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Abstract. Mircea Eliade’s memorial volumes are the landmark on the
hypostasis of the totalitarianism in the 40’s (the legionary movement in
particular), noted mostly by Mircea Eliade during the period when he worked
as a representative of the Romanian Legation in Lisbon (1941-1945), a
stage that followed the one as a Cultural Attache of the Romanian Embassy
in London (1940-1941).
An essential transmutation regarding the relation between the avatars

of the memory and the historic background was at stake, with everything
that involves the consideration of the aseptic role the self-imposed forgiveness
as a form of protection performs from the „moral“ point of view in the
representation of the past, Mircea Eliade’s memoires and the uncensored
notes during the Portuguese period (1941-1945) can reveal, following
developing, some obvious shadows in the light of the aporetic coordinates
in Paul Ricœur’s Memory, History, Forgiveness.
The theme of the representation of the past, mainly, the hypostasis of

the totalitarianism in Mircea Eliade’s memorial pages are decoded in the
formula suggested by Paul Paul Ricœur, as a „(present) representation of
an absent thing“. The route built following the Husserl’perspective preferred
by Ricœur, follows the coordinates of the route from memory to the reflected
memory, passing through reminiscence (or recalling)“1.
The events that occurred during the troubled period between 1945-1950,

as they have been noted in the diary, memoires and letters, with no safety
interventions, remake the picture of a completely divided Europe between
its gaps (Hitlerist, Stalinist, fascist, legionary etc.) being trapped altogether
intellectuals, politicians and ordinary people, a humanity marked by its
condition as a victim of the terror of the history and of the „barbary with
a human face“. Octavian Vuia confesses to him that Heidegger, his former
professor, when he was expected to be „purged as a Hitlerist“, showed
him „the pile of manuscripts“, telling him that in case the Germans will
insult him that way, as a protest, he would burn his „entire unique work“
that, just as Eliade mentions, is also „the most interesting one...“
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In ,,Hypostasis of the totalitarianisms in the first half of the XXth
century mentioned in Mircea Eliade’s memorial work’’, we have made an
attempt to test our ability to (re)read and (de)classify the „hidden treasure“
of the totalitarianism by highlighting their unilaterality of the interference
between doctrines and their extreme forms of manifestation as derivatives
of the totalitarianism.
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În preliminariul la ediþia Mircea Eliade, Jurnal 1941-1969, Mircea Handoca
precizeazã cã notaþiile din interstiþiile 1941-1969, respectiv 1970-1985, „reproduc
manuscrisul original în limba românã“, fãrã nicio intervenþie a editorului în cele
peste 1200 de pagini „dactilografiate“ ºi „selectate“ de Mircea Eliade din pro-
priul sãu Jurnal, procedurã pe care am semnalat-o ºi în cazul volumului La apa
Vavilonului de Monica Lovinescu. Jurnalul portughez (1941-1940), cota-parte
din volumul I, constituie punctul de referinþã cu privire la ipostazierea totalita-
rismelor din anii ’40 (în mod particular a legionarismului), consemnate, în majo-
ritate, de cãtre Mircea Eliade în perioada în care a funcþionat ca reprezentant al
legaþiei române de la Lisabona (1941-1945), etapã succesivã celei de ataºat cul-
tural al ambasadei României la Londra (1940-1941).

Fiind în joc o transmutaþie esenþialã în ceea ce priveºte raportul dintre avatarii
memoriei ºi configuraþia istoriei, cu tot ceea ce presupune luarea în calcul a ro-
lului aseptic pe care uitarea autoimpusã, ca formã de protecþie, o înfãptuieºte din
punct de vedere „moral“ în reprezentarea trecutului, memoriile lui Mircea Eliade
ºi consemnãrile nefiltrate din perioada portughezã (1941-1945) îºi pot dezvãlui
la developare unele umbre evidente în lumina coordonatelor aporetice dinMemoria,
istoria, uitarea lui Paul Ricœur.

Tema reprezentãrii trecutului, în speþã, ipostazierea totalitarismelor în pagi-
nile memorialistice ale lui Mircea Eliade sunt decodate, în formula sugeratã de
Paul Paul Ricœur, ca „reprezentare (prezentã) a unui lucru absent“. Traiectul, con-
struit în siajul perspectivei husserliene pentru care opteazã Ricœur, respectã coor-
donatele traseului de la amintire la memoria reflectatã, trecând prin reminiscenþã
(sau reamintire)“2.

În cazul memorialisticii lui Mircea Eliade, diferenþa specificã între memorie
ºi amintire, creionatã pe filiera propusã de Aristotel în De memoria et
reminiscentia, se poate remarca odatã cu ecartul între „mneme“ ºi „anamnesis“,
recunoscut în ceea ce memoria presupune ca „proces afectiv“. Convingerea lui
Ricœur, potrivit cãruia „memoria este la singular, în calitatea ei de capacitate ºi
de efectuare, amintirile sunt la plural: avem niºte amintiri“3, se poate acomoda
cu opþiunea asupra proiectului memorialistic în varianta lui Mircea Eliade, pe
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motiv cã: „O fenomenologie a memoriei nu poate ignora (…) capcana imagina-
rului, în mãsura în care aceastã transpunere în imagini, vecinã cu funcþia haluci-
natorie a imaginaþiei, constituie pentru memorie un fel de slãbiciune, de discre-
ditare, de pierdere a fiabilitãþii. Vom reveni negreºit la aceastã problemã atunci
când vom aborda un anumit fel de a scrie istoria, «à la Michelet» am spune, unde
învierea trecutului tinde sã îmbrace ºi ea forme cvasi-halucinatorii. Scrierea isto-
riei participã ºi ea în acest mod la aventurile transpunerii în imagini sub egida
funcþiei ostensive a imaginaþiei“4.

În versiunea lui Florin Cântec, evadarea din capcanele imaginaþiei (recte:
mãsluirea istoriei personale) nu poate fi întreprinsã decât în situaþia în care se
adoptã condiþia necesarã ºi obligatorie de plasare „veritativã“, adicã de „asumare
a unui proces de reamintire – înþeles ca proces de cunoaºtere în numele ade-
vãrului“5. O atare „originalitate a fenomenului mnemonic“ se bucurã, în versi-
unea lui Paul Ricœur, de o importanþã considerabilã în mãsura în care acesta se
pune în discuþie ca proces, cu o finalitate urmãritã: aceea de „memorie exersatã“
(„exercée“).

Ceea ce ne preocupã în cazul de faþã sunt interferenþele pe care variile
„ideologii“, diversele sisteme de ierarhizare sau de evaluare le au asupra „repre-
zentãrilor trecutului“. Între „abuzurile de memorie“, avute în vedere de Paul
Ricœur, am recunoscut unele forme de manifestare între care cele ale „memoriei
împiedicate“ (’empêchée’) sau „rãnite“, reperate în urma unor traumatisme so-
ciale (ale identitãþii colective, „rãni“ ale orgoliului naþional ºi personal º.a.) eºuate
într-o falsã memorie. În acelaºi context, mai putem regãsi variante ale „memoriei
instrumentalizate“, manipulate prin interferenþa ideologiei în „câmpul memoriei“,
în procesul de „legitimare a sistemelor de autoritate politicã“ sau ipostaze ale
„memoriei obligate“ care, din raþiuni de „dominaþie simbolicã“, este instrumen-
talizatã pentru implicarea eticã pe care trebuie sã o asume memorialistul astfel
încât sã previnã „abuzul de uitare“.

„Memoria instrumentalizatã“, ca element utilitarist al purjãrii mnemonice,
reactivatã prin rememorare ºi neuitare, constituie „mãrul discordiei“ cu privire
la aducerea în dezbatere publicã a rãnilor provocate de traumele istorice ale
anilor ’30-’40, dintre care unele de naturã genocidalã (Holocaust, legionarism
sau stalinism) ºi implicarea ori eschivarea unor personalitãþi culturale ºi literare
între care îi regãsim pe „exilaþii“ Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilã Horia,
Aron Cotruº º.a.

În secvenþa „Dificilã e alegerea momentului confesiunii publice“, Matei
Cãlinescu aducea în discuþie reproºul la adresa lui Eliade care nu ar fi: „fãcut
niciodatã o mãrturisire publicã în legãturã cu ‚«aventura legionarã», fie ºi desti-
natã apariþiei postume, ºi mai ales cã n-a reflectat critic asupra moºtenirii lãsate
de Legiune, cã nu ºi-a fãcut un examen de conºtiinþã, cum s-ar fi cuvenit din
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partea unui gânditor. Reprosul e justificat în termeni morali. Când, dupã moartea
lui Eliade, pãrþile obscure ale trecutului sãu (protejate de cele patru decenii de
cenzurã comunistã, ca ºi de ignoranþa occidentalilor cu privire la þara din care
venea) au început sã iasã la ivealã, unii dintre admiratorii operei sale monumen-
tale au încercat sã minimalizeze importanþa acestui episod din biografia sa,
restrângându-i durata la un an sau doi (1937-1938) ºi la o duzinã de articole
«angajate» publicate în presa legionarã“.6

În realitate, aºa cum observa ºi Matei Cãlinescu, episodul legionar a durat
mai mult decât se consemneazã, fapt confirmat, de altfel, în Jurnalul portughez,
singura dintre „scrierile autobiografice“ ale lui Eliade, „fãrã îndoialã, cea mai
sincerã – cu precizarea cã superlativul relativ, «cea mai», e aici aplicat unui scrii-
tor preocupat ºi chiar obsedat de categoria secretului, ca ºi de practica secretului,
atât de abil folositã, între altele, în povestirile lui fantastice de dupã rãzboi“7.
Oricum, importanþa acestui episod nu poate fi neglijatã de vreme ce el „a declan-
ºat criza interioarã care se reflectã în paginile jurnalului, în opinia lui Matei
Cãlinescu, importanþa lui rãmânând la aceleaºi cote de interes ºi dupã „depãºirea
crizei“ prin decizia lui Mircea Eliade de a pastra „secretul“, cu orice preþ, chiar
ºi cu acela al omisiunii cu ºtiinþã, minciunii ori al sperjurului faþã de Christinel.
Nu e aici însã „locul de a condamna sau de a absolvi“, ci doar de a încerca sã
înþelegem „cazul Eliade“, care, de altfel, nu e unul singular, conchide Matei
Cãlinescu.

