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Drago¿ Mâr¿anu

M
ircea Eliade pare så fi fost autorul a douå opere dis-
tincte: una de savant (mult mai cunoscutå în afara 
României) ¿i una de creator de literaturå (mult mai 
cunoscutå în ¡arå). În ce mod ¿i la ce nivel se pot 
„reconcilia” aceste douå opere? Ce câ¿tigå proza lui 
Eliade datoritå cuno¿tin¡elor sale de savant ¿i în ce 

mod Eliade scriitorul îl completeazå pe istoricul religiilor?
Personal, având, prin natura preocupårilor, mai multe afinitå¡i cu 

istoria religiilor decât cu beletristica, m-am socotit cu aceia care au 
cåutat så se decidå asupra necesitå¡ii lecturårii operei literare a lui Eli-
ade pentru corecta în¡elegere a abordårii sale în studiul ¿tiin¡ific. În 
acest sens sunt scrise ¿i rândurile de fa¡å.

Unul dintre cei mai aten¡i studen¡i ai operei lui Eliade în integrali-
tatea sa, Mac Linscott Rickets, remarca în nota de traducåtor la versi-
unea americanå a Nop¡ii de Sânziene: „Aceastå crea¡ie literarå nu e un 
simplu „«hobby» pentru savant; este în aceea¿i måsurå voca¡ie pentru 
Eliade pe cât îi sunt cercetårile sale asupra religiilor exotice. El s-a re-
ferit la opera sa de studiu al istoriei religiilor ca implicând un sacrifi-
ciu personal – sacrificiul voca¡iei sale literare – acceptat din dorin¡a 
impunerii unei noi concep¡ii despre homo religiosus.”1

Eliade ¿i-a scris opera de savant în românå, francezå ¿i englezå. Desi-
gur, op¡iunea lui de a continua chiar ¿i dupå permanentizarea exilului så 
facå literaturå exclusiv în limba maternå a contribuit la recep¡ia relativ 
slabå a operei sale de fic¡iune în afara spa¡iului limbii române, în ciuda 
numeroaselor traduceri de care opera sa a beneficiat. Un al doilea motiv, 
încå ¿i mai semnificativ, pentru care operele sale literare au fost ignora-
te de majoritatea cititorilor studiilor sale ¿tiin¡ifice a fost prejudecata cå 
acestea nu pot fi decât încercåri de imagina¡ie, un mod prin care Eliade 
trebuie cå se relaxa între scrierea studiilor sale savante. În acest sens, este 
memorabilå iritarea editorului francez Payot care, la aflarea ve¿tii cå lui 
Eliade i se publicase o lucrare literarå în traducere francezå, i-a recoman-
dat în termeni fermi så nu-¿i ame¡eascå cititorii, care îl cuno¿teau ca au-
tor al Tratatului de Istoria Religiilor.

La rândul såu înså, savantul român ¿i-a exprimat exasperarea 
cu privire la limitarea pe care o dovedeau savan¡ii angaja¡i în stu-
diul religiei. Pentru el, cercetarea care consistå din adunarea ¿i in-
terpretarea datelor ¿tiin¡ifice nu e nicicum singura modalitate de a 
ob¡ine cunoa¿terea; imagina¡ia trebuie så joace ¿i ea un rol important. 

continuare în pag.9

Centenar Mircea Eliade

Eliade, de la savant 
la scriitor ¿i retur
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SORIN ALEXANDRESCU, în dialog cu Marius Vasileanu 

Centenar Mircea Eliade

urmare din pag. 1

Drago¿ Mâr¿anu

Pe când rememora procesul de crea¡ie al une-
ia dintre cele mai importante dintre scrierile sa-
le, Eliade mårturise¿te cå „În¡elesurile ascunse ale 
multor episoade le-am în¡eles numai dupå finali-
zarea romanului. Astfel pot spune cå aceastå car-
te a fost pentru mine - ¿i sper cå va fi pentru citi-
tori - un instrument de cunoa¿tere.”2

