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Abstract 

Isolated from their genuine cultural environment, forced to a marginal condition, the exiled 

discover inner survival resources, they face extreme situations, and their strong personalities 

discover themselves. For them, exile is a mark of prestige, a validation of the existential condition 

the proof of authenticity, in which the personality is able to manifest integrally.  

The exile reaches the meaning of incontestable proof of sacrifice for the political, cultural ideas or 

the affection for the people.  For this condition many times, dissimulation of the villain calculation 

or the retouched biography cannot be reproached. On the other hand, in the psychological plan, the 

condition of exiled is often resembled to a labyrinthine itinerancy.   

 

Résumé 

Isolés de leur contexte culturel, forcé une condition marginale, les exilés découvre les ressources 

internes pour survivre, pour faire face à des situations extrêmes et des personnalités fortes s'auto-

découvrent. Pour eux, l'exil est une marque de prestige, une validation de la condition existentielle, 

la preuve de l'authenticité et la personnalité peut se manifester pleinement. 

L'exil s'avère être une preuve incontestable de sacrifice pour des raisons politiques, culturelles ou 

d'attachement au peuple. Cette condition ne peut pas souvent être attribuée au simulacre, au calcul 

mesquin ou à la biographie retouchée. D'un autre côté, sur le plan psychologique, la condition de 

l'exil est souvent assimilée à une errance labyrinthique. 

 

Rezumat 

Izolaţi de mediul lor cultural de origine, obligaţi la o condiţie marginală, exilaţii descoperă resurse 

interioare de supravieţuire, fac faţă unor situaţii-limită, iar personalităţile puternice se 

autodescoperă. Pentru aceştia, exilul este o marcă a prestigiului, o validare a condiţiei existenţiale, 

probă a autenticităţii, în care personalitatea se poate manifesta plenar.  

Exilul ajunge să însemne dovada incontestabilă a sacrificiului pentru ideile politice, culturale sau 

ataşamentul pentru popor. Acestei condiţii nu i se poate imputa, de multe ori, prefăcătoria, calculul 

meschin sau biografia retuşată. Pe de altă parte, în planul psihologic, condiţia de exilat e deseori 

asemănată cu o rătăcire labirintică. 
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Ca definiţie conceptuală, exilul semnifică absenţa din aria şi tradiţia socio-culturală, 

naţională. Condiţia exilului începe, în cele mai multe cazuri, cu un accident biografic şi sfârşeşte, în 

cazurile cele mai fericite, cu o renaştere spirituală. Reprezintă experienţa ultimă a autorului: „a 

începe de la zero, iată şansa celor care au rămas în exil.” (UNGUREANU, 1995, 7). 

Izolaţi de mediul lor cultural de origine, obligaţi la o condiţie marginală, exilaţii descoperă 

resurse interioare de supravieţuire, fac faţă unor situaţii-limită, iar personalităţile puternice se 

autodescoperă. Pentru aceştia, exilul este o marcă a prestigiului, o validare a condiţiei existenţiale, 

probă a autenticităţii, în care personalitatea se poate manifesta plenar. Exilul ajunge să însemne 

dovada incontestabilă a sacrificiului pentru ideile politice, culturale sau ataşamentul pentru popor. 

Acestei condiţii nu i se poate imputa, de multe ori, prefăcătoria, calculul meschin sau biografia 

retuşată. Pe de altă parte, în planul psihologic, condiţia de exilat e deseori asemănată cu o rătăcire 

labirintică. Aşadar, „labirintul reprezintă căutarea centrului spiritual, a credinţei, această căutare 

fiind legată de rătăciri şi pericole. Ieşirea din labirint e simbolul unei învieri spirituale” (EVSEEV, 

2001, 83-84), e de părere Ivan Evseev, în al său Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale.  

În ceea ce priveşte condiţia de exilat şi tendinţele diasporei româneşti, Matei Călinescu 

subliniază legăturile intermitente dintre membrii acestei grupări „înstrăinate”: „Prieteniile şi urile 

dinlăuntrul unei aceleiaşi generaţii stau, fără conştiinţa actorilor, sub un semn comun. Dialogurile 

