacţiunea unor 
fenomene precum dragostea, taina, visul, misterul, spaima, vraja sau chiar moartea. Pe de altă parte, 
ziua simbolizează clarviziune, certitudine, spirit pragmatic. Potrivit acestor faze ale zilei, ce se 
neagă reciproc,personajele fac parte din două grupuri distincte: Christina şi slujitorul ei Satan, 
aparţin întunericului ,în timp ce lumina profană e simbolizată de pictorul Egor, profesorul Nazarie, 
doctorul Panaitescu, slujitorii de la conac şi ţăranii din sat. Singurele personaje care pendulează 
între două lumi, cu statut ambiguu, sunt Simina, Sanda şi doamna Moscu.  
 Compoziţional, romanul are o structură bipolară şi o desfăşurare concentrică. Conflictul, 
abia schiţat la început, creşte în intensitate şi e reluat în fiecare din cele trei zile şi trei nopţi, în care 
se derulează acţiunea. Firul epic al operei începe în momentul înserării şi se induce în manieră 
apoteotică prin victoria zilei ce se naşte. Elementul dominant e noaptea, lumina având doar menirea 
de a spulbera groaza şi misterul nocturn. În operă regăsim atât mitul strigoiului,tratat şi de 
Eminescu  în “Luceafărul” , cât şi reveria onirică din romanul “Sărmanul Dionis”al acestuia.În 
opera “Domnişoara Christina” ambiguitatea fantasticului e dată nu  atât de prezenţa elementului 
iraţional,  a strigoiului,cât de modul în care individul normal trăieşte şi acceptă supranaturalul. 
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 Romanul lui Eliade debutează cu prezentarea unei mese de seară, moment în care facem 
cunoştinţă cu personajele povestirii: doamna Moscu, fiicele sale Sanda şi Simina, doica, pictorul 
Egor Paschievici şi profesorul universitar Nazarie, venit pentru săpăturile de la Bălănoaia. În timpul 
cinei Simina face aluzie la domnişoara Christina, sora doamnei Moscu, moartă cu treizeci de ani în 
urmă. Musafirii simt atmosfera plină de mister în care e învăluită casa, percep o prezenţă ciudată, 
fantomatică, ce le tulbură somnul. Admirând portretul defunctei, oaspeţii realizează că prezenţa 
mistică din casă şi stările ciudate ale doamnei Moscu se leagă de acea făptură enigmatică ce-i 
priveşte familiar din tablou. Sunt intrigaţi şi de atitudinea Siminei care are o influenţă stranie asupra 
tuturor, în ciuda vârstei fragede de numai nouă ani. 
 În peregrinările sale prin sat, profesorul Nazarie  
descoperă povestea terifiantă a domnişoarei Christina, ucisă  
în timpul răzmeriţei, chiar de iubitul ei. Află că era o tânără frumoasă, dar de o cruzime 
nemaiîntâlnită, căci ucidea păsările cu mâna goală, sucindu-le gâtul. O luase de timpuriu pe calea 
desfrâului, dăruindu-şi corpul ţăranilor care veneau în iatacul ei. Îi ademenea spunându-le că vrea 
să-şi împartă cu acte averea, numai să nu o omoare. Cuprins de gelozie, vechilul, iubitul ei, a 
împuşcat-o în timpul revoltei ţărăneşti, fiind ucis, la rândul său, de armată.  
 Într-o noapte, Egor îl visează pe Radu Projan,un fost prieten, mort într-un accident stupid de 
stradă, care-l avertizează că este într-o mare primejdie. În visul pictorului apare şi domnişoara 
Christina, care-i vorbeşte cu dragoste, îi recită versuri din poemul Luceafărul, şi îl dezmiardă, 
mâinile ei dându-i o senzaţie de căldură nefirească, inumană. Trezindu-se brusc, Egor îşi aminteşte 
fiecare amănunt al visului şi simte totodată mirosul de violete pe care-l degaja trupul ei. Simte în 
cameră prezenţa Christinei şi încearcă s-o alunge spunând rugăciuni în gând. E conştient de puterea 
pe care aceasta o exercită asupra lui, ţinându-l ţintuit în pat. În cele din urmă, năluca părăseşte 
camera, nu înainte însă de a se apropia de el, de a-l privi intens în ochi, convingându-l astfel de 
prezenţa ei, dar şi de faptul că are puterea de a-i citi gândurile. Christina se refuză pe sine ca strigoi 
şi încearcă o reîntoarcere în lumea oamenilor pe calea unei iubiri normale faţă de Egor.  