Prin aceastå afirma¡ie „tare” doresc så introduc 
aici problema viziunii lui Eliade asupra rolului li-
teraturii sale, din perspectiva istoricului religiilor. 
Voi continua så folosesc ca ghid introducerea sa la 
traducerea americanå a Nop¡ii de Sânziene, care es-
te, alåturi de Încercarea labirintului, unul dintre tex-
tele cu adevårat revelatoare pentru subiectul de fa¡å, 
înså destul de pu¡in cunoscut (sau luat în considera-
re) la noi în ¡arå. Aceastå mårturie din 1978 este foar-
te interesantå prin afirma¡iile con¡inute ¿i prin fap-
tul cå e facutå la o vârstå avansatå, a decantårilor. S-
a remarcat uneori cå deosebita pre¡uire a autorului 
pentru activitatea sa literarå poate fi cititå din pers-
pectiva a¿teptårilor sale crescute din acea perioadå în 
vederea unei posibile candidaturi la premiul Nobel. 
Cunoscut în general pentru contribu¡iile ¿tiin¡ifice, 
e posibil ca Eliade så fi sim¡it nevoia unei „ridicåri” 
a literaturii la nivelul valorii ¿i receptårii operei 
de cercetare. 

Remarcând acest posibil bemol la cheia textului, 
voi începe prin a cita unul dintre pasajele cele mai 
revelatoare pentru rela¡ia ¿tiin¡å-literaturå în opera 
eliadescå: „Pe când eram încå foarte tânår, mi-am dat 
seama cå, oricât de captivat a¿ fi fost de studiile ori-
entale ¿i de istoria religiilor, nu voi putea så renun¡ 
la literaturå. Pentru mine, scrierea de fic¡iune - po-
vestiri, nuvele, romane - a fost mai mult decât o «vi-
olon d’Ingres»; a fost singura mea modalitate de a-mi 
påstra sånåtatea mentalå, de a evita o nevrozå.”3 Eli-
ade vorbe¿te de o adevåratå luptå cu sine însu¿i pen-
tru eliberarea temporarå din captivitatea activitå¡ii 
¿tiin¡ifice prin lucrul såu la opere de fic¡iune. Între-
ruperea studiului limbii sanscrite în India pentru a 
scrie un roman sau, la Paris, a lucrului la Le Chama-
nisme pentru a scrie Noaptea de Sânziene sunt explica-
te de Eliade prin imposibilitatea de „a locui concomi-
tent în douå lumi – cea a cercetårii ¿tiin¡ifice ¿i cea a 
imagina¡iei literare”.4

O altå mårturie importantå despre rela¡ia între 
savant ¿i scriitor este datå în Memorii, unde se fa-
ce referire la procesul de crea¡ie din spatele textu-
lui intitulat ªarpele. Astfel, colaborarea dintre cei 
„doi” nu a fost alteratå de cuno¿tin¡ele savantului 
ci, din contrå - ¿i spre surpriza lui Eliade însu¿i - 

scriitorul a refuzat orice cuno¿tin¡å specialå care 
ar fi putut fi oferitå de savant (aici, cu privire la 
mitologia ¿arpelui). Eliade sugereazå cå procesul 
scrierii ªarpelui i-a prilejuit - fårå så-¿i dea seama 
¿i fårå s-o inten¡ioneze - aceea¿i descoperire care 
va fi dezvoltatå ulterior în scrierile sale ¿tiin¡ifice, 
cum cå lumea e deopotrivå ce apare a fi ¿i în acela¿i 
timp un cifru.

S-ar putea considera, la o primå vedere, cå Eli-
ade trebuie så-¿i fi folosit scrierile literare spre 
sus¡inerea tezelor sale ¿tiin¡ifice. Dimpotrivå, mi 
se pare cå cercetarea ¿i crea¡ia de fic¡iune sunt 
abordåri complementare pentru în¡elegerea sacru-
lui. Acesta e modul în care Eliade însu¿i a privit 
rela¡ia de „împreunå” a celor douå activitå¡i ale sa-
le: „ªtiu din propria-mi experien¡å cå unele dintre 
crea¡iile imagina¡iei mele literare au contribuit la 
mai buna mea în¡elegere a anumitor structuri re-
ligioase ¿i cå, uneori, fårå a fi realizat la momen-
tul compunerii lucrårilor de fic¡iune, imagina¡ia 
literarå a utilizat materiale sau sensuri pe care le 
studiasem, ca ¿i cum repetam formule în regimul 
diurn al spiritului.”5 Scriitorul este, prin opera 
literarå sus¡inutå de imagina¡ie, creator de uni-
vers ¿i prin aceasta crea¡ia literarå se aseamånå 
evident procesului de creare a mitului. Istoricul 
religiilor ¿i scriitorul au aceea¿i problemå, cåci 
au de-a face cu structuri diferite ale spa¡iului (sa-
cru ¿i mitologic), cantitå¡i diferite ale timpului ¿i 
enigmatice lumi, nefamiliare ¿i stranii, a¿a cum 
remarca Eliade în prefa¡a unei alte traduceri în 
limba englezå din 1970. Unul dintre cei mai de 
seamå interpre¡i ai operei literare eliade¿ti, Matei 
Cålinescu, nota cå simbolurile au, pentru autorul 
nostru, via¡å proprie, iar interpretarea lor este un 
efort totalizator. „La final - spune Cålinescu - totul 
se reduce la aceea¿i problemå: nerecunoa¿terea 
Transcendentului care se camufleazå pe sine în 
istorie”6. Nu e desigur vorba de necunoa¿tere, ci 
de nerecunoa¿terea lui „dincolo”. Sub acest semn 
stå, într-adevår, literatura, dar ¿i opera de savant 
a lui Mircea Eliade.