întrerupte pot fi reluate oricând, reabandonate oricând, uitate. Neînţelegerile pot fi depăşite, 

greşelile iertate, regretele acceptate. Ireparabilul, în acest context, se dovedeşte nu o dată a fi fost 

iluzoriu. [...] E vorba aici de identităţi culturale şi naţionale pierdute, dar care supravieţuiesc în 

amintiri şi în proiecţii, printre identităţi noi, mai puternice sau, după caz, mai incerte ori fragile. De 

o importanţă crucială, mai ales pentru artişti şi spiritele creatoare e identitatea generaţională, cu 

luptele ei complicate împotriva generaţiei imediat anterioare, cu luptele ei intestine, nu mai puţin 

complicate, cu solidarităţile ei, cu regulile şi codurile ei nescrise. Există [...] o forma mentis 

generaţională care e cu atât mai subtil constrângătoare cu cât cultura în care se autodefineşte e mai 

mică şi aspiră mai intens la o recunoaştere internaţională.” (CĂLINESCU, 2002, 84-85).  Ideea de 

„identitate generaţională trebuie luată în seamă mai ales în cazul lui Mircea Eliade. Scriitorul nu 

fusese într-o relaţie excepţională cu Cioran sau Ionescu în ţară. Am putea spune că divergenţele 

erau puternic subliniate în cazul lui Ionescu şi clare – cu nuanţe polemice, cel puţin în anumite 

perioade – cu Emil Cioran. În exil cei trei se apropie, după o perioadă de tatonări (1945-1948) în 

care problema „recunoaşterii internaţionale” e încă problematică şi devin foarte apropiaţi după ce 

recunoaşterea internaţională devine clară – la începutul anilor cincizeci.  

Apropierea e legată şi de permanentizarea exilului; de la conştiinţa că ţara e pierdută şi că ei 

trebuie să-şi asume „starea de exil”. Fiecare membru al Diasporei româneşti „exprimă un exil şi o 

umilire a comunismului, fiecare înalţă un steag.” (UNGUREANU, 2007, 209). 

Pe de altă parte, Mircea Eliade nota în Jurnalul său, la data de 1 ianuarie 1960, câteva 

consideraţii cu privire la situaţia scriitorilor români din exil. Astfel, el era de părere că „fiecare 

exilat e un Ulise în drum spre Itaca. Orice existenţă «reală» reproduce Odiseea. Drumul spre Itaca, 

spre Centru. Ştiam toate astea de multă vreme. Ceea ce descopăr deodată este că se oferă şansa de a 

deveni Ulise oricărui exilat (tocmai pentru că a fost condamnat de «zei», adică de Puterile care 

decid destinele istorice, terestre). Dar pentru a înţelege asta, exilatul trebuie să fie capabil să 

pătrundă sensul ascuns al rătăcirilor sale şi să le conceapă ca pe o lungă serie de încercări iniţiatice 

(voite de «zei») şi ca pe tot atâtea obstacole în drumul care-l readuce acasă (spre Centru). Aceasta 

vrea să spună: să vezi semnele, sensul ascuns, simbolurile, în suferinţele, depresiunile, secătuirile de 
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zi cu zi. Să le vezi şi să le citeşti chiar dacă nu sunt acolo; dacă le vezi, poţi să construieşti o 

structură şi să citeşti un mesaj în curgerea amorfă a lucrurilor şi în fluxul monoton al faptelor 

istorice.” (ELIADE, 1993, 350-351). 

Care ar fi părţile vizibile şi cele „invizibile” („sensul ascuns al rătăcirilor sale”) din exilul lui 

Mircea Eliade? Care ar fi „rătăcirea” şi cum s-ar putea descifra „sensul ascuns al ei”? 

Mircea Eliade alege calea exilului din cauza situaţiei politice a României din acea perioadă. 

Încercările sale de a obţine un post de profesor la Sorbona, acceptat iniţial de francezi, fuseseră 

refuzate, fiindcă era necesară o aprobare a statului român, de ambasadorul Stoilow, aşa că era clară 

relaţia lui Mircea Eliade cu Guvernul din România. Nu are dreptul să devină profesor la Sorbona, 

nu va avea niciodată acceptul statului român pentru aşa ceva! Iar Mircea Eliade nu voia să renunţe 

la cetăţenia română. El era un cetățean român şi rămânea un cetăţean român, fiindcă ţara lui nu mai 

exista: fusese ocupată. Intra în „altă lume”. Statutul său de exilat îi crea o anumită situaţie în 

legătură cu „ceilalţi” – o situaţie care putea evoca un provizorat perpetuu, o „neîmplinire”. Colegul 

său de generaţie, Emil Cioran, marcat profund de sentimentul „neîmplinirii”, scria despre situaţia 

scriitorilor români din exil: „Suntem, cu toţii, mai mult sau mai puţin rataţi. Eliade, el însuşi, nu era 

sub nicio formă, el se refuza ratării, şi acest refuz sau această imposibilitate este cauza pentru care 

opera sa literară repugnă acelui neant demonic, autodestructiv, negativ pozitiv atât de caracteristic 

celui mai slab destin valah
1
. De multe ori i-am reproşat de a nu fi ca... noi”

