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 Puţini sunt cei care, admirabili specialişti într-un 

domeniu pretenţios, reuşesc să participe cu empatie şi 

elegantă exigenţă la schimbul de idei din cele mai variate 

domenii ale cunoaşterii. Şi mai puţini sunt cei care, stăpânind 

temeinic o disciplină complicată, se dovedesc memorabili 

cunoscători de artă – cu mai toate formele ei expresie.  

 Cu studii doctorale şi postdoctorale în istoria religiilor 

și indianistică la École Pratique des Hautes Études, Eugen 

Ciurtin este un cărturar care nu se izolează în bibliotecă. 

Dimpotrivă: e savantul care, dincolo de cercetări, studii şi 

conferinţe, întemeiază instituţii (Institutul de Istorie a 

Religiilor al Academiei Române), constituie organizaţii 

(Asociația română de istorie a religiilor), pune la cale 

congrese şi înfiinţează reviste ştiinţifice care ajung cunoscute 

pretutindeni în lume (Archaeus. Studii de istorie a religiilor şi 

Studia Asiatica. Revue internationale d’études asiatiques). Nu 

ştiu dacă tenacitatea lui Eugen Ciurtin e naturală sau 

programată. Ştiu însă că (în epoca imposturilor trufaşe şi a 

limbajului care se substituie gândirii) priceperea lipsită de 

îngâmfare şi încăpăţânarea de a desfăşura ghemul ideilor şi al acţiunilor în spaţiul miraculos al 

dialogului dintre ştiinţă, artă şi etică sunt, indubitabil, de apreciat. 

 În 2016, Eugen Ciurtin a publicat ediţia critică şi ştiinţifică a unei lucrări de referinţă, Yoga. 

Eseu asupra originilor misticii indiene*. Mai multe noduri îl leagă pe editor de Mircea Eliade: o 

respectabilă îndatorire faţă de predecesor, interesul comun pentru indianistică, marile interogaţii 

care îl apasă (precum îl frământau şi pe Eliade) ca european: revelaţia, moartea, mântuirea. Şi încă 

un lucru: geografia comună - aceeaşi Patrie Rosetti pe care, la distanţă de câteva decenii, au 

împărţit-o. O anume solidaritate intelectuală trebuie să fi apărut (şi) din obişnuinţa de a fixa cu 

privirea, necăutat, locul în care se aflase cândva mansarda lui Eliade. 

 Migălosul efort de corectare a celor aproximativ 2300 de erori care apar la cuvintele indiene, 

mai ales în sanscrită şi pali (destule păstrate și în ultima ediție internațională, apărută la Princeton în 

2009) este justificat prin faptul că acestea erodează o lucrare pe care specialiştii nu ezită să o 

numească, în continuare, extraodinară – contrast încadrabil „în perspectiva generală a validității 

științelor umaniste și a tradiției intelectuale cel puțin europene de a edita critic o lucrare devenită 

clasică.” Unul dintre exemplele date de editor este un cuvânt esenţial pentru practicile yoga, 

dhāraṇā, transliterat corect pe nouă pagini, pentru ca pe alte zece pagini să fie scris greșit, cu cinci 

erori diferite. Tipografice sau nu, aceste abateri îşi aşteptau cuvenitele îndreptări – în privinţa cărora 

Eliade însuşi era pe deplin conştient, aşa cum se vede dintr-o scrisoare trimisă lui Valeriu Bologa în 

1928, după publicarea unui foileton despre Berthelot. 

 De ce este nevoie de o ediţie alcătuită riguros-ştinţific după ce lucrarea a circulat deja pe 

toate continentele? Răspunsul depăşeşte relieful istoriei religiilor şi ne priveşte mai mult decât 

credem, căci „gramatica și ritualul prezidează asupra gândirii indiene. Iar pentru silabă și 
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indestructibil, în sanscrită, avem akṣara – unul și același cuvânt. Nu e numai un exercițiu semantic 

în câmpul nemaifisurabilului: e o ilustrare unică a fostei teorii a omologiei dintre macro- și micro-

cosmos, fără de care nu funcționa nici o gândire pre-modernă (de tipul acelora despre care spunem 

că au determinat continente) și fără de care nici nu înțelegem, oricât de postmoderni, de unde 

venim.” 