1 M. Eliade, The Forbidden Forest. Traducere de 
M.L. Ricketts şi M.P. Stevenson, cu o prefaţă de M. 
Eliade (Notre Dame, Indiana: University of Notre 
Dame Press, 1978), p. XIV.

2 Ibid., p. IX.
3 Ibid., p. V.
4 Ibid., p. VI.
5 Ibid.
6 Călinescu, Matei, “Imagination and Meaning: 

Aesthetic Attitudes and Ideas in Mircea Eliade’s 
Thought”, Journal of Religion 57, 1 (Jan. 1977), p. 3

Eliade, de la savant la scriitor ¿i retur
Marius Vasileanu: Domnule Sorin Ale-

xandrescu, de ce nu avem încå în limba 
românå o edi¡ie completå a operei lui Mir-
cea Eliade? Exceptând acele pagini de jur-
nal care au deocamdatå - prin testament 
- un statut special, existå ¿i alte impedi-
mente?

Sorin Alexandrescu: Nu cred cå existå 
vreun impediment special. Opera completå 
trebuie publicatå  conform unui plan ¿i 
încredin¡atå unei echipe. Editura Humani-
tas a publicat deja mai toatå opera lui Mircea 
Eliade cu excep¡ia ziaristicii de dupå 1930. 
¥ncerc så o pun pe roate pe aceasta din urmå 
¿i sper cå dupå aceea nimic n-ar mai putea 
împiedica apari¡ia operei complete ca ata-
re.  

¥n a¿teptarea operei complete 
- Ce ¿anse sunt pentru viitorul unui ase-

menea proiect al operei omnia, dacå este så 
¡inem seama cå a pornit încå de la Mircea 
Eliade în ultimii såi ani de via¡å ¿i a fost 
promovat înainte de ’89 prin revista Insti-
tutului de teorie ¿i istorie literarå “Geor-
ge Cålinescu”? Crede¡i cå s-a fåcut sufici-
ent în România pentru o realå cunoa¿tere 
a lui Mircea Eliade? Mai avem încå comple-
xe, mai avem blocaje?

- Planul fåcut de Mircea Eliade însu¿i a 
fost discutat de el cu Noica ¿i cu al¡ii, prin-
tre care ¿i cu mine. Existå desigur mai mul-
te ordonåri posibile ale operei sale, fie te-
matice, fie cronologice, fie mixte. Ne pu-
tem, de asemenea, întreba dacå opera omnia
va fi bine så fie o edi¡ie criticå sau nu. Argu-
mente pro ¿i contra se pot gåsi pentru toate 
aceste solu¡ii. Eu unul a¿ prefera, în primå 
instan¡å, solu¡ia cea mai simplå pentru ca ci-
titorul så poatå achizi¡iona ¿i consulta ope-
ra completå cât mai repede ¿i cât mai u¿or. 
¥n ultimå instan¡å, desigur, Eliade, ca ¿i to¡i 
clasicii culturii noastre, ar trebui så bene-
ficieze de o edi¡ie criticå “definitivå” dar, 
dacå pornim acum la lucru cu acest plan, el 
va dura enorm. Cât despre cunoa¿terea lui 
Eliade, desigur nu s-a fåcut destul, în ciuda 
aparen¡elor. Nici analiza operei literare, nici 
a celei ¿tiin¡ifice, nu am impresia cå a depå¿it 
un anume nivel de generalitate. Pe de altå 
parte, publicarea (în române¿te) a monogra-
fiilor lui Ricketts, Turcanu ¿i a mea, ca ¿i ma-
rii edi¡ii în douå volume a scrierilor din Por-
tugalia (Jurnalul portughez), ¿i a edi¡iilor lui 
Eugen Ciurtin ¿i ale Mihaelei Timus, cred cå 
a marcat o nouå etapå în ceea ce am putea nu-