 Odată cu îmbolnăvirea Sandei, pictorul realizează că întreaga familie se află sub puterea 
Christinei şi hotărăşte să-l cheme pe medicul Panaitescu. Domnişoara Christina continuă să-i apară 
în vis şi-l avertizează că dragostea lui pentru Sanda e zadarnică, deoarece aceasta nu va mai trăi 
mult. Îi arată că nu este singura entitate din casă, făcându-l să simtă şi o altă prezenţă nefastă care 
răspândea teroarea. Toate acestea, Egor nu le auzea din gura moartei, ci-i pătrundeau în minte fără 
ştirea lui. Doctorul Panaitescu îşi dă seama de starea gravă a Sandei, simte o prezenţă malefică în 
casă şi preferă să doarmă în camera domnului Nazarie.  

În pivniţa casei, unde Simina îl atrage în mod intenţionat, Egor îi mărturiseşte acesteia 
logodna lui cu Sanda. Cu cât se afundau mai adânc în întunericul din pivniţă, cu atât Egor se simţea 
cuprins de o febră ciudată şi de o teamă imensă. Fata emana o putere malefică, dar era calmă şi 
zâmbea enigmatic, sfătuindu-l să se întoarcă dacă-i este frică. Deşi minoră,Simina stăpâneşte 
perfect arta seducţiei, fiind la fel de temperamentală ca şi maestra ei. Ea devine chiar Christina, într-
o variantă diurnă. 
 Noaptea târziu, răspândind binecunoscutul parfum de violete, Christina intră din nou în 
camera lui Egor şi încearcă să-l atragă în mrejele ei. Observând sângele care clocoteşte din rana 
Christinei, Egor îşi reconfirmă ideea că ea este moartă şi, refuzându-i iubirea, iese din transă. 
Suspendată între abur şi carne, formă incertă, halucinantă Christina părăseşte tristă camera, 
blestemându-l.“ Mă vei căuta o viaţă întreagă fără să mă găseşti!Vei muri tânăr ducând în mormânt 
şuviţa asta de păr...”  
 Trezindu-se brusc din reverie, Egor răstoarnă lampa, incendiind conacul. Rupe portretul 
moartei, o găseşte pe Simina lipsită de vlagă în pivniţă şi, potrivit tradiţiei populare înfinge un drug 
de fier în trupul Christinei, omorând strigoiul. În acele momente îl vede din nou pe prietenul său 
mort ducând în braţe trupul neînsufleţit al Siminei. Sanda moare lent, iar doica şi doamna Moscu se 
prăbuşesc definitiv în nebunie. Timpul se scurge îndărăt, sătenii încep să se comporte ca în 1907, 
cuprinşi de acelaşi vânt de spaimă, disperare şi furie neputincioasă. Întregul spaţiu se purifică de rău 
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prin foc. Omorând-o a doua oară pe Christina, Egor muritorul, care a învins-pierzând, rămâne 
singur cu nostalgia şi blestemul Christinei care deja îl chinuie... 
 Personajele sunt mitice, cu valoare de simbol.  
Pictorul Egor e cel care va fi iniţiat în taina morţii;Christina e tipul „strigoiului nefericit”; doamna 
Moscu , Sanda şi Simina sunt doar alter-ego-uri ale moartei, iar Diavolul e asociatul Christinei, 
arma acesteia. Ele sunt supuse ritualului de iniţiere şi parcurg parţial marea taină a morţii prin 
intermediul Christinei. 