În plan teoretic, Paul Ricœur propune un „filtru de mediere“ între antago-
nismul aparent dintre „coerenþa stãrilor de conºtiinþã ale eului individual, pe de
o parte, ºi capacitatea entitãþilor colective de a conserva ºi rechema amintirile
comune, de cealaltã parte“8. Florin Cântec aprecia cã acest „filtru de mediere“,
plasat de Ricœur între individ þi grup, nu poate fi corect înþeles decât prin asu-
marea unei „atitudini responsabile“ tradusã în „orientarea cãtre celãlalt“, ca o
„structurã originarã a acþiunii sociale“ precum ºi prin „rolul de contact“ pe care
îl joacã grupul de apropiaþi ai individului, cei care pot „înmuia“ asperitãþile pro-
duse de „diferenþele de orizont“9. Privitor la asumarea perspectivei moral-civice
asupra trecutului legionar al lui Mircea Eliade, „memoria manipulatã“ se con-
jugã, în cazul sãu, cu „uitarea manipulatã“ care se dovedeºte a fi un filtru viciat
moral prin care trecutul culpabil este ocultat, în speranþa cã astfel vina nu va mai
putea fi atribuitã ºi, în consecinþã, cã uitarea se va aºterne, tãmãduitoare, asupra
unor acte sau atitudini petrecute sub auspicii legionare.

„Acest tip de uitare însoþeºte, cel mai adesea, terapeutic, am spune, memoria
posttraumaticã. Exemplul aproape clasic al acestui tip de ºtergere a memoriei
vinovate îl constituie reacþiile care au însoþit, în istoria recentã, colaboraþio-
nismul unor regimuri cu puterea nazistã, sau, mai nou, cu dictaturile de stânga,
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comuniste. Este vorba aici de o reacþie colectivã de apãrare prin care memoria
colectivã încerca ºtergerea amintirii unei pasivitãþi vinovate a corpului social
faþã de crimele în masã. (…) Stocarea de cãtre arhive a urmelor acestor eveni-
mente, traumatizante pentru conºtiinþa publicã, face astãzi obiectul unei analize
care, aºa cum am vãzut, nu ezitã sã preia în cadrul discursului istoric concepte
psihanalitice de tipul refulare, denegare, reîntoarcerea refulatului, obsesie, trau-
matism, exorcism“10.

Aºa cum am precizat în propedeuticã, nu intrã în sfera noastrã de interes
implicarea în diferende polemice referitoare la trecutul politic al lui Mircea
Eliade, Vintilã Horia º.a., în particular despre „aventura legionarã“ a lui Eliade,
la care se fac unele referiri transparente în Jurnalul portughez. Preocupat de o
poeticã a (re)lecturii Jurnalului portughez, Matei Cãlinescu lanseazã ipoteza cu
privire la faptul cã aceastã scriere constituie „singura parte nerevãzutã de autor“,
cu posibilitãþi nesecretizante de „a-l descoperi pe Eliade, cu convingerile lui,
într-o perioadã crucialã atât din punct de vedere istoric, cât ºi din acela al biogra-
fiei sale“ finalizate cu deplacentarea de legionarism.

Dincolo de secretivitatea textelor, ceea ce îi reþine atenþia lui Matei Cãlinescu
la (re)lecturã este, în primul rând, „confuzia politicã în care se afla Eliade în
timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial“, derulatã pe fondul „crizei de identi-
tate intelectualã profundã ºi prelungitã“, dublate de „sensul final al unei renaºteri
spirituale“, ca soluþie salvatoare de „regãsire a creativitãþii“ în exil, aºezatã sub
semnul „unei datorii: datoria creatiei culturale, dincolo de politicã ºi împotriva
„terorii istoriei“, resimtitã cu forþa unui imperativ categoric personal“11.
Jurnalul inedit al lui Matei Cãlinescu oferã unele consemnãri edificatoare cu

privire la „aventura legionarã“ ºi criptosemitismul lui Mircea Eliade, sancþionate
de Saul Bellow în Ravelstein unde, sub identitatea lui Radu Grielescu, profesor
de istoria religiilor, fost membru al Gãrzii de Fier care, odatã emigrat în America,
va cultiva relaþiile de bunã amiciþie cu evrei celebri spre a-ºi camufla trecutul,
recunoaºtem cu uºurinþã caricatura lui Mircea Eliade, cu care Bellow se vizita.
Referiri despre trecutul secretizat (securizat) al lui Eliade vom regãsi ºi în notele
despre relaþia tensionatã dintre Culianu ºi Eliade, generatã de reticenþa lui Mircea
Eliade în privinþa trecutului sãu legionar, cum dealtfel, vom întâlni acceaºi nedu-
merire ºi în cazul Monicãi Lovinescu în paginile din jurnal.

„Sunt obligat sã-mi repun problema legionarismului lui Eliade ºi al generaþiei
lui. Culianu, discipol declarat al unui maestru cu trecut neclar, ºi-a pus-o ºi el,
din ce în ce mai acut, pe mãsurã ce revelaþiile despre poziþia politicã a lui Eliade
înainte ºi în timpul ultimului rãzboi mondial se înmulþeau… În tot ce a scris, în
afarã de câteva articole din 1936-’37, nu lipsite de ambiguitãþi, ºi de cel
neechivoc din «Buna Vestire» din decembrie 1937 (din care citeazã ºi Sebastian
în «Jurnal»), dar pe care Eliade l-a dezavuat în mai multe rânduri, ca pe un
rãspuns la o anchetã, «editat» în redacþie, n-am gãsit nicio afirmaþie cu caracter
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antisemit; nici în lucrãrile publicate, nici în cele încã inedite, inclusiv jurnalul
þinut în Portugalia în timpul rãzboiului…s.n. Sã fi fost el un «criptoantisemit»?
– dar asta se poate spune despre orice neevreu ºi (aplicând teoria «urii de sine»)
despre mulþi evrei, cu argumente mai convingãtoare sau mai puþin convingã-
toare. Marx a fost un evreu antisemit (nici mãcar «cripto»), dar acest aspect al
personalitãþii sale a fost ignorat de comuniºti, inclusiv de evreii comuniºti.Mutatis
mutandis, nu s-ar putea ca ºi anumiþi intelectuali legionari – Eliade între ei – sã
fi ignoat antisemiteismul lui Codreanu, reþinând doar viziunea unei Românii „ca
soarele sfânt pe cer“ sau cine ºtie ce alte idealuri asociate cu el care astãzi par,
privite cu luciditatea pe care o dã restrospecþia, absurde ºi ridicole“12.

Sub textura narativã a jurnalului se întrevãd însã „urzeala ºi beteala“ herme-
neuticii creatoare ºi a sensului soteriologic în sensul cã la o radiografiere a secre-
tivitãþii jurnalului, am putea desluºi „sensurile ascunse ale evenimentelor isto-
rice sau personale“ care, în opinia lui Matei Cãlinescu, ar putea fi „arbitrare,
absurde, incomprehensibile“. Din „semnele“ întrevãzute – sensul ascuns, simbo-
lurile, suferinþele, depresiunile, secãtuirile de zi cu zi etc. – se pare cã memoria-
listul ºi-a construit o structurã în mãsurã a-i oferi posibilitatea de a „citi“ mesa-
jele în „curgerea amorfã a lucrurilor ºi în fluxul monoton al faptelor istorice“. În
lumina acestei strategii hermeneutice, axate pe interpretarea analogic-miticã a
„semnelor“ se proiecteazã desprinderea de legionarism, odatã cu moartea Ninei,
nucleul radiant al fenomenului legionar.

Aºa cum observa ºi Matei Cãlinescu, apelul la o atare „terapie prin simboluri
ºi arhetipuri mitice proiectate asupra realitãþii“ implicã nu doar premoniþii, ci ºi
genialitate în aproximarea evenimentelor personale ºi naþionale.

„Cât de falsificatã e viziunea istoriei, pe care noi o înþelegem exclusiv vali-
datã prin documente! O cetate medievalã, pentru cã avea o duzinã de oameni
care ºtiau carte ºi au lãsat câteva sute de documente, „participã“ la istorie – iar
dramele profunde ale Evului Mediu eurasiatic, tensiunea din istmul ponto-baltic
sunt „neinteresante“, ºi istoricii le rezumã în câteva fraze!

De aceea, o istorie universalã nu se poate face pe bazã de documente scrise –,
ci numai pe documente spirituale: adicã pe mituri ºi credinþe. Europa, dar în
special Occidentul, trebuie comparat Orientului ºi stepele nomazilor nu prin do-
cumentele, ci prin miturile sale.