mi “eliadologia” româneascå. Aceastå etapå 
se caracterizeazå nu numai printr-un mai 
mare profesionalism, ci ¿i prin depå¿irea 
oricåror “blocaje” ¿i prin abordare directå, 
dar lipsitå de prejudecå¡i, a tuturor pro-
blemelor reputate dificile din via¡a ¿i ope-
ra lui Eliade. ¥n fine, ar trebui începutå tra-
ducerea integralå în române¿te a “eliadolo-
giei” americane, franceze, italiene, germa-
ne etc., încå necunoscute la noi la câteva de-
cenii dupå apari¡ia acelor cår¡i în alte ¡åri. 
Sper så fac un prim-pas în aceastå direc¡ie 
la Humanitas. 

- “Mircea Eliade poate deveni un mo-
del real în actualitate, nu ca idei - desi-
gur, schimbåtoare - ci ca opera globalå, 
tip de biografie, atitudini fundamentale 
¿i råsunet interna¡ional” – a¡i afirmat de 
curând (Obs. cultural, nr. 81/14-20 sept. 
2006). De ce atunci, la recentul congres de 
istorie a religiilor desfå¿urat la Bucure¿ti, 
atât de pu¡ini români au prezentat refe-
rate la sec¡iunea specialå dedicatå lui Eli-
ade?... 

- Aceastå lipså remarcatå de dvs a stâr-
nit ¿i la mine o anume triste¡e ¿i nedume-
rire. La sec¡ia respectivå au participat cu 
comunicåri, dintre români, numai subsem-
natul ¿i doi tineri bursieri din Canada ¿i Ita-
lia! Cred cå adevåra¡ii istorici români ai reli-
giilor au preferat alte sec¡ii pentru a demon-
stra competen¡a lor în arii mai specializate 
ale domeniului, ceea ce este de în¡eles, dar 
nu mai pu¡in trist. ¥n fapt, “eliadologi” sunt 
foarte pu¡ini la noi ¿i dacå, dintre ei, câ¡iva 
sunt ¿i indisponibili, cum s-a întâmplat atun-
ci, absen¡a sare în ochi.  

¥ntre Eliade ¿i cei foarte tineri   
nu a fost niciun “intermediar”
- De ce crede¡i cå nu avem încå în Ro-

mânia la atâ¡ia ani dupå 1989 un spa¡iu 
universitar unde så se predea istoria re-
ligiilor?

- Explica¡ia ¡ine de istoria noastrå recentå, 
dominatå de comunism ¿i de sechelele lui. 
¥ntre Eliade ¿i cei foarte tineri  de aståzi 
nu a fost niciun “intermediar” care så ducå 
fåclia mai departe sau au fost câ¡iva, dar în 
stråinåtate. Este poate ¿i o explica¡ie mai 
generalå, aceea cå noi, românii, nu ¿tim så 
ne îngrijim “patrimoniul”.

De la revolu¡ia din decembrie 1989 au tre-
cut 17 ani, dar a trebuit så vinå centenarul 
na¿terii lui Eliade ca så ne punem în mod se-
rios crearea unor institu¡ii care så preia ¿i så 

dezvolte opera lui în istoria religiilor. La con-
gresul de care am vorbit s-au fåcut promisiu-
ni oficiale de înfiin¡are a unui institut de cer-
cetare ¿i a unei catedre. Sper ca ini¡iativele 
luate recent în aceste direc¡ii så ducå la re-
zultate palpabile.

- Cum v-a influen¡at faptul cå soarta a 
fåcut så face¡i parte din familia lui M. Eli-
ade, fiind nepot de sorå al maestrului?