2
 (STĂNESCU, 1998, 

2001, 86). Mircea Eliade a devenit „un personaj exemplar al acestui timp al culturii. [...] ...un timp 

nou, care are nevoie de alte modele.” (UNGUREANU, 2007, 209). Cum se sustrage Mircea Eliade 

„neîmplinirii”, statutului de exilat perpetuu? Fiindcă, aşa cum scrie Cioran, el se sustrage acelui 

„destin” al exilatului valah. Sunt, necesare, câteva recapitulări. Şi câteva contextualizări, pornind de 

la primul „loc” al exilului: Parisul. 

În ziua de 16 septembrie 1945, Mircea Eliade poposeşte la Paris, iar în interviul acordat lui 

Claude-Henri Rocquet îi răspunde acestuia la întrebarea: „În 1945, aţi ales să nu vă mai întoarceţi în 

România, şi să trăiţi la Paris. De ce această alegere?” Franţa este prima „experienţă labirintică” a lui 

Mircea Eliade, prima serie de încercări pe care o traversează. 

Mircea Eliade – 1945: „România intra într-un proces istoric care era aproape evident – 

schimbarea brutală şi impusă din afară a instituţiilor politice şi sociale. Pe de altă parte, după cei 

patru ani petrecuţi la Lisabona, simţeam nevoia să trăiesc într-un oraş unde voi putea frecventa 

biblioteci foarte bogate.” (ELIADE, 1990, 79). Aşa explică Mircea Eliade motivele pentru care a 

ales să părăsească definitiv România, alegând Parisul. Cornel Ungureanu defineşte contextul 

parizian astfel în volumul său, Mircea Eliade şi literatura exilului: „Întotdeauna Parisul a fost 

pentru intelectualul, omul politic, artistul român aflat la ananghie limanul salvator. Aici era centrul 

lumii, tărâmul visat, locul unde putea începe sau reîncepe totul. În 1848, în 1859, în 1918, în cei mai 

importanţi ani ai întemeierii României moderne, Parisul a fost chezăşia, argumentul, certitudinea. 

Era locul magic. E popasul necesar fortificării. Aşa s-a întâmplat întotdeauna, cu fiecare generaţie 

de aleşi.” (UNGUREANU, 1995, 47). Ori Parisul este pentru Eliade „limanul salvator”. Sau: mai 

este, în 1945, „limanul salvator” aşa cum fusese pentru celălalt Eliade (Rădulescu) al generaţiei 

paşoptiste. Raportul de forţe din lume este altul. Folosind limbajul lui Mircea Eliade, am putea 

descoperi aici primele trasee ale labirintului: relaţiile sale se desfăşoară, în 1945, „împotriva 

curentului”, alianţele sale se îndreaptă către partea dreaptă a eşicherului politic, cea 

supravieţuitoare, prin forţă intelectuală, după război. Într-un fel, profesorul Dumézil e un 

supravieţuitor. Graţie lui, din 8 februarie 1946 îşi începe activitatea la Şcoala de Înalte Studii din 

Sorbona: „Am inaugurat ciclul de conferinţe – relatează în Memoriile sale – [...] printr-o analiză a 

divinităţilor de structură uranică în religiile arhaice. În afară de Georges Dumézil şi tibetanista 

Marcelle Lalou, mai erau de faţă un mic grup de români. În cele zece conferinţe pe care le-am ţinut, 

am reuşit să discut numai subiectele primelor patru capitole din Traité ďhistoire des religions. 

                                                        
1
 Emil Cioran face referire aici la situaţia majorităţii scrierilor lui Mircea Eliade, care erau interzise publicului cititor din 

România acelor ani. 
2
 Emil Cioran, În sfârşit, o existenţă împlinită, publicat iniţial în revista „Limite”, nr. 48-49, Paris, noiembrie 1986 
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Dumézil a stăruit să continui prezentarea în iarna şi primăvara anului 1947, dar prins de alte 

proiecte, n-am apucat s-o fac. Am expus, însă, esenţialul cărţuliei Le Mythe de ľéternel retour în 

primăvara 1948; de data aceasta, în faţa unui public mult mai numeros.” (ELIADE, 1991, 84). 