 Egor e un ales, o fiinţă magică, condiţia sa de artist făcând posibilă iniţierea, dar eroul 
ratează acest proces rămânând c-un veşnic dor, asemenea feciorilor de crai din poveşti care-şi caută 
zadarnic prinţesa sau acelora care nu găsesc niciodată potirul Sfântului Graal. Numele Egor, cu 
rezonanţe slave, vine din grecescul Gheorghe, fiul Gheei, al Pământului. Cel legat de pământ refuză 
oferta cerului renunţând la posibilitatea de a se dezlipi de efemer. Nu e vorba de ură sau de 
duşmănie a speciei, ci de spaimă în faţa necunoscutului, de incapacitatea de depăşire a condiţiei de 
muritor. Ucigându-şi” iubita moartă” nu recunoaşte aventura propriei fiinţe. “Rămâne alături de 
arheologul Nazarie, deci de încremenire, de moarte şi  iluzie precum şi alături de doctorul 
Panaitescu, cel care reduce misterul vieţii, la anatomie. Rămâne să rătăcească în labirintul existenţei 
terestre, reprezentat de proprietatea familiei Moscu.” Alesul Christinei, Egor Paschievici refuză să 
se piardă în iubirea femeii de dincolo, refuză sacrul, temându-se că-şi va pierde „lutul trupului”. 
Logodna cu Sanda, nu e din dragoste,  nu e un gest nobil prin care vrea să o scape de strigoi, ci o 
încercare de conservare a propriei persoane, ancorate în pasiv şi comod: în loc să se umple de 
uimire, se scufundă în frică. Eroul ar fi trebuit să se obişnuiască cu Christina, s-o iubească, pentru a 
scăpa de groaza,de dezgustul ce-i bloca orice ascensiune spirituală. Alcoolul pe care Egor îl 
consumă crezând că-i întăreşte luciditatea este de fapt apa de foc ce ar fi trebuit să-i ardă limitele, 
să-l predispună la vis şi la meditaţie, să creeze punţi spirituale apropiindu-l de Christina. Frica, 
repulsia ascunsă , împing spre exterior focul nefolosit al cunoaşterii şi al purificării , prin mâna care 
răstoarnă lampa. Atitudinea eroului dovedeşte că frica e un produs al iluziei şi o piedică serioasă în 
calea realizării spirituale. 

 “Focul pe care-l declanşează Egor,dând vina apoi ca un laş pe Christina, nu doar purifică de 
impurităţi materiale, ci, înţeles într-adevăr, consumă lumea, iluzia lăsând liber esenţialul.” Eroul 
poate deveni prin acest act un iniţiat, iubind-o necondiţionat pe Christina, descoperindu-se pe sine. 
Ar fi trebuit să fie “un suprafoc suprauman,fără flăcări sau cenuşă”, care să fi consumat focul 
pasiunilor, al instinctelor incomode şi inutile la un moment dat, să fi consumat însuşi focul vieţii 
trecătoare. „Când focul se devorează pe sine, când puterea se întoarce împotriva ei înseşi, se pare că 
fiinţa se întregeşte în clipa pierderii sale şi că intensitatea distrugerii este dovada supremă, proba cea 
mai clară a existenţei. ”afirma Bachelard Gaston în opera sa “Psihanaliza focului.” 
 În romanul lui Mircea Eliade, cea care vrea să atingă absolutul este femeia, domnişoara 
Christina,un strigoi nefericit care încearcă o reîntoarcere în lumea oamenilor pe calea unei iubiri 
normale.Numele Christina are origine grecească şi vine din cuvântul chriein, însemnând „Cel uns”, 
„Cel miruit”. În limba latină, christianus înseamnă „urmaşul lui Christos”, adică creştin. Christina 
se materializează din dragoste, se limitează din compasiune pentru uman. Egor e fascinat de chipul 
ei „o fată foarte tânără, îmbrăcată într-o rochie foarte lungă cu talia subţire şi înaltă, cu buclele 
negre lăsate pe umeri.” Legătura dintre cei doi e imediată, căci Egor se simte alesul  
fecioarei. Christina zâmbeşte uman şi trist de parcă numai  
pe el l-ar fi aşteptat să-i gonească nesfârşita singurătate. În odaia, sacră pentru cele trei, miroase“a 
tinereţe oprită pe loc”ceea ce poate să semnifiice stagnare chinuită, deznădăjduită, într-o stare 
intermediară, dar şi veşnicie, prezent etern. 