- Nu ¿tiu dacå se poate vorbi despre o 
influen¡å directå pentru cå “soarta”, cum 
spune¡i, m-a dus spre cercetarea altor dome-
nii decât istoria religiilor, cel pu¡in în sen-
sul direct al termenului. Am fost foarte legat 
suflete¿te de Mir cea ¿i am fost foarte mân-
dru de legåtura de familie cu el, dar am în-
cercat totdeauna så nu fac din aceasta un ar-
gument pentru sublinierea vreunor “meri-
te” deosebite ale mele. Nu cred cå a fi ruda de 
sânge cu cineva este un merit: merit are, sau 
nu are, numai ceea ce realizezi tu însu¡i. Pe 
de altå parte, aceastå rudenie nu poate fi ni-
ci ceva “infamant”, cum mi s-a inculcat în 
tinere¡e sub comuni¿ti când trebuia så as-
cund faptul cå “am rude în stråinåtate” pen-
tru a nu fi exmatriculat de la Universitate! 
Acesta este ¿i motivul pentru care mi-am zis, 
acum câ¡iva ani, cå a sosit poate momentul så 
scriu eu însumi o carte despre Eliade ¿i a în-
cheia astfel o rezervå – de altfel, relativå, pen-
tru cå am publicat multe studii despre el de-
a lungul anilor, mai ales în stråinåtate - care 
putea deveni a la longue contra productivå. 
Rezultatul a fost, în 2006, “Mircea Eliade, 
dinspre Portugalia”.  

- Sunte¡i un foarte apreciat critic, isto-
ric şi teoretician al literaturii. Ce a însem-

nat exilul pentru dvs? Ajuns în Olanda, a¡i 
resim¡it distan¡a fa¡å de spa¡iul literar ro-
mânesc? 

- Exilul a însemnat multe lucru-
ri dureroase, dar a avut desigur ¿i par-
tea bunå a libertå¡ii ¿i a prezen¡ei în apro-
pierea imediatå a unor mari biblioteci, 
librårii ¿i centre de culturå. ¥n Olanda, eu 
m-am sim¡it departe de România, dar 
nu de cultura ei. M-am sim¡it totdeau-
na ca fåcând în continuare parte din ea, ¿i 
de aceea am ¿i fåcut tot ce am putut pen-
tru a o “populariza” în Occident. Nu am 
putut, de exemplu, asista direct la na¿terea 

genera¡iei ’80, dar am scris despre ea în 
Olanda ¿i am regåsit-o destul de repede la 
reîntoarcerea mea în ¡arå.

- Despre diaspora româneascå din Olan-
da se ¿tie foarte pu¡in... Ne pute¡i spune 
câteva cuvinte?

- Sunt multe de spus, dar e foarte greu så 
o fac în douå, trei, cuvinte. Sunt câteva nu-
me importante de arti¿ti români prezen¡i 
în Olanda, cum ar fi piani¿tii Liana Serbes-
cu ¿i Alexandru Hrisanide, sau unii oame-
ni de ¿tiin¡e, precum doctorul Radu Mano-
liu. ¥n domeniul ¿tiin¡elor umane sunt mai 
pu¡ine nume de men¡ionat, poate pentru cå 
ei au avut, ca ¿i mine, de altfel, handicapul 
exprimårii în olandezå, o limbå necunoscutå 
înainte de sosirea în Olanda. Eu am avut înså 
norocul ca, lucrând la Universitate, “imer-
sia” în aceastå limbå s-a fåcut de la sine. 

O epocå în care vizualitatea 
dominå via¡a cotidianå
- A¡i revenit dupå ‘89 în România - lu-

cru pe care pu¡ini intelectuali au fåcut-o... 
Vå sim¡i¡i mai util aici?

- Da, må simt util aici, de¿i nu neapårat 
“mai” util decât la Amsterdam. Util po¡i så 
fii oriunde, numai cå nu în acela¿i fel. De-
pinde de valorile ¿i grupurile sociale la care 
te referi. Ini¡ial am crezut cå totul se putea 
“reface” în România, mai pur decât altådatå. 
Nu mai am aceastå iluzie acum. M-a¿ bucu-
ra dacå a¿ putea måcar contrazice, cu câte 
ceva bun, haosul general! 

- Aståzi conduce¡i “Centrul de excelen¡å 
în studiul imaginii” afiliat Universitå¡ii 
Bucure¿ti. Cu ce se ocupå acest centru? 