 Tema labirintului poate fi descoperită şi în întâlnirile şi dialogurile (alianţele) parizene ale 

lui Mircea Eliade. Aici întâlneşte diverşi oameni de cultură, printre care scriitori şi artişti români: 

Elena Văcărescu, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mariana şi Mihai Şora, – foşti studenţi de-ai săi, 

apoi pictoriţa Lili Verea, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, George Enescu, Lizica Codreanu, 

Antoine Bibesco, Maria Cantacuzino etc. Calea fiecăruia, foarte contorsionată, poate sugera o 

„încercare a labirinutului”.  

Îi întâlneşte şi uneori leagă dialog cu Jean-Paul Sartre, André Breton, alchimistul Eugène 

Cansenet, Louis Renou, Georges Dumézil, Philippe Lavastine, Paul Vuillaud, Paul Mus, Robert 

Dessoille, Gabriel Marcel, Georges Bataille, Rafaelle Pettazzoni, personalităţi definitorii ale 

momentului cultural, fie dinspre stânga sau dreapta eşicherului politic. Participă la numeroase 

congrese, atât în Franţa, cât şi în alte ţări europene. Este conferenţiar la Sorbona, Roma, München, 

Padova, Strasbourg, Freiburg, Lund etc. Colaborează la numeroase reviste franceze, precum „Revue 

de l'histoire des religions”, „Critique”,  „La nouvelle NRF”, dar şi la publicaţii româneşti apărute în 

exil: „Uniunea română”, „Caete de dor”, „Cuvântul în exil”, „Îndreptar”, „Orizonturi”, „România”, 

„Românul”, „Buletinul Bibliotecii Române”, „Tribuna”, „Destin”, „Înşir’te Mărgărinte, 

„Prodromos”, „Limite” etc. Sunt revistele în care Mircea Eliade publică, în perioada 1948-1952, 

articole, eseuri, sinteze asupra fenomenului românesc, va scrie Cornel Ungureanu, subliniind că „va 

răspunde la anchete, va încerca să definească momentul politic european, va încerca să explice cât 

de importantă este, în definirea spaţiului spiritual al continentului, România. Va fi din nou liderul 

forţelor culturale care se grupează în jurul lui. Este cel mai important om de cultură român în jurul 

căruia se poate construi un centru de rezistenţă.”  

Criticul subliniază şi statutul scriitorului în interiorul exilaţilor români: „E paradoxal cum 

acest scriitor care nu avea vocaţie de lider se trezeşte a doua oară catapultat în fruntea unei acţiuni 

care avea nevoie de o autoritate ordonatoare. Ca şi în deceniul al patrulea, Mircea Eliade îşi asumă 

misiunea de lider doar din capacitatea extraordinară de a se dărui: unui om, unui proiect, unei idei. 

A fost mereu eroul unui preaplin al iubirii.” (UNGUREANU, 2007, 50). E nevoie să revenim 

asupra felului în care scriitorul îşi asumă statutul de lider. Şi-l asumă sau e instalat ca lider de o 

seamă de exilaţi care nu au forţa să şi-l asume? Sau se poate defini Mircea Eliade ca lider (fie şi 

cultural) al exilaţilor români? 

Tema labirintului se poate descoperi în fiecare dintre ofensivele culturale/politice ale 

eseistului, scriitorului sau jurnalistului. Din primăvara anului 1948 datează primele încercări de 

„reabilitare” culturală a românilor din exil întreprinse de Mircea Eliade, considerat drept „mentorul 

intelectual al exilului” (STĂNESCU, 1998, 2001, 25): „Generalul îmi ceruse un plan de activitate 

culturală a românilor în exil. Sugerasem, deocamdată, înfiinţarea unei asociaţii «Mihai Eminescu», 

care să organizeze conferinţe publice şi să editeze o revistă literară («Luceafărul»), precum şi un 

număr de burse pentru studenţii săraci şi anumiţi intelectuali lipsiţi de mijloace. […] 

Împreună cu câţiva prieteni şi colegi am înfiinţat Asociaţia culturală «Mihai Eminescu». 

Prima manifestaţie publică a fost comemorarea zilei de 10 mai, într-o sală arhiplină de la Sociétés 

Savantes. Tot la Sociétés Savantes aveam să ţin mai târziu conferinţe despre cele două tradiţii 

spirituale româneşti (Mioriţa şi Balada meşterului Manole – n.n.) şi despre Mihai Eminescu. 

Concomitent pregăteam primul număr din «Luceafărul» cu colaborarea multor scriitori români din 

diaspora. Volumul, de 180 pagini, se deschidea cu o poezie, Adio libertate, semnată Valeriu 

Anghel.  Era, de fapt, a lui Vasile Voiculescu, trimisă pe sub ascuns din ţară.” (ELIADE, 1991, 96, 

97). 