Bunãoarã, istoria româneascã trebuie omologatã istoriei occidentale prin
miturile noastre: Mioriþa, Meºterul Manole, baladele eroice, Fãt-Frumos etc.

Scriind articolul despre Dor – A saudade romena pentru Acþâo, recitesc încã
o datãMai am un singur dor. Credeam pânã acum cã e vorba, aici, de dorinþa de
reintegrare în Cosmos. Încep sã cred cã e altceva: dorinþa de a-ºi regãsi, prin
moarte, adevãrata sa familie cosmicã (apele, munþii, astrele, pãdurile). Nu rein-
tegrare –, ci reîntoarcere acasã, la ai sãi.“13

76 FLORINA-IOANA VANDICI 6

————————
12 Matei Cãlinescu, Spre România (2000-2002). Jurnal inedit, Editura Humanitas, Bucureºti, 2016, p. 98.

Referinþe similare se pot regãsi în volumul:Despre Ioan P. Culianu ºi Mircea Eliade. Amintiri, lecturi, reflecþii,
Editura Polirom, Iaºi, 2002, pp. 191 ºi urmãtoarele.

13 Mircea Eliade, Jurnal 1941-1969, ed. cit. pp. 19.



Aºadar, „hermeneutica creatoare“ e implicatã în majoritatea momentelor
„conflictului interior“ de la cele erotice la cele ideologice, religioase, narato-
logice, acestea nemaiputând fi soluþionate cu ajutorul magiei, eroismului, casti-
tãþii etc. Prin încercarea de a da coerenþa necesarã descoperirilor recente, potrivit
cãrora orice existenþã individualã este asumatã ca un paradox, se acrediteazã
ideea cã salvarea prin integrare constituie o soluþie la cea prin actele de eroism
iar simbolul, o cale unicã de contact cu toate „regiunile ontice“, o ancorã în con-
cret, fãrã a refuza experienþa.

„Duminicã dimineaþã, am fost cu el [Carl Schmidt] la muzeul Janelas Verdes,
unde rãmânem mai mult de un ceas în faþa Ispitirii Sfântului Antonie a lui Bosch.
Îmi spune cã descifrarea simbolismului lui Bosch e ultima vogã în Germania, cã
toatã lumea se ocupã de el, deºi foarte puþini vorbesc ºi încã ºi mai puþini
publicã. Bombardamentele ºi insecuritatea îi ajutã pe nemþi sã înþeleagã ºi sã se
regãseascã în Bosch; care nu e atât de „fantastic“ pe cât se crede, ci e plin de
amãnunte biografice ºi de istorie contemporanã (bunãoarã, Schmidt îmi vorbeºte
de societãþile secrete, care aveau protecþia împãratului, ºi care-i executau pe
magistraþii corupþi dupã un proces prealabil ºi o condamnare la moarte dupã
toate formele juridice: în Ispitirea Sfântului Antonie, jos, spre stânga, pasãrea –
simbol al justiþiei – poartã în cioc un plic închis, probabil o condamnare la
moarte). Prietenul lui, Wilhelm Fraenger, lucreazã de vreo zece ani la descifrarea
lui Bosch ºi a scris o uriaºã monografie de peste o mie de pagini asupra lui, încã
nepublicatã. (…)
Preocuparea mea de cãpetenie este tocmai salvarea de istorie a ceea ce con-

stituie simbolul, mitul, ritul – arhetipurile. s.n.14

Ceea ce impresioneazã la (re)lectura Jurnalului portughez sunt „adâncimea
crizei de identitate“ ºi „energia“ ce se revarsã din acest text dinamic, „foarte viu,
cu aritmii, palpitaþii ºi respiraþia adeseori întretãiatã“, ca mãrturie necenzuratã
ale vitalitãþii debordante, specifice unei „personalitãþi atât de complexã, de pu-
ternicã ºi de înzestratã“, timoratã însã de „sentimentul caducitãþii culturii
române“ ºi a celei europene. „Cine ºtie ce Franþã desfiguratã de comunism voi
întâlni“. „M-am nãscut alãturi de Rusia Sovieticã. Asta spune tot“, conchide cu
amãrãciune memorialistul autodefinindu-se un „Goethe care n-a scris nici mãcar
Werther“, deºi l-a „gândit deja pe Faust II“. Matei Cãlinescu nu ezitã sã plaseze
acest complex al ºubrezeniei ºi melancoliei pe seama „contextului istoric“ marcat
de înaintarea furtunoasã a Armatei Roºii pe frontul de Est („invazia Aliaþilor ºi
deschiderea frontului de Vest“ producându-se mai târziu, „abia la 6 iunie 1944“)
ceea ce explicã tonalitãþile sumbre, catastrofale pe alocuri în care este plasat
evenimentul istoric ºi cel personal. „Mã gândesc, încã o datã, ce-aº fi reprezentat
astazi în lume dacã aº fi scris într-o limbã europeanã? În englezã, bunãoarã…“15

Revenit în Lisabona din Parisul ocupat, Eliade ia decizia dureroasã de a se
despãrþi de limba românã, anticipându-ºi exilul politic ºi divorþul de aventura
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legionarã, fãrã a-ºi abandona însã ºi iubirea de neam ºi þarã ori a se dezice de
identitatea româneascã ºi de valorile fundamentale ale culturii române:

„Nu mã mai intereseazã sã scriu pentru un public care, chiar dacã m-ar înþe-
lege, nu poate crea nici o rezonanþã universalã ideilor mele. La Paris, am aflat
un lucru hotãrâtor: cã nu poþi fructifica pe planul universal al ºtiinþelor activând
în cadrul limitat al unei culturi minore. Cred cã am de spus ceva mare. Cred cã
sunt mai mult decât un simplu savant. Ideile ºi metodele mele ar putea avea o
rezonanþã ºi consecinþe în ansamblul culturii europene. Am încheiat – pe planul
ºtiinþific ºi eseistic – etapa româneascã. E riscant, dar ºi rezultatele vor fi consi-
derabile“16.

Pe fundalul introiecþiunii declanºate de rãzboi, moartea Ninei ºi abandonarea
„aventurii legionare“ au rãmas îngheþate într-un Eliade tot mai greu accesibil pe
plan personal. Dincolo de pierderea busolei sentimentale, Matei Cãlinescu
semnaleazã confuzia politicã în care se împotmolise Eliade, ca o consecinþã a
„aventurii sale legionare“, combinatã cu „o naivitate politicã“ pe care, încã din
1937, Mihail Sebastian o diagnosticase ca putând fi de-a dreptul catastrofalã în
anumite circumstanþe. „Catastrofalã moral“ considerã Matei Cãlinescu, în con-
diþiile în care „era în acelaºi timp obstinatã, de o tenacitate în iluzie ºi împotriva
realitãþii, greu de conceput“ aºa cum o probeazã însemnãrile cu privire la relaþia
lui Eliade cu Mihail Sebastian: „(…) Îmi amintesc prietenia noastrã. În visurile
mele, era unul din cei doi-trei oameni care mi-ar fi fãcut Bucureºtiul suportabil.
Chiar în climaxul meu legionar, l-am simþit aproape (...)“17 (29 mai 1945)

Nu mã voi consola niciodatã cã nu l-am revãzut în august 1942 când m-am
întors, pentru o sãptãmânã, la Bucureºti. Mi-era, atunci, ruºine de mine – consi-
lier cultural la Lisabona – ºi de umilinþele pe care le îndura el, pentru cã se nãs-
cuse, ºi voise sã rãmânã, Iosif Hechter. Acum, mã zbat, inutil, în iremediabil (…)
(11 Octombrie 1946).18

Am avut, câteva ceasuri, sentimentul cã aceºti ultimi ºase ani de strãinãtate
m-au îndepãrtat de izvoarele creativitãþii mele, m-au scos din traiectoria care-mi
fusese ursitã – ºi cã, orice aº face de-aici înainte, aceºti ºase ani sunt iremediabil
pierduþi. Mai mult: cã ei m-au zvârlit pe un drum din care nu mã mai pot în-
toarce. Teroarea ireversibilului! Pentru întâia oarã în viaþã, m-am putut vedea,
m-am putut accepta ca un ratat...“19 (12 Octombrie 1946)

Referitor la versiunea lui Matei Cãlinescu potrivit cãruia lamentaþiile lui Eliade
sunt, mai curând o pioasã „minciunã de sine sau o formã de autopersuasiune,
rezultatul unei orbiri a intuiþiei psihologice, al unei incapacitãþi de a percepe ce
gândeºte ºi ce simte celãlalt, al unui deficit de simpatie“20, aceste convingeri se
cer a fi raportate ºi la însemnãrile din octombrie 1946. Într-adevãr, putem reþine
ca justã constatarea cã dupã „climaxul meu legionar“ urmeazã declinul, „ratarea“,
ieºirea de pe orbitã, Eliade privind cu oarecare circumspecþie aderenþa sa la ideo-
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logia Legiunii înþeleasã naiv ca o angajare idealistã, apoliticã, ca o „aventurã“
existenþialã considerate ca un lucru îngheþat aparþinând trecutului.

Odatã cu opþiunea sa pentru vita nova, Eliade va deplânge, ori de câte ori se
iveºte ocazia, faptul cã nu mai poate anula consecinþele naivei sale angajãri la
politica legionarã, fiind etichetat ca „fascist“, „nazist“, „gardist“etc. Cum bine
observã Matei Cãlinescu, Eliade îºi va reaminti, la „anumite date „fatidice“
pentru el, numãrul de ani care s-au scurs de la evenimente“ ce aveau sã fie
urmate de „seria de nenorociri“ ºi de nefericirile încadrãrii sale în Legiune.