- Centrul CESI (pe scurt) este un prim cen-
tru interdisciplinar de studiu al imaginii vi-
zuale în care se întâlnesc filozofi, istorici, oa-
meni de litere ¿i de arte etc. Eu am creat, de 
altfel, un centru asemånåtor ¿i la Universita-
tea din Amsterdam, numai cå acela era mai 
curând axat pe metodologie decât pe vizual. 
CESI acoperå desigur o nevoie obiectivå, din 
moment ce atâ¡ia mae¿tri ¿i doctoranzi vin 
aici, mul¡i contra cost. Noi tråim o epocå în 
care vizualitatea dominå via¡a cotidianå - 
nu neapårat în dauna textualului, trebuie 
precizat - ¿i mai ales tinerii sunt obi¿nui¡i 
så gândeascå vizual. Este normal, cred, ca 
învå¡åmântul universitar så ¡inå seama de 
acest trend.

- A¡i publicat recent un foarte apreci-
at volum intitulat “Mircea Eliade, dinspre 
Portugalia”. Ve¡i mai scrie despre Eliade, 

mai ave¡i astfel de proiecte?
- Da, a¿ vrea så continui prin plasarea lui 

Eliade în anumite contexte europene care så 
arate cå modernitatea româneascå a anilor 
‘30 era de fapt una general europeanå. 

BCU este aståzi o excelentå 
bibliotecå modernå 
- V-a¡i implicat activ în proiectul de re-

novare ¿i modernizare a Bibliotecii Uni-
versitare din Bucure¿ti, care este aståzi 
cea mai modernå bibliotecå româneascå. 
Cu toate acestea, dincolo de concept - cel 
pu¡in în perioadele de sesiune – spa¡iul bi-
bliotecii este insuficient... ¥n plus, ståruie 
încå nenumårate goluri, paradoxal, nu nu-
mai referitoare la titlurile române¿ti de 
dinainte de ’89, ci ¿i pentru titlurile de 
dupå... Ce crede¡i cå se poate face pentru 
toate acestea?

- Eu m-am implicat numai în prima 
fazå, aceea de reparare a bibliotecii arse la 
revolu¡ie ¿i la ajutarea refacerii fondului ei 
de cår¡i, o ac¡iune pornitå, gra¡ie ¿i mie, 
din Amsterdam. ¥n rest, eu nu am mai pu-
tut fi prezent, pentru cå lucrurile au mers 
pe cåi specializate la care eu nu aveam ac-
ces. BCU este aståzi o excelentå bibliotecå 
modernå datoritå în primul rând celor care 
au lucrat, ¿i lucreazå acolo. Faptul cå existå 
anumite goluri în spa¡iu ¿i în fonduri este o 
problemå care se poate rezolva numai prin 
sprijin masiv, financiar printre altele, într-
un nou cadru european. Dar aceasta va mai 
lua timp...  

- A¡i scris o carte intitulatå “Identita-
te în ruptură. Mentalitå¡i româneşti post-
belice”... Am putea vorbi, pe scurt, des-
pre mentalitå¡ile române¿ti post ‘89? 

- Ultima dvs. întrebare este de departe 
cea mai grea. Pe scurt, nici nu cred cå a¿ pu-
tea vorbi. Så încerc numai “foarte pe scur-
t”. Eu am sosit în Bucure¿ti pe 26 decembrie 
1989 cu o echipå de ziari¿ti olandezi ¿i am 
scris zilnic câte o paginå, douå, în NRC Han-
delsblad, din Amsterdam, împreunå cu ei. 
Vå asigur cå România de aståzi nu seamånå 
absolut deloc cu cea de atunci, nici în råu, 
nici în bine, de parcå distan¡a ar fi de ani 
luminå. Mentalitå¡ile s-au schimbat, cred, 
de mai multe ori ¿i de fiecare datå identita-
tea abia asumatå a fost ruptå în bucå¡i ¿i a 
dus la apari¡ia unei alteia. A fost bine, a fost 
råu? Greu de spus. O analizå a lor ar trebui 
så ducå nu numai la un nou interviu, ci la 
noi cår¡i.

Modernitatea româneascå a anilor ’30 era de fapt una general europeanå
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#Ar trebui începutå 
traducerea 
integralå în 

române¿te a “eliadologiei” 
americane, franceze, 
italiene, germane etc., 
încå necunoscute la noi 
la câteva decenii dupå 
apari¡ia acelor cår¡i în alte 
¡åri. Sper så fac un prim-
pas în aceastå direc¡ie la 
Humanitas. 
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