O temă fundamentală a statutului de cărturar al lui Mircea Eliade este „încercarea 

labirintului”: este încercarea de a salva moştenirea culturală a patriei pierdute. Mircea Eliade îi 

mărturiseşte lui Claude-Henri Rocquet faptul că „lucrul cel mai important, pentru mine şi pentru toţi 

ceilalţi români emigranţi, era să găsim calea pentru salvarea moştenirii noastre culturale, şi cu 
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putinţa de a crea în continuare, în această criză istorică. […] În ce mă priveşte, am crezut 

întotdeauna că exista o posibilitate de supravieţuire şi prin cultură. Cultura nu este o 

«suprastructură», cum o consideră marxiştii: ea este condiţia specifică a omului. Nu poţi fi om fără 

să fii o fiinţă culturală.” (ELIADE, 1990, 72). 

Autorul îşi dezvăluie/repetă/recapitulează adeziunea sa spirituală la cultura românească: 

„Mă simţeam descendentul şi moştenitorul unei culturi interesante, deoarece e situată între două 

lumi: lumea occidentală, pur europeană, şi lumea orientală. Eu mă trăgeam deopotrivă din aceste 

două universuri. Cel occidental, prin limbă, latina, şi prin moştenirea romană, în obiceiuri. Dar mă 

trăgeam şi dintr-o cultură influenţată de Orient şi înrădăcinată în neolitic. Toate acestea sunt 

adevărate pentru un român, dar cred că sunt la fel de adevărate şi pentru Balcani, pentru sud-estul 

Europei şi o parte a Rusiei. Această tensiune Orient-Occident; tradiţonalism-modernism; mistică, 

religie, contemplaţie-spirit critic, raţionalism, dorinţă de creaţie concretă; această polaritate se 

regăseşte în toate culturile. […] Dar această tensiune creatoare este poate puţin mai complexă la 

noi, pentru că suntem la hotarul dintre două imperii moarte, cum a spus un scriitor francez. A fi 

român pentru mine înseamnă să trăiesc, să exprim şi să valorific acest mod de a fi în lume. Trebuie 

deci să profit de această moştenire!… Pentru noi, să învăţăm italiana e un fleac. Când am început să 

învăţ rusa, latura slavă a vocabularului român m-a ajutat mult. Profitam de toate aceste lucruri, date 

mie, prin simplul fapt că m-am născut acolo. Fără îndoială, această moştenire foarte bogată n-a fost 

încă pusă cu adevărat în valoare în literatura şi cultura savantă. A fost în schimb pusă în creaţia 

folclorică.” (IBIDEM, 1990, 88-89). 

În exil, pe lângă articole consacrate problemelor de cultură românească, Mircea Eliade a 

publicat şi o serie de articole, reluate mai apoi în volume, în care savantul român definea noţiunile 

de „sacru”, „mit” şi „simbol”, comparând manifestările religioase de la aborigenii australieni până 

la islam şi creştinism.  

Ceea ce nu înseamnă că scriitorul îşi abandonează programul ştiinţific. Tema labirintului e 

vizibilă şi în munca infernală de a recupera drumuri de cercetare aparent abandonate. În fiecare 

dintre cărţi putem descoperi, la un studiu mai atent, teme, căi, uneori pagini de odinioară. În Franţa 

i-au apărut volumele: Techniques du Yoga (Paris, Gallimard, 1948), Le Mythe de ľÉternel retour 

(Paris, Gallimard, 1949), Traité ďhistoire des religions (Paris, Payot, 1949), Le Chamanisme et les 

Techniques arhaïques de ľextase (Paris, Payot, 1951), Images et symboles (Paris, Gallimard, 1952), 

Le Yoga, Immortalité et Liberté (Paris, Payot, 1954), Forgerons et Alchimistes (Paris, Flammarion, 

1956), Le Sacré et le Profane (Paris, Gallimard, 1956), Mythes, Rêves et Mystères (Paris, 

Gallimard, 1957), Naissances mystiques (Paris, Gallimard, 1959), Méphistophélès et ľAndrogyne 

(Paris, Gallimard, 1962), Pantajali et le Yoga (Paris, Le Seuil, 1962), Aspects du mythe (Paris, 

Gallimard, 1963), De Zamolxis à Gengis Khan (Paris, Payot, 1970), La Nostalgie des origines 

(Paris, Gallimard, 1971), Religions australiennes (Paris, Payot, 1972), Histoire des croyances et des 

idées religieuses (Paris, Payot, 3 volume: I. De ľâge de la pierre aux  mystères ďEleusis, 1976; II. 