„Reflectez acum la toate nefericirile care mi le-a adus încadrarea în Legiune.
Din toamna 1937 n-am mai avut liniºte. Mi-am vãzut prietenii închiºi, apoi
împuºcaþi; am fost urmãrit, închis, apoi m-am îmbolnavit, apoi a murit Nae. ªi
nu mã mai puteam rupe de trecut; sufeream pentru suferinþele altora, adesea
sufeream pentru prostia sau crimele lor. ªi ghinionul care mã urmãrea“. (…)

ªi îmi aduc aminte de tot ce-am pierdut, acum zece ani, în 1938, când m-am
lansat într-o experienþã care se arãta misticã ºi moralã, ºi a terminat în politicã“21.

Faptul cã amintirile despre „tragedia legionarã“ apar în lumina predestinãrii
se datoreazã, în parte, modului particular a lui Eliade de a-ºi accepta viaþa ca de-
terminatã ºi patronatã de „destin“, în sensul cã evenimentele pe care le parcurge
sunt „inevitabile“. Jurnalul portughez ºi Memoriile confirmã cã Eliade s-a
despãrþit de ideologia Legiunii curând dupã moartea Ninei, sub a cãrei influenþã
se crede cã s-ar fi aflat. Aºa cum o descrie Eliade, Nina era „foarte onestã în
credinþa ei legionarã“, spre deosebire de Eliade, etichetat drept un conciliant,
care cãuta sã „împace lucrurile“, sã „scuze slãbiciunile“. Atitudinea „diplomaticã“
a lui Eliade, în raport cu „intransigenþa faþã de canalii“ a Ninei, cu „vehemenþa
ei dârzã“ lãsau impresia cã el pãrea, „dacã nu dominat, cel puþin influenþat de ea.
Ceea ce e departe de adevãr“, conchide memorialistul.

„Sã fi fost totuºi Eliade influenþat, într-un fel, de Nina, de dragostea pentru
ea, de amintirile lor comune din þarã, de atitudinea ei fermã?“ – se întreabã Matei
Cãlinescu. Având în vedere cã Eliade aºeza în balanþã dragostea lui pentru Nina
ºi „aventura legionarã“, cu „omologul lor în cãutarea metafizicã“ (…) face plau-
zibilã o astfel de supoziþie în accepþia lui Matei Cãlinescu. Mai mult, luând în
calcul „convingerile politice ale cuplului în timpul rãzboiului“, nu ne surprinde
atitudinea rezervatã a lui Eliade în legãturã cu rolul Aliaþilor, acesta fiind preo-
cupat de soarta României, în cazul unei victorii în Est a Uniunii Sovietice, de-
zastru care ar fi putut avea ca urmãri, dacã „dispariþia României“, în cel mai fericit
caz, „subjugarea ei ºi instalarea unui regim comunist de tip sovietic“. Oricum, la
revenirea pasagerã în România (iulie 1942), Eliade este marcat de apatia româ-
nilor în legãturã cu urmãrile rãzboiului aparent absent din preocupãrile bucureº-
tenilor. „Aproape nimeni – în afarã de legionari – nu-ºi dã seama ce ne-aºteaptã
dacã înving anglo-ruºii. Începe sã-mi fie groazã de viitor, cãci, dacã pierdem,
pierim ºi ca stat ºi ca naþiune“, constatã Eliade. Ceea ce remarcã memorialistul
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este atitudinea „anglofilã“, „pro-Aliaþi“, semnalatã la majoritatea românilor,
inclusiv în rândul intelectualitãþii, a corpului diplomatic ºi tacit reacþia pesimistã,
„anti-Antonescu“, devenit alarmant de „puþin popular“. La Lisabona, spre
exemplu, „cãderea Tunisiei a fost sãrbãtoritã cu ºampanie de aceiaºi români care
n-au bãut ºampanie la nicio victorie germanã împotriva Rusiei. Îºi fac toþi iluzii
cã ne vom aranja cu anglo-americanii. Aceeaºi tragicã iluzie pe care o are legatia
noastrã de la Lisabona ºi, probabil, de peste tot. Nimeni nu vede faptul simplu
cã, dacã ruºii nu pot fi bãtuþi, cãderea Germaniei va aduce dupã sine ocuparea
României de cãtre sovietici, cu tot ceea ce urmeazã“22. (7 iunie 1943)

În urma accesului neîngrãdit la manuscrisele lui Eliade (aflate în Special
Collections Rosenthal), Matei Cãlinescu, este convins cã Eliade nu îºi „împãrtãºea“,
în cadrul legaþiei, „premoniþiile sale sumbre“ pe care le consemna în jurnal.

„Între douã totalitarisme de semn opus, dar în fond la fel de opresive ºi de
inumane, cei mai multi români au pãstrat în timpul rãzboiului ºi dupã, pânã în
ultimul moment, speranþa unei democraþii postbelice: o speranþã zãdãrnicitã de
înþelegerile secrete între marile puteri victorioase în rãzboi (împãrþirea Europei
în sfere de influenþã), ale cãror consecinþe, dezastruoase pentru România, aveau
sã se vadã abia mai târziu.

Dintre scrierile autobiografice ale lui Eliade, Jurnalul portughez e fãrã
îndoialã cea mai sincerã – cu precizarea ca superlativul relativ, „cea mai“, e aici
aplicat unui scriitor preocupat ºi chiar obsedat de categoria secretului, ca ºi de
practica secretului, atât de abil folositã, între altele, în povestirile lui fantastice
de dupã rãzboi.

Dorinþa ºi totodatã teama de a spune tot ce gândeºte e o subtemã a diaristicii
eliadiene“23.

Reacþiile memorialistului vor fi, prin urmare, consemnate cu reþinere ºi cu
sentimentul cã, accidental, ar putea fi „interpretate cu rea-credinþã“, aceasta ex-
plicând ºi amânarea „sine die“ a mãrturisirii „teribilului sãu secret“ pânã în clipa
în care va avea convingerea cã ar putea fi, totuºi, „iertat ºi mântuit“. Însemnele
înfricoºãtoare ale teribilelor experienþe din lagãre ºi închisori dominã paginile
momentului parizian, preocupate sã consemneze accesul la „o nouã condiþie
umanã“. Pe aceastã coordonatã, reþine atenþia secvenþa din 1 noiembrie 1945 în
care protagoniºtii tragicelor experienþe fasciste sunt un regizor evreu ºi Directorul
Cinematografiei, „amândoi cu vaste experienþe de lagãr ºi închisori. Regizorul,
evreu, a trecut pe la Buchenwald ºi Dachau; a evadat când ajunsese la treizeci ºi
nouã de kilograme. Amândoi spun cã au descoperit o nouã condiþie umanã în
închisoare; s-au convins acolo, cã omul este ºi altceva decât crezuserã pânã
atunci; cã existã o realitate spiritualã, cã existã stãri indescriptibile. Directorul
Cinematografiei þinuse sã mã întâlneascã tocmai ca sã-mi spunã toate acestea, sã
afle dacã stãrile pe care le cunoscuse au vreo legãturã cu Yoga.

Ce pãcat cã asemenea experienþe nu sunt înregistrate în jurnale intime sau
memorii, nu sunt comunicate, discutate, interpretate! Câteva milioane de euro-
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peni au strãbãtut de curând un itinerariu pe care colectivitãþile nu l-au mai cu-
noscut din Evul Mediu. S-au convins de realitatea unor stãri de care ar fi zâmbit
cu câþiva ani înainte. Sceptici sau laºi înainte de a fi ajuns sã creadã într-o reali-
tate spiritualã care îi depãºea, dar în acelaºi timp îi consola, îi ajuta sã supravie-
þuiascã. Acum, cum mãrturisesc amândoi, ar leºina dacã cineva ar descãrca un
revolver, pe neºtiute, în spate. Nu le-au rãmas, spuneau, decât amintirea unui
absolut ºi certitudinea existenþei lui. ªi toatã aceastã magnificã experienþã se va
pierde. Capacitatea omului de a uita este nesfârºitã.“24

Episodul se înscrie în sfera „momentelor“ cu Ionescu ºi Cioran în care me-
morialistul are acces la perspectiva neconfiscatã ideologic asupra omului. Reþin
atenþia scene memorabile, petrecute în infernul de lângã noi care îl determinã pe
Eliade sã se întrebe dacã „s-ar putea vreodatã face literaturã cu asemenea fapte,
în care demenþa ºi bestialitatea nu sunt întrecute decât de grotesc ºi de absurd?“
În aceastã categorie se înscriu povestea lui Cioran despre „femeia care, sub ocu-
paþie, fãcea bursã neagrã cu coºciuge“ sau cea a unui tânãr francez, „scãpat din
lagãrul de la Buchenwald“. Din „numeroasele amãnunte pe care le aflã“ de la
acesta Eliade noteazã doar acestea douã. Una se referã la „bursa neagrã a pãdu-
chilor“ din lagãr, în care „cine avea un pãduche trecea la etuvã ºi nu lucra o zi
întreagã. O zi de odihnã ispitea pe toþi. ªi astfel a luat fiinþã o bursã neagrã a
pãduchilor. Se vindea o marcã bucata, pe ascuns, bineînþeles. Dar cumpãrãtorul
avea grijã sã poarte pãduchele la vedere, ca sã treacã la etuvã“. Cealaltã este
axatã pe abusurdul imposibil: bordelul din lagãrul de femei, în care au fost aleºi
ºase francezi. „Maximum ce puteau avea, erau patru femei pe zi. Dupã o lunã
s-au întors, complet secãtuiþi, ºi aproape toþi au murit curând dupã aceea“. Pe
bunã dreptate, „s-ar putea vreodatã face literaturã cu asemenea fapte, în care
demenþa ºi bestialitatea nu e întrecutã decât de grotesc ºi de absurd?“25

În România anului 1946, evenimentele se întunecã ºi precipitã grav: „nu mai
e nimic de fãcut“, dovadã cele 17 000 de arestãri ºi începutul unui „val de teroare
pentru alegeri“, cu teama de a începe ºi deportãrile. Situaþia politicã din þarã îl
avertizeazã cã trebui sã uite cã este român, sã scrie numai franþuzeºte – „Ce
interes pot avea România, cultura româneascã, literatura româneascã?“ ºi, mai
cu seamã sã se obiºnuiascã cu gândul de a nu se mai putea „reîntoarce în þarã“
etc. „Este destinul generaþiei noastre, imobilizatã, sterilizatã din 1938. Cine, în
România, a mai fãcut ceva important, fundamental, din acel an?“ noteazã cu
amãrãciune Eliade.