 Venind în visul lui Egor, îmbrăcată în albastru culoarea infinitului prin care realul se 
transformă în imaginar, Christina îi mărturiseşte iubirea. Ea nu doreşte să-l elibereze brutal, prin 
ruinare a trupului, ci dragostea să fie modalitatea blândă de a-l integra în altă ordine decât cea 
terestră. Mirosul femeii invadează încăperea, miros de violete, prin care moarta controlează acest 
spaţiu. Christina, moarta- vie, îşi mulează imaginea pe violetul parfumat al florilor preferate, 
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violetul simbolizând luciditate, temperanţă, reflexivitate şi echilibru între cer şi pământ. Chiar şi 
Iisus înainte de supliciul de pe Golgota îşi afirma prin ţinută dubla sa natură: divină( albastru), 
pământeană(verde). Din amestecul celor două culori rezultă o nuanţă vineţie, culoarea trecerii 
autumnale de la viaţă la moarte. Violetul e şi culoarea tainei, în spatele lui săvârşin du-se nevăzutul 
mister al reîncarnării sau cel puţin al transformării. “Christina patronează aşadar trecerea şi anunţă, 
prin mirosul persistent al violetelor, intenţia sa de a reînnoda legătura cer-pământ, întreruptă brutal 
de lumea axată pe alte valori decât pe cele ale spiritului.” 
 Întâlnirea următoare se petrece tot în vis, spaţiu mediator ca şi în Luceafărul eminescian, 
deoarece  “în tradiţia prozei romantice , orice vis deschide o poartă spre o altă realitate posibilă şi 
aruncă îndoială asupra adevărului lumii.” Pătrunderea lui Egor în sala de bal înseamnă apropiere de 
centru,  trecerea pragului dintre cele două lumi. 
 Sacrificând clipe de eternitate, încarnată, Christina soseşte la bal într-o trăsură, vehicol- 
simbol al marii treceri spre lumea de dincolo, regăsit şi în nuvelele „La ţigănci” şi „19 trandafiri” 
ale aceluiaşi autor. Eroina pare singură, dornică de iubire, nerăbdătoare să întâlnească bărbatul 
capabil să depăşească barierele dintre cele două lumi şi să o împlinească ca femeie. Egor o 
dezamăgeşte pe eroină prin frica animalică, iar după “uciderea” ei va rămâne golit de sens 
existenţial. Dacă Luceafărul e poemul iubirii imposibile dintre o muritoare şi un astru, Christina 
pune semnul egalităţii dintre ea şi Luceafăr , între ea şi frumoasa soţie a lui Arald din „Strigoii ”. 
Nu moare cu adevărat niciodată, pentru că poziţia sa în lume exclude nefiinţa. Ca şi Hyperion ‚nu se 
poate abandona în moarte” , ci rămâne „întruparea pură a gândirii, identic sieşi şi Creator de lumi.”  