De Gautama Buddha au triomphe du christianisme, 1978; III. De Mahomed aux Théologies 

athéistes contemporaines, 1983, Occultisme, Sorcellerie et Modes culturelles (Paris, Gallimard, 

1978) în care perioada 1929-1944 a scrisului său poate fi întrezărită. 

Alte recapitulări, alte „descoperiri” ale secretelor (căutării, descifrării secretelor) au fost 

căutate de Mircea Eliade în literatură. Spre deosebire de cărţile de ştiinţă, redactate în limba 

franceză, savantul şi-a scris romanele, nuvelele, autobiografia şi jurnalul în limba română, „limba în 

care visez”. Dintre aceste lucrări de beletristică citabile, pentru cifrarea şi descifrarea autobiografiei, 

sunt: La ţigănci şi alte povestiri (1963), Noaptea de sânziene – roman (Forêt interdite, 1955), Pe 

strada Mântuleasa (1968), Ivan (1968), În curte la Dionis (1968), Uniforme de general (1973).   

O parte din lucrările literare şi ştiinţifice, precum şi exegezele dedicate savantului au văzut 

lumina tiparului abia după anul 1967, până atunci Mircea Eliade fiind un autor interzis în România. 

De-abia după 1989 s-a reînceput editarea întregii operei eliadeşti.  

În afara graniţelor ţării, Mircea Eliade s-a remarcat ca un erudit savant şi istoric al religiilor. 

Despre această „misiune”, autorul e de părere că: „istoria religiilor are ambiţia să cunoască şi, de 
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asemenea, să înţeleagă rădăcinile culturii sale, ale fiinţei sale: cu preţul unui îndelungat efort de 

anamneză trebuie să sfârşească prin a-şi aminti propria sa istorie, cu alte cuvinte, istoria spiritului 

uman.” (IBIDEM, 1990, 106). 

Ca istoric al religiilor, Mircea Eliade acorda acestei discipline un rol de prim-plan în viaţa 

culturală contemporană. În viziunea sa, istoricul religiilor trebuie, în primul rând, să realizeze o 

reconstrucţie a istoriei şi a formelor religioase şi să degajeze, pentru fiecare dintre ele, contextul 

economic, social şi politic. Apoi, trebuie să fie mereu la curent şi să urmărească rezultatele tuturor 

cercetărilor orientaliştilor şi etnografilor şi asta pe motivul că marile religii asiatice sau cele ale 

popoarelor care nu au scriere reprezintă izvoare deosebit de importante pentru întreaga cultură a 

umanităţii. În al doilea rând, istoricului religiilor îi revine sarcina de a se interesa de fenomenologia 

religioasă, înţeleasă în mentalitatea sa proprie, aceea a sacrului. Mircea Eliade situează omul – 

subiectul experienţei religioase – în faţa obiectului acesteia, hierofania (apariţia sacră – n.n.) sau 

însuşi actul de manifestare al sacrului. Comportarea omului religios în planul vieţii sociale şi 

spirituale reprezintă punctul de referinţă şi locul întâlnirii acestuia cu sacrul. Iar, în al treilea rând, 

istoricul religiilor, în cercetarea sa, trebuie să situeze fenomenul religios în ansamblul domeniului 

spiritual şi să descifreze ceea ce un act religios relevează în trans-istoric. Cercetarea se 

întrepătrunde cu hermeneutica. Aceasta reprezintă „căutarea sensului, a semnificaţiei sau a 

semnificaţiilor pe care, de-a lungul timpului, o anumită idee sau un anumit fenomen le-a avut. Se 

poate face istoria diferitelor expresii religioase. Dar hermeneutica este descoperirea sensului din ce 

în ce mai profund al acestor expresii religioase. O numim creatoare din două motive. În primul 

rând, este creatoare pentru hermeneut în sine. Efortul pe care îl face ca să descifreze revelaţia 

prezentă într-o creaţie religioasă – rit, simbol, mit, figură divină, ca să-i înţeleagă semnificaţia, 

funcţia, scopul, acest efort îmbogăţeşte în mod deosebit conştiinţa şi viaţa cercetătorului. Este o 

experienţă pe care istoricul literaturilor, de pildă, nu o cunoaşte. Înţelegerea poeziei sanscrite, 

lectura poetului Kalidassa, este o mare descoperire pentru un cercetător de formaţie occidentală: îi 

apare un alt orizont de valori estetice. Dar, aceasta nu duce la aceeaşi profunzime, o profunzime 

existenţială, ca şi descifrarea şi înţelegerea unui comportament religios oriental sau arhaic. 