 Înfăţişând în detaliu contextul ştiinţific, cultural şi biografic al operei lui Mircea Eliade, 

micromonografia nu ignoră zecile de proiecte abandonate de istoricul religiilor de-a lungul 

deceniilor, vulnerabilităţile ediţiilor postume şi nici situaţia dezagreabilă a scrierilor eliadeşti în 

România zilelor noastre, când nici un fond de bibliotecă nu adăposteşte totalitatea acestora. „Dacă 

asociem numele lui Eliade şi ideea operei ştiinţifice editată critic şi exhaustiv, nici n-ar mai trebui să 

tolerăm pledoaria printre exerciţiile retorice. Nu mai e de fapt nimic de demonstrat: pentru că 

Eliade, în calitatea sa de autor savant, îşi are opera, iar noi nu o cunoaştem, nu o putem parcurge 

decât fragmentar şi superficial. Dar nu toată lumea e convinsă, iar la Bucureşti trebuie câteodată 

demonstrată evidenţa şi apărat indubitabilul. Totul e de făcut sau e de refăcut.” 

 De făcut (de la capăt) este vorba şi în cazul unui alt orientalist român, născut în 1850. În 

afara unui mic cerc de specialişti, numele lui Constantin Georgian e necunoscut. Anul trecut a 

apărut primul volum din Opere asiatice inedite** - prin care se recuperează un personaj, o operă şi 

o epocă. „Manuscrisele lui Georgian oferă cititorului o experiență completă. Ele sînt, de altfel, 

reprezentative pentru direcțiile și tendințele umaniste din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

european, precum şi pentru prefacerile galopante ale ilustrării românești a veacului“, afirmă 

editorul. Nu reiau ceea ce cunoaştem cu toţii despre strădaniile (programatice) de a adopta modelul 

occidental de cultură şi reactivitatea celor care au echivalat modernizarea accelerată cu provocarea 

unei inacceptabile falii între prezent şi tradiţia locurilor. Însă care locuri? Balcanice, orientale? 

Pentru o mare parte dintre occidentali, spaţiul românesc aparţinea mai degrabă unui Orient bizar, 

într-o vreme în care Europa descoperea culturile cele 

mai îndepărtate ale Asiei. De aceea, concentrarea lui 

Georgian asupra Orientului este integrabilă în 

paradigma europeană a secolului al XIX-lea, în timp 

ce prin contribuţiile sale ştiinţiifice sincronizează 

cultura română cu cea a Occidentului. O racordare cu 

bătaie lungă, aşadar. 

 Licenţiat la Bucureşti, Constantin Georgian a 

obţinut o bursă de studii la Paris, unde a urmat 

cursuri de istorie și filologie la École des Hautes 

Études și la Collège de France. Parisul a însemnat o 

enormă şansă, fiindcă tânărul român  i-a audiat pe 

savanţii străluciţi ai vremii. În 1875 a devenit 

membru al Société Linguistique de Paris, după care 

şi-a susţinut doctoratul la Leipzig. S-a întors la 

Bucureşti, unde a predat un curs liber de limba sanscrită la Facultatea de Litere. Între 1867-1877 a 

tradus un tratat clasic de poetică, Rasamanjari al lui Bhānudatta Miśra, şi i-a pregătit ediția critică 

sanscrită - prima ediție europeană. Nu a fost publicată niciodată – deşi e limpede că tipărirea ediţiei 

lui Georgian ar fi fixat un reper pe harta culturii române şi europene. Vorba lui Mircea Eliade, în 

România indianistica a fost lipsită de noroc. 