Referitor la „viaþa nouã“ a proletkulturii din lumea lui Stalin, paradoxul cio-
ranian este edificator: „cel mai mare muzicant sovietic a venit în România ºi a
cântat la vioarã Carmen“ în vreme ce un celebru „profesor de istoria artelor de
la Universitatea din Moscova pretinde cã ultimul mare pictor francez e Corot“.
Abandonându-ºi „admirabila situaþie pe care o avea la Moscova“, o „ziaristã
sovieticã se fixeazã în România“ motivând cã s-a „sãturat sã tot scrie de douãzeci
de ani acelaºi articol!“. În ceea ce priveºte situaþia din România, „mareºalul
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Antonescu a devenit un mit. Stenograma ultimei ºedinþe la tribunal a fost
distrusã, într-atât de extraordinarã li s-a pãrut lor, judecãtorilor, apãrarea lui
Antonescu“. Între timp, aliaþii, preocupaþi de soarta Occidentului, au abandonat
definitiv ºi fãrã nicio remuºcare Estul în braþele ocupantului sovietic:

„În discursul de la Zurich, Churchill cere federalizarea statelor europene
(numai a celor occidentale, bineînþeles!) ºi propãvãduieºte împãcarea Franþei cu
Germania, a cãrei „mãrime spiritualã“ o descoperã. Când noi, cei câþiva din
Rãsãritul Europei care mai puteam vorbi încã liberi, sugeram acelaºi lucru, eram
priviþi cu suspiciune; aproape cã eram acuzaþi de nazism... Dar este totuºi
tulburãtor sã-l auzi pe Churchill, autorul ofensivei aeriene asupra oraºelor ger-
mane, vorbind atât de patetic despre „mãrimea spiritualã“ a Germaniei“!26

Evenimentele derulate în perioada tulbure a intervalului 1945-1950, aºa cum
sunt ele consemnate în jurnal, memorii ºi epistolar, fãrã intervenþii de siguranþã,
reconstruiesc tabloul unei Europe scindate între ale cãrei falii (hitleriste, stali-
niste, fasciste, legionare etc.) sunt prinºi, de-a valma, intelectuali, oameni poli-
tici ºi de rând, o umanitate marcatã de condiþia ei de victimã a teroarei istoriei ºi
a „barbariei cu faþã umanã“. Octavian Vuia îi mãrturiseºte cã Heidegger, fostul
sãu profesor, în perioada în care se aºtepta sa fie «epurat ca „hitlerist», i-a arãtat
maldãrul de manuscrise“ spunându-i cã, în cazul în care germanii îi vor aduce o
asemenea insultã, în semn de protest îºi va arde „întreaga operã ineditã!“ care,
aºa cum precizeazã Eliade, este ºi „cea mai interesantã...“

În tonuri apocaliptice sunt relatate, întâlnirea cu Harold King, convins cã
suntem condamnaþi a trãi „treizeci de ani de dictaturã proletarã, apoi va veni
rãzboiul, care va aduce sfârºitul continentului nostru“ ºi, fragmentul dintr-o
dintr-o scrisoare primitã dna N. Caranfil din þarã, în care o þãrancã dintr-un sat
de lângã Dunãre, mãrturiseºte, în mare tainã: „Noi, femeile, ne-am vorbit sã nu
mai lepãdãm de acum încolo nici una. Cãci ne piere neamul...“. Hotãrârea au
luat-o în vremea secetei, când pânã ºi Cosmosul ne este duºman“ ºi-n „timp ce
„copiii din sat se hrãneau cu floare de salcâm“, conchide memorialistul.

O paginã din februarie 1948 relevã o „sumã de reflecþii despre diaspora ro-
mâneascã“ ºi despre nenumãratele probleme care se pun în legãturã cu „dezvol-
tarea noastrã spiritualã“, cu menþiunea cã „dramele inevitabile“, legate de însãºi
condiþia de „emigraþie politicã“, riscã sã sterilizeze ºi sã risipeascã o bunã parte
din comunitãþile din exil. Sunt consemnãri ce nu aduc decât veºti triste, barând
în mod definitiv, orice posibilitate de întoarcere. Dintr-o scrisoare a lui Brutus,
Eliade a aflat cã Anton Golopenþia a murit în închisoare, într-o bunã zi, soþia lui
fiind chematã la morgã sã-i identifice corpul…“. Era „ultimul“ la care se aºtepta
„sã moarã – aºa, ºi în închisoare“. Cu doi ani în urmã (din vara 1937), îi spunea,
la München cã vor veni „vremuri din ce în ce mai grele“ ºi cã „pentru noi,
românii, se pune o singurã problemã: cum sã iernãm, cum sã ne ascundem în noi
ºi sã lãsãm sã treacã iarna peste noi...“

În aceastã perioadã, Jurnalul portughez abundã în scene de viaþã, cutremurã-
toare prin dramatismul celor implicaþi. Una dintre aceste decupaje din viaþa este
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furnizatã de drul Claudian: „Vine la el un legionar, mic ºi plãpând. Sã mã faceþi
sãnãtos, dle doctor, cã eu trebuie sã plec curând. Mã paraºutez în þarã. Am mai
fost paraºutat de douã ori, în 1941 ºi 1945...

Îi povesteºte viaþa. Pe mine, m-a crescut maicã-mea «cu traista, cerºind». Am
ajuns profesor secundar, dar n-am putut-o ajuta, cãci am devenit legionar. Am
fost tot închis, tot fugit. A venit cineva, anul trecut, de la mine din sat ºi mi-a
spus cã a murit maicã-mea. Tot sãracã, tot cerºind. Pe patul de moarte, spunea:
«El, fiu-meu e acolo, cu ortacii lui. El nu ºtie cã cerºesc cu traista...» Omul e
sigur cã maicã-sa nu spunea asta cu supãrare; nu-i reproºa nimic. Dar, auzind, i
s-a închis inima. Trebuie sã se întoarcã în sat, sã se ducã sã se închine la mor-
mântul maicã-sii. A aflat cã se paraºuteazã oameni în România ºi, cum a mai
fãcut asta de douã ori, vrea sã dea de urma «biroului» care angajeazã paraºutiºti.
Dar pentru asta trebuie întâi sã se vindece. Sã mã faceþi sãnãtos, dle doctor! Sã
mã faceþi repede...“27

În alt plan, predominã scenele shakespeariene pe care le povesteºte
Spaltmann ºi o au ca eroinã pe soþia lui, „figurã legendarã“ amintind prin jertfa
de sine de Ana din legenda Monastirii Argeºului.

„În unele sãptãmâni ale rãzboiului, Spaltmann fiind mobilizat, cu toatã boala
lui de inimã, într-o «unitate de ºoc» – care nu exista însã decât pe hârtie –, soþia
venea în fiecare dimineaþã cu termosul cu apã caldã, pentru bãrbierit, ºi altul cu
cafea – ºi, în pofida secularei discipline germanice, pãtrundea pânã la el, pe te-
renul rezervat exclusiv militarilor. (…) câteva zile doar înainte de prãbuºirea
Germaniei, un general SS le þine un discurs patetic, dement, îndemnându-i sã
cadã pânã la unul în apãrarea Reichului. Se auzeau tunurile ºi avioanele aliate
zburând foarte jos, mitraliindu-i. Alãturi de generalul SS, stãtea calmã, cu sufer-
taºul ºi termosurile pline, dna Spaltmann, braºoveanca noastrã. Îl ascultã, apoi,
când generalul îºi terminã discursul, se apropie de Spaltmann ºi îi întinse ter-
mosul cu cafea. Spectacolul era atât de neverosimil, încât nimeni nu îndrãznea
sã intervinã“28.

Sunt semnificative meditaþiile pariziene, de dupã cãsãtoria cu Christinel, cu
privire la presimþirea (încã din vara anului 1942 când venise pentru câteva
sãptãmâni în þarã) cã rãzboiul va fi pierdut ºi cã ar fi fost un gest de-a dreptul
imoral sã încerce a-ºi „salva“ ceva din manuscrisele inedite. Decizia sacrificialã,
devenitã realitate, þinea însã de „un proces mult mai adânc“, Eliade simþind cã
tot ceea ce realizase sau începuse ºi pe care se decisese a fi pãstrat în þarã era
„solidar de o Românie în primejdie de moarte“. Dacã aceastã Românie dispãrea,
trecutul sãu legionar „nu mai avea nici o semnificaþie“. Mai precis, „nu-ºi mai
putea gãsi o semnificaþie“ ºi nu mai „putea fi rãscumpãrat“ decât dacã „renunþa“
la el, dacã-1 „jertfea“.