Hermeneutica este creatoare şi într-un al doilea sens: ea dezvăluie anumite valori care nu erau 

evidente pe planul experienţei imediate. […] Munca de hermeneut dezvăluie semnificaţiile latente 

ale simbolurilor şi devenirea lor.” (IBIDEM, 1990, 111-112). 

O primă cale a hermeneuticii consta în înţelegerea mesajului de către omul religios care 

trăieşte o experienţă hierofanică. A doua cale era aceea a mesajului pe care omul religios îl 

transmitea lumii moderne. Hermeneutica are menirea să explice întâlnirile omului cu sacrul din 

preistorie până în zilele noastre. Este răspunsul la solicitările istoriei contemporane, la „trezirea” 

culturală şi spirituală a popoarelor din Africa, Asia şi Australia. Dubla cale a hermeneuticii implică 

cercetarea comparativă a fenomenului religios.  

În consecinţă, întreaga operă ştiinţifică a lui Mircea Eliade s-a bazat pe această triplă 

cercetare: din punct de vedere istoric, fenomenologic şi hermeneutic. În centrul preocupării sale au 

stat totdeauna două axe fundamentale: „sacrul” şi „simbolul”. Din cele mai vechi timpuri, din 

paleolitic, până în contemporaneitate, omul religios a trăit o dimensiune sacrală a existenţei sale. Iar 

simbolul i-a dat o veritabilă deschidere spre orizonturi trans-istorice, oferindu-i acel contact 

nemijlocit cu transcendentul. Mai mult decât atât, mitul este un fenomen universal care fondează 

însăşi structura realului, relevă existenţa unor fiinţe supranaturale şi devine normativ şi 

indispensabil pentru omul contemporan. 

Opera sa fundamentală, Traité d'histoire des religions
3
, publicată la Editura Payot din Paris, 

în 1949, pune în evidenţă o prezentare fenomenologică a actului religios analizat din perspectiva 

semnelor prin care aceasta se manifestă plenar. Savantul examinează simbolismul apelor, pietrelor 

sau plantelor şi evidenţiază o ideologie proprie fiecărei religii şi, mai pe larg, a religiei ca atare, în 

opoziţie cu domeniul ce aparţine profanului. Lucrarea se situează la antipodul vechii ştiinţe a 

                                                        
3
 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, cu o Prefaţă de Georges Dumézil şi un Cuvânt înainte al autorului, 

traducere de Mariana Noica, ediţia a II-a (ed. întâi, 1992), Bucureşti, Editura Humanitas, 1995 
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religiei, dominată în permanenţă de noţiunea de „mana”, care exprimă o forţă spirituală 

impersonală şi duce la recunoaşterea, în gândirea mitică, a unei filozofii a religiei, precum cea din 

Grecia, China sau India. În acest sens, Georges Dumézil, în prefaţa lucrării, e de părere că, datorită 

lui Eliade, „astăzi cercetarea istoriei religiilor se plasează sub semnul logosului, nu sub cel al manei. 

[…] Hierofaniile cosmice, solare, luna, spaţiul, timpul nu sunt decât veşminte ale unui discurs 

profund…” 

În cercetările sale efectuate de-a lungul timpului, Mircea Eliade descoperă două categorii de 

conştiinţe: homo religiosus (omul religios) cu universul său spiritual, care crede în realitatea sa 

absolută, Sacrul. Îşi asumă un mod de existenţă specific; şi homo areligiosus (omul nereligios), care 

refuză transcendentalul. Cercetarea gândirii omului religios îl face pe savantul român să se 

intereseze mai mult de popoarele fără scriere. Îl întâlneşte pe Carl Gustav Jung şi descoperă 

interpretări comune, fiind frapat şi entuziasmat de importanţa arhetipului. Astfel, se angajează în 

studiul său pe o nouă cale, aceea a identificării transcendentalului în conştiinţa umană. Consideră că 

aceasta ar fi orientarea decisivă pentru studierea noţiunilor de „sacru”, „simbol” şi „mit”, fiind 

convins că multe dintre fenomenele istorico-religioase ale umanităţii nu sunt decât variate expresii 

ale experienţelor religioase fundamentale. 