 Familiarizat cu dezbaterile vii ale savanţilor europeni (printre care era recunoscut ca 

specialist), Georgian nu şi-a găsit loc în Universitatea bucureşteană. Fusese chemat în ţară în urma 

intervenţiei stranii a unui agent diplomatic, deşi era „gata – cerebral, filologic, tehnic – să-și asume 

descoperirile științifice ale timpului său, să le ducă mai departe și să le planteze în contextul 

românesc al epocii“. A urmat ratarea unei cariere ştiinţifice care se anunţase însemnată: aproape trei 

decenii, Georgian a fost suplinitor pentru cursurile de limba și literatura latină la Seminarul 

teologic, interval în care a reuşit să traducă pasaje din Mahābhārata și Rāmāyana şi să publice doar 
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câteva studii.  (I-au fost elevi, printre alții, Simion Mehedinți şi Teodor Iordănescu, care va deveni 

el însuși orientalist.) A murit în 1904, lăsând în urmă manuscrise care ar fi meritat să fie tipărite şi 

cunoscute. Adăpostite la Biblioteca Academiei Române, biblioteca și manuscrisele orientalistului au 

fost scoase la lumină de Arion Roșu în 1964. În 1997, Eugen Ciurtin a preluat recuperarea celui mai 

important orientalist român de până la Eliade şi a publicat un cuprinzător studiu despre scrierile 

inedite ale lui Georgian, în primul număr din Archaeus. Studii de istorie a religiilor. 

 Primul volum al ediţiei include un studiu introductiv (de peste 200 de pagini) prin care 

biografia intelectuală a lui Georgian se lasă conturată cu acribie, dar şi integrată în peisajul 

european al orientalisticii secolului al XIX-lea. Frapantă e luxurianţa contextualizării într-o ediţie 

care cuprinde Importanța studiului limbii sanskrite și Corespondența lui Georgian (1873-1900); în 

loc să stârnească reculul lecturii, bogăţia reţelei de informaţii se dovedeşte tot mai stimulativă. India 

și Asia în secolul al XIX-lea românesc și global este secţiunea care nu doar că reliefează chestiuni 

sensibile în epocă (şi nu numai atunci, căci problema excepţionalismului a rămas la fel de actuală), 

dar poate converti rezervele în fascinaţie. O hrăneşte, în primul rând, inedita cartografiere a 

interesului pentru orientalistică în secolul al XIX-lea, începând de la tînărul ofițer Constantin 

Oltelniceanu (fericit posesor de volume sanscrite, persane, chineze, japoneze ş.a.) şi continuând 

haşurarea zonelor de interes prin urmărirea traseului lui Israel Benjamin, călătorul evreu plecat din 

Făltceni spre Asia. Dar şi prin fixarea altor semne de orientare: Timotei Cipariu, Kogălniceanu, 

C.A. Rosetti, Ghica, Bolintineanu, Odobescu, Hasdeu, Eminescu. Prin curiozităţile şi dezacordurile 

junimiste ori prin ratarea unei moment cultural reverberant (odată cu expulzarea lui Moses Gaster, 

bunăoară). Neîndoielnica atracţie pe care o provoca orientalistica în veacul al XIX-lea arată că 

strădaniile de sincronizare culturală au venit atât de la cei care aşezau lumea românească pe orbita 

occidentalizării, cât şi prin pirueta înnoitoare a unui marginal care, precum Georgian, încerca să o 

împingă mai departe. În fine, un alt izvor al fascinaţiei este dozajul bine cumpănit dintre înţelegerea 

pătrunzătoare a temei şi punerea ei în expresie. Străină de mecanica oarbă, erudiţia lui Eugen 

Ciurtin izbuteşte să îmbrace ideea într-un chip nutritiv a cărui respiraţie se poate imprima, firesc, şi 

pe suflet.  

 Tout court, după ce a pierdut pe parcurs atâtea energii şi proiecte, orientalistica românească 

regândeşte treptele şi totalitatea.  

 

* Mircea Eliade, Yoga. Eseu asupra originilor misticii indiene, Ediţie ştiinţifică şi critică, 

monografie introductivă, traducere din limba franceză, note, addenda, corrigenda, bibliografii, 

planşe şi indici de Eugen Ciurtin, Bucureşti, Institutul de Istoria Religiilor, Academia Română, 

2016. 

** Constantin Georgian, Opere asiatice inedite. Paris-Leipzig-Berlin-București, 1872-1904 (I), 

Ediţie ştiinţifică şi critică de Eugen Ciurtin, Bucureşti, Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei 

Române, 2017 
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