Se cunoaºte foarte bine faptul cã, aºa cum preciza Matei Cãlinescu, din punct
de vedere cantitativ, „articolele legionare, semnate de Eliade între 1937 ºi 1938
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(când începe dictatura regelui Carol al II-lea ºi cenzura interzice tot ceea ce ar fi
putut sugera, chiar ºi pe departe, legionarismul), reprezintã o parte minusculã din
imensa lui operã“. Mai mult, consemnãrile din Jurnalul portughez confirmã cã,
în ciuda presimþirilor din 1942, Eliade nu ºi-a desfãcut legãturile de siguranþã
faþã de Legiune. Matei Cãlinescu observase cã, în timpul cãlãtoriei la Bucuresti,
în iulie 1942, Eliade întreprinde o „anchetã printre prietenii legionari“, cu scopul
de a înþelege cauzele interne ºi „motivaþia rebeliunii“: „Ce s-a întâmplat, ºi de
ce, la 24 ianuarie? Mã conving tot mai mult cã li s-a întins o cursã, în care au
cazut ca niºte naivi“. Reþinem ca semnificativã întrevederea avutã cu Mihai (Icã)
Antonescu, vice-preºedintele consiliului de ministri ºi ministru de externe în
timpul dictaturii lui Ion Antonescu, Eliade consemnând faptul cã „era aºteptat
acasã de mai mulþi prieteni“, care au fost „dezamãgiþi“ în speranþa lor cã „audienþa
va avea un sens politic“. În sensul cã, prin intermediul lui Mircea Eliade, sã se
încerce „o înþelegere“ între Legiune (aflatã în clandestinitate) ºi guvernul Anto-
nescu. Dupã cum, în alte discuþii (în special cele cu Noica), Eliade va preciza cã
„deºi legionar“, a „suspendat orice judecatã politicã internã atâta timp cât du-
reazã rãzboiul cu Rusia“. Matei Cãlinescu nu exclude posibilitatea ca Eliade, „în
sinea lui“ la acea datã, legionar, sã se fi eschivat diplomatic „spre a nu-l supãra
pe vechiul sãu prieten Noica“ ºi spre a evita „sã rãspundã întrebãrilor tranºante“
ale acestuia: „Ce-aþi fãcut de când a fost ucis Codreanu? Când aþi votat Constituþia?
Plebiscitul?“ etc.29

Distincþia, pe care o va face între „actul de creaþie“ – presupunând „raportarea
gândirii la absolut, la un orizont transistoric, transcendent – ºi „judecata în is-
torie“ – care, în cazul lui Eliade, nu poate fi „desprinsã de faptul cã el este ro-
mân, ba chiar mai mult: „fanatic român“, pledeazã pentru legionarismul sãu de
sorginte codrenistã, „mitul Cãpitanului“ fiind prezent în proiectul lui politic ºi
suficient de vizibil în conºtiinþa lui identitarã.

„Actul gândului ºi al creaþiei mele mã elibereazã de toate coºmarurile
acestea. Dacã nu m-aº simti atât de român, poate aº putea sã mã detaºez fãrã
greutate chiar în muncile mele impuse de împrejurãri. Dar Corneliu Codreanu a
facut din mine un fanatic român. Cât timp judec în istorie – iar nu în absolut –,
nu pot gândi nimic fãrã sã þin seama de neamul meu.“30

Pe parcursul vremii, ºi mai cu seamã în „etapa americanã“, fanatismul codre-
nist se va dilua, eliberând scriitorul ºi savantul de povara Legiunii, devenitã
„strigoi“, „un caz straniu de vampirism“, spre a lãsa suficient loc devoþiunii
pentru operã.

Una dintre formele omniprezente ale doctrinei naþionaliste îºi extrage energia
din sintagma nucleicã ancoratã în „românism“ ºi „românitate ortodoxã“ aºa cum
au fost ele convertite în ideologia de la Gândirea ºi Criterion ºi raportate la
paideia gravitând în jurul lui Nichifor Crainic ºi Nae Ionescu.
Jurnalul portughez abundã în referinþe cu privire la reactivarea reflexelor

criterioniste avându-se ca pretext discuþia cu privire la „aspectul obiectiv“ al
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religiilor (aºa cum este el proiectat de Mircea Eliade) ºi „modalitãþile personale,
existenþiale ale feluriþilor sfinþi, mistici ºi Boddhisattva“ (în varianta de care se
aratã interesat Emil Cioran); mai exact, între tradiþie ºi modernism („vezi,
bunãoarã, succesul existenþialismului“). Dar, se întreabã Eliade, dacã nu cumva,
în obsesia aceasta „existenþialistã“, „personalistã“ (eminamente criterionistã) nu
se poate devoala ºi altceva, ºi anume „regãsirea în sine însuºi a unei dimensiuni
pierdute de omul modern“: cea a „dimensiunii cosmologice“.

Pânã la Renaºtere (iar de atunci exclusiv în straturile populare), omul se
simþea integrat într-un Cosmos pe care-1 asuma ºi îl exprima în imagini mecan-
tropice. Feluritele modalitãþi existenþiale erau, atunci, trãite pe un nivel cosmic;
pentru un modem, asemenea experienþe pot pãrea „alienate“, „obiectivizate“, dar
pentru omul societãþilor tradiþionale existã o perfectã porozitate între toate nive-
lurile cosmice; experienþa unei nopþi înstelate, bunãoarã, echivala cu o foarte
intimã experienþã personalã a unui contemporan. Proletându-se sau omolo-
gându-se pretutindeni, omul pre-Renaºterii nu se trãda pe sine, nu se «înstrãina»
în heideggerianul man. Nu e nimic «impersonal» (în sensul pe care-1 capãtã
termenul de existenþialism) în întreaga experienþã antropocosmicã a omului so-
cietãþilor arhaice ºi tradiþionale. De aceea mã pasioneazã sã-i descifrez simbo-
lurile, sã-i precizez modalitãþile: cãci regãsesc toate nostalgiile ºi elanurile mele
de om modern, împuþinat ºi interiorizat“31.

O altã notã, complementarã, (1 noiembrie 1946) foloseºte ca pretext incur-
siunea în criterionism prin raportare la existenþialism: Explicam unui tânãr
român, nãscut ºi crescut într-un orãºel de provincie, ce-a însemnat gruparea
Criterion, în Bucureºtii anilor 1933-1937, ºi în ce mãsurã poate fi comparatã
popularitatea pe care o dobândiserã acei câþiva tineri scriitori ºi filozofi cu voga
existenþialistã a Parisului de astãzi. Ca ºi I. P. Sartre, Camus, Simone de Beauvoir,
membrii Criterionului se manifestau pe planuri multiple – conferinþe publice,
articole în reviste sãptãmânale ºi ziare de mare tiraj, romane, filozofie, criticã
literarã ºi teatralã, eseisticã. Criterionul a însemnat depãºirea momentului uni-
versitar în culturã, coborârea intelectualului în arenã, contactul direct cu pu-
blicul, îndeosebi cu tineretul; exact ceea ce au încercat, ºi izbutit, existenþialiºtii
parizieni. Sartre are, ºi îºi impune, un „sistem de filozofie; noi nu aveam, dar
majoritatea criterioniºtilor erau un fel de «exisenþialiºti» care se ignorau. Ceea
ce îi interesa în primul rând era «autenticitatea», experienþa imediatã, concretul
de ordin autobiografic; de aici pasiunea pentru jurnalele intime, pentru confe-
siuni ºi «documente». Dacã Criterionul ar fi avut un alt instrument de expresie
decât limba românã, ar fi fost considerat drept cel mai interesant precursor al
existenþialismului francez de astãzi“.32

Aºa cum este prezentatã în Dicþionarul General al Literaturii Române,
„direcþia spiritualistã a tineretului intelectual interbelic“ de la Criterion s-a do-
vedit a fi iniþiatoarea unui proiect cultural simbiotic axat pe „noua spiritualitate“,
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definitã printr-o viziune „complectitudinarã“, intergeneraþionistã, în mãsurã sã
evite fractura dintre „mistici“ ºi „raþionaliºti“. În Memoriile lui Mircea Eliade
„spiritul criterionist“ este descris ca o tendinþã de emancipare faþã de „comple-
xele provinciale“ ale culturii române prin apelarea la „trãirism“, ca experienþã
vie a actului cultural în maniera promovatã de Nae Ionescu. De aici decurge cre-
ditarea „posibilitãþilor de creaþie ale geniului românesc“ în direcþia unei „culturi
majore“, pe fondul igonorãrii „tabuurilor impuse“ în discursul public de fobia
„influenþelor nefaste“ sau a „ideilor subversive“ – denunþate ca „mecanisme in-
fantile de apãrare“, inerente „minoratului cultural“33.

Cu toate aceste „mari ambiþii“, în loc sã se depãºeascã diferendele generaþio-
niste (dintre „bãtrânii“ de 30-35 de ani! ºi „tinerii“ de 20-25 ani!), gruparea de
la Criterion va reactiva, o „nouã etapã“ din cadrul polemicii „generaþioniste“,
declanºate în 1927, prin serialul Itinerar spiritual propulsat de Mircea Eliade în
„Cuvântul“ (ziarul lui Nae Ionescu) ºi amplificatã, un an mai târziu, prin Mani-
festul „Crinului alb“, lansat în revista Gândirea, nr. 8-9, anul VIII, 1928.