Spre sfârşitul carierei sale ştiinţifice, Mircea Eliade a realizat, prin Histoire des croyances et 

des idées religieuses
4
, un opus magnum al cercetărilor sale. În cele trei volume publicate între 1976-

1983 realizează o sinteză vastă a principalelor manifestări ale omului religios din preistorie până 

azi. Savantul analizează unitatea fundamentală a tuturor fenomenelor religioase şi subliniază 

inepuizabila unitate a expresiilor lor. Originalitatea studiului constă în metoda inovatoare de 

abordare şi în perspectivele acestei metode. Mircea Eliade introduce o nouă optică şi anume, 

explicarea mesajului religios bazat pe noţiunea de sacru, acesta fiind perceput, la rândul său, prin 

mituri şi simboluri. Acest fapt duce la înţelegerea nu doar a omului religios, ci şi a omului 

contemporan, a lumii secolului XX, aşa cum e abordat el într-un şir de articole, eseuri şi pagini de 

publicistică. 

După perioada pariziană, Mircea Eliade se stabileşte la Chicago, în Statele Unite ale 

Americii, în 1956. Aici îşi continuă activitatea în domeniul istoriei religiilor, ca profesor titular în 

cadrul Universităţii din Chicago, urmând lui Joachim Wach la catedra de istoria religiilor, catedră 

care, mai târziu îi va purta numele. Publicistica acestei etape se redefineşte în funcţie de publicul 

său. Mircea Eliade participă la numeroase congrese, conferinţe, este numit „Doctor Honoris Causa” 

al mai multor universităţi. Participă la congrese internaţionale, călătorind în toată lumea: Japonia, 

Franţa, Germania, Italia, India, Portugalia, Spania etc. Călătoriile sunt întregistrate în jurnale, dar şi 

în pagini de publicistică, în pagini de corespondenţă care divulgă un regim al scrisului: savantul 

trăieşte într-un cotidian căruia vrea să-i fie, deopotrivă, martor şi interpret. Reia idei şi relaţii care îl 

definesc şi implică opera de tinereţe. Aşa va fi relaţia cu Ernst Jünger, împreună cu care editează 

„Antaios”. E importantă publicaţia „History of Religions”, un periodic internaţional pentru studiul 

comparat al religiilor, pe care o va realiza împreună cu J. M. Kitagawa şi Charles Long. Mircea 

Eliade devine editorul-şef al monumentalei lucrări Encyclopedia of Religions, care conţine 

şaisprezece volume, publicată în 1987, după moartea sa. 

Să precizăm că relaţia dintre opera din ţară şi cea din exil e de continuitate. Publicistica din 

exil a lui Mircea Eliade continuă şi întregeşte specificitatea culturii româneşti, dându-i o deosebită 

importanţă în configurarea spirituală a culturii universale. Mircea Eliade a fost ataşat de România, 

dovadă fiind consistenta sa corespondenţă cu oamenii de cultură români, în care reia temele 

esenţiale ale scrisului său. Avea mereu nostalgia patriei-mame, gândindu-se la ea, practic, 

exprimându-se printr-un proiect naţional. 

 S-a scris în repetate rânduri că savantul îşi mărturiseşte întotdeauna rădăcinile româneşti. 

Că îşi subliniază mereu apartenenţa sa la cultura şi limba română. Într-un controversat interviu 

                                                        
4
 Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, traducere şi postfaţă de Cezar Baltag, ediţia a II-a (ed. întâi, 

1981), în trei volume: I. De la epoca de piatră la Misterele din Eleusis; II. De la Gautama Buddha până la triumful 

creştinismului; III. De la Mohamed la epoca Reformelor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991 
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acordat lui Adrian Păunescu, în 1972, Mircea Eliade îşi declară apartenenţa culturală astfel: „...eu 

sunt într-un anumit sens şi un om de ştiinţă, silindu-mă să fiu obiectiv în cercetările mele, şi atunci 

când fac literatură vreau să mă păstrez în acea spontaneitate a visului sau a copilăriei. Cum se ştie, 

tot ce facem noi în literatură e o nostalgie a copilăriei şi adolescenţei, adică partea cea mai spontană 

şi mai creatoare a vieţii! M-au întrebat mulţi de ce nu mi-am tradus eu însumi literatura în 

englezeşte, de exemplu. Probabil că aş fi putut s-o fac, dar prefer să traducă alţii. Cred că nu puteam 

să scriu literatura decât în româneşte. Dar cred că nici n-ar fi trebuit să scriu altfel, pentru că limba 

în care am scris şi scriu încă este continuitatea mea nu doar trecutul meu, ci cu tot trecutul culturii 

româneşti.   N-am vrut să mă simt deloc un exilat, un om rupt de neamul lui.” (PĂUNESCU, 1979, 

266). E un text care revine, într-o formă sau alta, şi în alte interviuri/declaraţii ale lui Mircea Eliade: 

scriitorul n-a vrut să se simtă un exilat nici în publicistica lui, politică sau ştiinţifică. 
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