Lumea creată de Christina pe care însăşi prezenţa ei o alcătuieşte, pare agonică, infernală, 
bântuită de spaime. Rana ei e imposibilă pentru mintea umană, sperie, şochează, pentru că nu se 
înscrie în niciun cod cunoscut. Moarta are o rană vie. Chiar dacă nu poate trăi uimire în faţa 
inexplicabilului, Egor ar fi trebuit să simtă compasiune, rana fiind o dovadă a condiţiei umane 
decăzute, mizerabile. Umilindu-se, Christina cerşeşte dragostea asemenea sfintelor din basme 
prefăcute în mizere cerşetoare. “Înaltul îmbracă haina derizoriului, pentru a da posibilitate umanului 
să-şi deschidă inima, să deschidă căi de acces spre Absolut ”. Înţelegerea morţii nu o priveşte pe 
Christina, ci pe Egor, întrucât ea ştie că oamenii o percep moartă, ştie de unde vine, ştie că nu există 
moarte, ci doar ignoranţă. Sosirea ei, din adânc ori din înalt, “din alt tip de organizare spaţială şi 
temporală la suprafaţa fadă”, se produce din dorinţa plină de iubire şi compasiune de a-l trezi pe 
pământean, respectiv pe Egor. Tristeţea, disperarea pe care Christina le emană provin din 
înţelegerea că umanul nu poate să-şi depăşească condiţia şi nici să înţeleagă sacrifi- 
 ciul ei.  

Actele Christinei sunt departe de obişnuita ofertă satanică, tentantă.  Ea sperie, îngrozeşte 
asemenea acelui cineva, îndreptându-le oamenilor gândul spre Dumnezeu. “Sărutul mâinii, practicat 
în vis şi interpretat ca vampirism, poate să fie un transfer reciproc de viaţă sau de moarte, de 
umilinţă în faţa umanului.” Christina e iniţiatoarea. Ea se întrupează uneori ca o părere, alteori de-a 
dreptul materială, folosind vitalitatea celor trei femei, supuse sau iniţiate, fără să le producă un rău 
esenţial. Pendulând între moarte şi viaţă, eroina se manifestă pasional faţă de Egor, însă aventura 
erotică eşuează din vina acestuia, ea rămânând o iniţiatoare nu în dragoste, ci în moarte. Christina, 
cea care biciuia ţăranii, nu e „bună” sau „rea”, fiind dincolo de aceste categorii. Ea există pentru a 
deschide calea celor capabili să-şi împlinească adevăratul destin uman. „E Kali coborâtă în epoca de 
fier pentru a asana lumea, este reprezentanta teribilă a lui Dumnezeu care mimează, pentru cei 
nevrednici şi ataşaţi de valori trecătoare, pactul cu diavolul, e mesagerul privit cu groază într-o lume 
a dualităţii, a iluziei. ” 
 Doamna Moscu, Sanda şi Simina nu sunt oponentele Christinei. Văduva Moscu e o 
marionetă a unui joc neînţeles, fiind total dependentă de Christina. Simina, fiica sa, o admiră pe 
aceasta ,iar Sanda i se supune total consimţind să  dăruiască vitalitate terestră strigoiului printr- 
un soi de transfer ritualic. Sanda e  miloasă, bună, atentă cu  
toată lumea şi se supune Christinei necondiţionat pentru a proteja alte vieţi.Ea acceptă aparentul 
sacrificiu,mutându-se încet în moarte, în veşnicie.  
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Simina, copila de nouă ani, „cu părul prea negru, buzele prea roşii”, artificială parcă, 
frumoasă şi stridentă,este prima care pomeneşte numele Christinei şi e apostrofată imediat de Sanda, 
care doreşte să amâne prezenţa fantomatică a acesteia pentru musafirii neiniţiaţi. A rosti numele, 
considera Simina, înseamnă „a legitima şi a institui existenţa persoanei care-l poartă, a desacraliza, 
a informa profanul de ceva ce doar cei iniţiaţi cunoşteau.” Rostind numele moartei Simina o invită 
practic pe aceasta printre meseni. Frumuseţe de păpuşă, nefirească, mulată pe o personalitate 
ambiguă,maturizată erotic în chip nefiresc, Simina întruchipează pervertirea fiinţei umane. Îi este 
atât de devotată Christinei, încât se identifică cu ea. Cele trei personaje feminine sunt prelungiri ale 
Christinei, reprezentante dinamice în plan fizic, energii prin care cea din lumea de dincolo se 
manifestă. Ar putea să reprezinte cele trei gune sau tendinţe: “Sattwa, tendinţă ascendentă, 
luminoasă; Rajas, expansivă, pasională; Tamas , descendentă, întunecată, însumând în ea 
posibilităţile de inerţie şi ignoranţă.” Sanda ar fi astfel o manifestare a tendinţei echilibratoare-
sattwice; Simina ar aparţine prin acţiune şi iniţiativă, tendinţei Rajas, iar tendinţa descendentă, a 
inerţiei-Tamas-este vizibilă la doamna Moscu, mereu obosită şi preocupată să mănânce. Doica, 
urâtă, adevărată talpă a iadului, atrage atenţia prin gesturile şi privirile ei deşuchiate, libidinoase. 