În Manifestul „Crinului alb“ – cu îndemnul sãu general la „neliniºte“,
cãutare de rãspunsuri la „marile întrebãri umane“, trãire de sine a fiecãruia, „cu
frenezia caracteristicului sãu ºi fermentul eternului în inimã“, graþie cãrora
lumea va câºtiga „în forþã, în variaþie, în culoare, în vitezã – se cuvine a cãuta
acordul dintre extazul „complectitudinii“ ontice ºi alternativa existenþialistã în
replicã la „extazul porcin“ al celor care „l-au uitat pe Dumnezeu“ pierzându-ºi
totodatã ºi „simþãmântul pentru taina destinului uman“.

Ca „fii ai Soarelui“ generaþia „Crinului alb“ ºi-a propus sã-ºi trãiascã viaþa
„fãrã lacãt la gurã ºi la inimã“, fãrã „mutilãrile ºi fãrã siluirile oamenilor“, cu
„toatã fiinþa puternicã“ ºi cu „toatã aspiraþiunea spre divin“ ºi spre umanul din
noi, în „complectitudinea fiinþei“ asumate ca „amestec de Raþiune, Intuiþie, Elan,
Extaz“. Cei aflaþi în zona de atracþie a unilateralitãþii stalinismului, marxismului
ºi comunismului, a egotismului ºi a lipsei de credinþã, „necunoscând extazul ºi
pasiunea divinului, n-au fost niciodatã cutremuraþi de înþelesul adânc al rãstig-
nirei lui Hristos. Într-una din cãrþile cu vagabonzi a lui Maxim Gorki se poves-
teºte o convorbire dintre un înveterat jucãtor de cãrþi ºi un ucigaº: – Nu cunosc
patimã mai mare, decât patima jocului de cãrþi. ªi nici durere mai grea, decât sã
fii lipsit de ea. – Eu cunosc o durere ºi mai îngrozitoare: e durerea de a fi pierdut
pe Dumnezeu. Cunosc o pasiune ºi mai arzãtoare: e pasiunea chemãrii ºi a mân-
tuirii lui Isus. Vechea generaþie pierzând credinþa ºi orice urmã de inefabil care
coboarã pe frunte pãmâteanã, prin rugãciune, din Duhul Sfânt, ºi-a îngustat cu
voinþã perspectivele universului, resemnându-se la jalnice fragmente. Desfi-
gurând realitatea ºi nepricepându-i farmecul, coborând florile altitudinilor în
smârcurile instinctului, ei sunt bieþi solitari nefericiþi, pãrãsiþi de Dumnezeu – pe
care l-au pãrãsit –, lipsiþi de taine pe care nu le mai puteau deslega, neînþelegãtori
ai simbolului ºi misticei, surzi la muzica tãriilor, nemiºcaþi la chemãrile nostal-
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gice ºi fierbinþi ale Mântuitorului. De la abstractizarea geometrizantã a raþiona-
lismului ºi de la insensibilitatea filosoficã ºi moralã a monismului darwinian ºi
materialist, noi ne-am îndepãrtat cu cenuºã în gurã ºi vid în suflet, pentru a ne
apropia de concretul frenetic ºi fericitor, de Istorie, autohtonie ºi credinþã. s.n“34.

Aceastã mãrturie necenzuratã a vitalitãþii debordante, descifrarea însemnelor
criptice ale evenimentelor istorice, „actul gândului ºi al creaþiei“ îl elibereazã pe
Eliade de toate „coºmarurile“ Istoriei (care-l ajunge din urmã) fãrã a-l abate de
la Itinerarul spiritual, Manifestul Crinului alb ºi mistica Legiunii: „Dacã nu m-aº
simti atât de român, poate aº putea sã mã detaºez fãrã greutate chiar în muncile
mele impuse de imprejurãri. Dar Corneliu Codreanu a fãcut din mine un fanatic
român. Cât timp judec în istorie – iar nu în absolut –, nu pot gândi nimic fãrã sã
þin seama de neamul meu“35.

Reþinem observaþiile lui Sorin Alexandrescu referitoare la faptul cã, de fapt,
Mircea Eliade nu îi reproºeazã lui Corneliu Zelea Codreanu cã l-ar fi „îndoctrinat
ca naþionalist“, dupã cum nici nu se leapãdã „de «fanatism» ca de un defect“, ci
el, se mulþumeºte a-ºi recunoaºte deschis condiþia de „fanatic român“, mãrturi-
sitã în lumina unei datorii de conºtiinþã. Aºa cã sintagma se referã mai curând la
„formarea identitãþii proprii aproape în sensul în care un învãþãcel s-ar referi la
gurul sãu“36 fãrã umbre de reproº ori dezicere de doctrina Legiunii.

Matei Cãlinescu a descoperit, în câteva „paragrafe din cel de-al doilea volum
al Memoriilor cu privire la anii 1938-1940“, cã Eliade va forþa nota considerând
o religie secularizatã cum era fascismul, legionarismul sau fratele lor vitreg, co-
munismul, ca echivalentã religiei universale. Afirmaþia cã memorialistul lasã
istoriei „sarcina de a-l judeca pe Corneliu Codreanu“, accentuând cã, pentru Cãpitan,
„miºcarea legionarã nu constituia un fenomen politic, ci unul de esenþã eticã ºi
religioasã“ deschide o niºã prin care se intenþiona o justificare istoricã a faptului
cã Legiunea ºi-ar fi întinat cu sânge „structura ºi vocaþia de sectã misticã“. Rãz-
bunarea capitalului „de jertfã ºi de suferinþã“ din anii de persecuþie carlistã
(1938-1939) prin „odioasele asasinate din 30 noiembrie 1940 când, alãturi de
mulþi alþii, au fost uciºi N. Iorga si V. Madgearu“ nu îi justificã, sub nicio formã,
„legitimitatea“ crimei, holocaustul sau prigoana anterioare barbariei din 1940.
Subscriem observaþiei lui Matei Cãlinescu potrivit cãruia atitudinea lui Eliade de
a-ºi pãstra convingerile „codreniste“ este mai curând o modalitate de a-ºi declara
disidenþa faþã de „strigoiul Legiunii“ condus de Horia Sima, o asemenea conduitã
putând fi comparatã, prin „contrast simetric“, cu aceea a comuniºtilor care res-
pingeau stalinismul, revendicându-se de la „surghiunitul Troþki“.

Prin Ipostaze ale totalitarismelor din prima jumãtate a secolului al XX-lea
menþionate în memorialistica lui Mircea Eliade am încercat sã ne probãm capa-
citatea de a (re)citi ºi (de)secretiza „comoara tãinuitã“ a totalitarismelor prin evi-
denþierea unor unilateralã sau interferenþa între doctrine ºi formele lor extreme
de manifestare ca derivanþi ai totalitarismului.
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Menþinerea lor sub observaþie ºi devoalarea condiþiilor ºi conjuncturilor ce au
putut alimenta atari „politici exclusiviste“, care au incitat la urã, agresiune ºi
crimã, a fost facilitatã, în cazul de faþã, prin recursul la o poeticã a (re)lecturii
scrierilor memorialistice, în speþã a „secretivitãþii“ acestei categorii de frontierã.

Prin aceastã grilã patentatã de Matei Cãlinescu, am validitat, în subsidiar,
modalitãþile în care pot fi (re)citite jurnalele, memoriile, epistolarul, „literatura
de frontierã“, în genere, prin secretivitatea textelor înþelegând „tãinuirea calcu-
latã ºi selectivã“ a unor „secrete“ deliberat camuflate sub umbrela literaritãþii
sau, în „cazul Eliade“, indecizia de a expune „scheletul Legiunii din dulap“.

BIBLIOGRAFIE

I. Opere primare
Memorii
Eliade, Mircea, Memorii (1907-l960), Bucureºti, Editura Humanitas, 1997.

Jurnale
Eliade, Mircea, Jurnal 1941-1969, Bucureºti, Editura Humanitas, 2004.
Eliade, Mircea, Jurnal portughez ºi alte scrieri, (2 vol), Bucureºti, Editura Humanitas, 2006.
Eliade, Mircea, Jurnal. Pagini regasite 1959-1962, Craiova, Editura TRACUS ARTE, 2017.

II. Referinþe critice
Dicþionare
***Academia Românã, Dicþionarul General al Literaturii Române, (C-D), Bucureºti, Editura

Univers Enciclopedic, 2004.

2. Studii
Alexandrescu, Sorin, Mircea Eliade, dinspre Portugalia, Bucureºti, Editura Humanitas, 2006,

pp. 170-171.
Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, San Diego, New York, Harcourt Brace Jovanovich,

1973; (ed. rom. Originile totalitarismului, Bucureºti, Editura Humanitas, 1994).
Aron, Raymond, Democraþie ºi totalitarism, Bucureºti, Editura ALL, 2001.
Baghiu, ªtefan, „Translating Novels in Romania: The Age of Socialist Realism. From an Ideological

Center to Geographical Margins“, „Studia Universitatis Babes-Bolyai – Philologia“, nr. 1/2016,
reluat sub titlul „Traducerea romanului în România realismului socialist. De la centrul ideo-
logic la marginile geografice“, „Vatra“, nr. 3-4/2016.