Diavolul-“asociatul”Christinei nu are niciun fel de putere prin el însuşi, ci se manifestă doar 
prin om. El nu este primejdios acolo unde se arată şi ne sperie, ci numai acolo unde nu ştim să-l 
vedem. Viclenia lui este să se facă invizibil chiar în mijlocul adevăratelor noastre ispite, viziunile 
îngrozitoare provenind din subconştientul uman, din frica de noi înşine. Egor, asemenea celorlalţi 
invitaţi, se teme nu pentru integritatea sa fizică, ci e o frică care provine din adâncul sufletului, o 
frică infinit mai greu de  
depăşit, e “frica de evoluţie”.  

Frica caracterizează mai mult decât orice altceva pe oamenii comuni şi ignoranţi, în timp ce 
absenţa ei îl caracterizează pe adevăratul erou spiritual. “Nu vorbim de o frică fizică, obişnuită, ci 
de un soi de teamă care apare din straturile profunde ale fiinţei şi care se poate manifesta în 
experienţele supranaturale.” Cartea tibetană a morţilor-Bardo Thodol descrie experienţele de după 
moarte.Aici “frica poate împiedica atingerea eliberării finale, nepermiţând fiinţei să se identifice cu 
forţele terifiante şi copleşitoare.” În unele rituri occidentale şi indiene discipolul era supus unor 
grele încercări şi, pentru a le putea depăşi trebuia să-şi învingă frica şi dezgustul dovedind curaj 
spiritual. 
 Angoasa, un alt motiv, e “rezultatul unei suferinţe pasive a ambianţei, şi aparţine în general 
sufletului concupiscibil ale cărui dorinţe nu s-au împlinit.” Terifiantul ce conduce la angoasă este 
produsul subiectivităţii noastre, al încăpăţânării de a ne închide în faţa miraculosului, al egoismului, 
al dorinţei şi al iluziei. 
 În proza lui Eliade, iubirea mai mult decât erudiţia sau practica spirituală, revelează taina 
morţii, iar personaje- 
le pot prin iubire să se salveze de rătăciri inutile prin labirintul iluzoriu al existenţei.Uneori el sau ea 
devine ca în 
„Domnişoara Christina”, obiectul dragostei unei fiinţe de dincolo, din alt plan spaţial sau 
temporal.Viaţa veşnică, de fapt conştientizarea veşniciei, prin urmare a libertăţii absolute este darul 
pe care cel sau cea de dincolo, îl face 
omului iubit. Nu toţi oamenii sunt însă pregătiţi să renunţe  
la condiţionările sociale şi materiale, ci doar cei iniţiaţi. 
 Deşi a fost controversat şi întâmpinat cu rezerve de criticii vremii, „Domnişoara Christina” 
este primul roman fantastic de certă valoare în literatura română. Fantasticul din această creaţie e un 
fantastic de sorginte folclorică, pre- 
zent şi-n operele altor scriitori români precum I.L.Caragiale, Ion Agărbiceanu, Cezar Petrescu etc. E 
un fantastic diferit de cel întâlnit în proza anterioară, „Isabel şi apele diavolului” sau „Lumina ce se 
stinge”, e o realitate care tulbură, dar nu cutremură şi nu dezechilibrează fiinţa. 
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