Bataille, Georges, Suveranitatea, Piteºti, Editura Paralela 45, 2004.
Bauman, Z., Etica postmodernã, Timiºoara, Editura Armacord, 2000.
Besançon, Alain, La falsification du Bien, Paris, Julliard, 1985; Nenorocirea secolului. Despre

communism, nazism ºi unicitatea „ªoah“-ului, Bucureºti, Editura Humanitas, 2017.
Berberova, Nina, Afacerea Kravcenko, Bucureºti, Editura Humanitas, 2005.
Boldur-Lãþescu, Gheorghe, Genocidul comunist în România, Bucureºti, Editura Albatros, 1992.

Vladimir Tismãneanu(coord.) Raport final.
Brown, Archie, The Rise and Fall of Communism, Bodley Head, London, 2009. [Înãlþarea ºi cã-

derea comunismului; fragmente în trad. Fl. V.].
Cãlinescu, Matei, Spre România (2000-2002). Jurnal inedit, Bucureºti, Editura Humanitas, 2016.
Cãlinescu, Matei, Despre Ioan P. Culianuºi Mircea Eliade. Amintiri, lecturi, reflecþii, Iaºi, Editura

Polirom.
Cãlinescu, Matei, „Recitind Jurnalul portughez“ în „Observator cultural“, nr. 338/14-09-2006.
Cãlinescu, Matei, A citi, a reciti. Cãtre o peticã a (re)lecturii, Iaºi, Editura Polirom, 2003 (I), 2007.

88 FLORINA-IOANA VANDICI 18



Cântec, Florin, „Memorie ºi uitare în istorie. Repere din istoriografia francezã“, în
„Xenopoliana“, XI, 2003, nr. 3-4.

Courtois, Stéphane et al., Le livre noir du communisme, Paris, Robert Laffont, 1997 (ed. rom.
Cartea neagrã a comunismului – Crime, teroare, represiune, Bucureºti, Editura Humanitas,
Fundaþia Academia Civicã, 1998).

Codreanu, Corneliu Zelea, „9 Porunci Legionare“ anexã la Cãrticica ºefului de cuib, Bucureºti,
Tipografia C.S.m.c, 1933.

„Contemporanul“, nr. 27 (716), 1 iulie 1960.
Conºtiinþa europeanã ºi totalitarismul“ în Jurnalul oficial al Uniunii Europene, nr. 27.5.2010

C 137 E/25, P6_TA(2009)0213.
Eatwell, Roger Matthew Goodwin, National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy,

Edit. Pelican, London, 2018.
Evans, Richard J., Al Treilea Reich, Vol. I, Bucureºti, Grupul Editorial RAO, 2010.
Friedlander, Saul, Probing the Limits of Representation. Nazism and the „Final Solution“,

MA, Cambridge, Harvard University Press, 1992.
Furet, François, Ernst Nolte. Fascismul ºi comunismul, Bucureºti, Grupul Editorial ART, 2007.
Furet, François, Trecutul unei iluzii. Eseu despre ideea comunistã în secolul XX.
Goldberg, Jonah, Fascismul liberal: istoria secretã a stângii americane de la Mussolini la politica

semnificaþiei, Iaºi, Editura Polirom, 2010.
Gregori, Ilina, „Relecturi necesare: ’Pe strada Mîntuleasa’. Însemnãri“, în „Observator cultural“,

nr. 1044, 17-12-2020.
Gregor, James, Fetele lui Ianus. Marxism si fascism, Bucuresti, Univers, 2001.
Griffin, Roger, Modernitate, modernism ºi fascism. O „re-sintetizare a viziunii“ în Modernism ºi

antimodernism. Noi perspective interdisciplinare, coord. Sorin Antohi, editat de Muzeul
Naþional al Literaturii Române ºi Fundaþia „Amfiteatru“, Editura Cuvântul, 2008.

Griffin, Roger, International Fascism. Theories, Causes, and the New Consensus, London, Oxford
University Press, 1998.

Groys, Boris, Stalin – Opera de artã totalã. Cultura scindatã din Uniunea Sovieticã, Bucureºti,
Editura Idea Design & Print, 2018 (col. Balcon)

Hobsbawm, Erick, Secolul extremelor, Bucureºti, Editura Lider, 1994.
Hughes, Everett, Conºtiinþã ºi societate: reorientarea gândirii sociale europene, Vintage Books,

New York, 1977 (trad. Fl. V.).
Ionescu-Gurã, Nicoleta, Stalinizarea României: Republica Popularã Românã 1948-1950:

transformãri instituþionale, Bucureºti, Editura BIC ALL, 2005.
Lescure, Jean Claude, Fascismul ºi nazismul, Iaºi, Editura Institutul European, 2002.
Manolache, Gheorghe, Recuperarea unei sincope culturale. Luceafãrul – serie nouã (1934-1939;

1940-1945), Sibiu, Editura Techno Media, 2008.
Manolache, Gheorghe, Literatura de grad secund, Sibiu, Editura Universitãþii „Lucian Blaga“

din Sibiu, 2005.
Moraru, Christian, Rewriting: Postmodern Narrative and Cultural Critique in the Age of Cloning,

SUNY Press, 2001.
Paica, Ana Maria Roxana, „Tipuri de regimuri politice: democraþie, autoritarism ºi totalitarism“

în „Limba Românã“, nr. 5-6(179-180), 2010.
Patraº, Antonio, „Jurnalul, cea mai autenticã formã de „roman politic“ în Literatura sub totali-

tarism. Jocuri cu mai multe strategii, „Sfera Politicii“ nr. 6 (160) / 2011.
Pavel, Sorin Ion Nestor, Petre Marcu-Balº. MANIFESTUL „CRINULUI ALB“, în „Gândirea“,

nr. 8-9, iulie-august 1928.
Perian, Gheorghe (coord.), Studii de literaturã românã recentã, vol. II. Contribuþii la istoria

realismului socialist, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2017, ap. Anamaria Mihãilã, „Investigãrile
realismului socialist. O problemã de literaturã românã recentã?“, „Vatra“, nr. 9-10/2017.

Raportul final al Comisiei Prezidenþiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.
Rãdulescu-Motru, C., Românismul. Catehismul unei noi spiritualitãþi, Bucureºti, Editura Fundaþiile

pentru Literaturã ºi Artã, „Regele Carol II“, 1936.

19 IPOSTAZE ALE TOTALITARISMELOR 89



****„Rezoluþia Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la conºtiinþa europeanã ºi
totalitarismul“, în J.O.U.E., ed. cit.

Ricoeur, Paul, Memoria, istoria, uitarea. Timiºoara, Editura Amarcord, 2001.
Ricœur, Paul în dialog cu Sorin Antohi, în XENOPOLIANA, Buletinul Fundaþiei Academice

A. D. Xenopol, Tomul XI, 2003, 3-4: „Istorie, memorie, iertare“.
Service, Robert, The Penguin History of Modern Russia – From Tsarism To The Twenty-First

Century, Penguin Books Ltd. (third edition), London, New York, 2009.
Stãniloae, Dumitru, „Creºtinism ºi naþionalism“ în «Telegraful român», LXXXVIII, nr. 40, 1940,

pp. 1-2, reprodus în vol. Ortodoxie ºi naþionalism, Bucureºti, Editura Supergraph, 2011.
Stãniloae, Dumitru, „Naþionalismul în cadrul spiritualitãþii creºtine“, în „Telegraful român“,

LXXXIV, nr. 36, 1936, p. 1, reprodus în vol. Ortodoxie ºi naþionalism, Bucureºti, Editura
Supergraph, 2011.

Stãniloae, Dumitru, „Un atlet al naþionalismului creºtin“ în „Telegraful român“, LXXXII, nr. 14,
1934.

Stãniloae, Dumitru, „Spre statul român creºtin“ în „Telegraful român“, LXXXIV, nr. 18, 1936,
pp. 1-2, reprodus în vol. Ortodoxie ºi naþionalism.

Tamás, G. M., Postfascism ºi anticomunism. Intervenþii filosofico-politice. Traducere: Teodora
Dumitru ºi Attila Szigeti, Cluj-Napoca, Editura Tact, 2014.

Tãnase, Tiberiu, Feþele Monedei. Miºcarea legionarã între 1941-1948, Bucureºti, Editura Tritonic,
2010.

Tismãneanu, Vladimir, Moºtenirea totalitarismelor „Universul paranoic al stalinismului“, în
„Xenopoliana“, XI, 2003, 3-4.

Todorov, Tzvetan, Les abuses de la mémoire, Paris, Éditions Arléa-Le Seuil, 1995.
în Jurnalul oficial al Uniunii Europene, nr. 27.5.2010 C 137 E/25, P6_TA(2009)0213.
Todorov, Tzvetan, Les abus de la mémoire, Paris, Éditions Arléa-Le Seuil, 1995.
Todorov, Tzvetan, L`Homme dépaysé/ Omul dezrãdãcinat, Iaºi, Institutul European, 1999.
Todorov, Tzvetan, Les morales de l’histoire, Paris, Seuil, 1991.
Weber, Max, Etica protestantã ºi spiritul capitalismului (1904-05), Editura Humanitas, Bucureºti,

1993.
Weber, Max, Economie ºi societate, 2 volume (1921-22) [versiune în românã: Omul de ºtiinþã ºi

omul politic, Bucureºti, Editura Humanitas, 2011].
Weber, Max, Politica, o vocaþie ºi o profesie, Bucureºti, Editura: Anima, 1992.

90 FLORINA-IOANA VANDICI 20


