
MIRCEA ELIADE LA PRAGA

În intervalul 25 noiembrie – 2 decembrie 2006 împreunã cu colegii mei Gabriela Tãnãsescu ºi
Cristian Ion Popa am realizat la Praga o documentare (în cadrul generos oferit de sistemul schim-
burilor interacademice) la Institutul de Etnologie al Academiei Cehe. Acolo am avut plãcerea sã
ne întâlnim, sã discutãm ºi sã schimbãm câteva publicaþii* cu domnul prof. univ. dr. Lubomir
Tyllner, directorul institutului praghez, ºi cu domnul dr. Zdenek Uherek, director adjunct. Rezul-
tatul concret al acestei incursiuni a constat în iniþierea unui proiect comun de cercetare cu tema
„Migraþia forþei de muncã din România în Cehia. Aspecte ale multiculturalismului“, în ale cãrui
ºanse de realizare interdisciplinarã suntem pe deplin încrezãtori.

Dar cum ºtiam din mass-media despre organizarea colocviului „Mircea Eliade în context
european“ la Institutul Cultural Român de la Praga, (situat în aceeaºi clãdire cuAmbasada Românã
din Cehia, str. Nerudova 5, în apropierea Castelului Praghez, unde a poposit însuºi Mihai Vitazul
în 1601, aºteptându-ºi intrarea la împãratul Rudolf al II-lea) ne-am gândit cã misiunea exploratorie
ne-ar fi ºi mai bine dusã la împlinire dacã am adãuga edificatorului schimb de experienþã ºi pre-
zenþa la acest eveniment.

Afabilitatea domnului Mircea Dan Duþã, consilier ministerial, directorul Institutului Cultural
Român de la Praga (sugerând autentica diferenþã democraticã realizatã de diplomaþia românã în
ultimii ani, ºi ospitalitatea doamnei Libuše Valentová, profesoarã la Facultatea de Litere a Uni-
versitãþii Caroline din Praga, entuziasta organizatoare a colocviului, ne-au permis timp de douã
zile (28–29 XI 2006) reîntâlnirea cu Mircea Eliade vãzut din unghiul unor inspiraþi cercetãtori ai
operei savantului ºi scriitorului român.

Au fost nu mai puþin de 15 comunicãri prezentate în limba românã de majoritatea participan-
þilor ºi traduse în limba cehã sau prezentate în limba cehã ºi traduse în româneºte de excelentele
interprete Lidia Nasincová ºi Jana Klokocková, secondate în acest adevãrat maraton al virtuozitãþii
de doamna Libuše Valentová care este ºi cercetãtor principal la Institutul de Studii Romanice al
Facultãþii de Filosofie din Praga. Actul în sine a conotat virtuþile hermeneutice ale traducerii:
reîntorcându-se prin intermediul unei alte limbi în aceea maternã, cuvintele adesea se îmbogãþesc
cu noi semnificaþii, pe care abia le descoperim.

Fie ºi numai enumerarea titlurilor comunicãrilor este revelatoare pentru dimensiunea sãrbãto-
reascã a acestei întâlniri între oameni care scriu ºi vorbesc cu pasiune despre Mircea Eliade, îi tra-
duc ºi îi editeazã opera: Ondrej Sládek — „Rolul de interpret în hermeneutica religiilor a lui
Mircea Eliade“; Michal Velég — „Societãþile arhaice în viziunea lui Mircea Eliade“; Milan Kovác
— „Illud tempus: timpul mitic în concepþia lui Mircea Eliade“; Giuseppe Maiello — „Criticii ita-
lieni ai lui Mircea Eliade — reprezentanþi ai perioadei aºa-zisului fascism militant“; Roberto
Scagno — „Receptarea operei lui Mircea Eliade în Italia: un bilanþ critic“; Zdenék Hrbata —
„Câteva observaþii cu privire la simbolica din prozele fantastice ale lui M. Eliade“; Jana Pálenitová
— „Dublul în viziunea lui Mircea Eliade“; Libuša Vajdová — „Motivul nopþii de Sânziene în proza
româneascã ºi slovacã a secolului al XX-lea“; Eva Tapajnová — „Traducerile în limba slovacã din
opera lui Mircea Eliade“; Eugenia Bojoga — „Mircea Eliade în limba rusã“; Sorin Alexandrescu
— „Uºa portughezã a lui Mircea Eliade“; Laura Mesina — „Imaginarul premodern în discursul
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istoric al lui Mircea Eliade“; Markéta Bažilová — „Receptarea operei lui Mircea Eliade în Cehia“;
Jiri Našinec — „Tema nuvelei «Pe strada Mântuleasa» la Pavel Kohout“; Libuše Valentová — „O
sintezã culturalã în opera lui Mircea Eliade“.

Esenþializez câteva dintre cele mai penetrante observaþii: domnul Roberto Scagno situeazã
cãlãtoriile lui Eliade în Italia anilor ’27–’28 soldate cu studiul despre Marsilio Ficino ºi Filosofia
Renaºterii în prelungirea imaginii adolescentului „bulimic de lecturã“ care transpare dinMemorii;
ºi considerã cã, mai târziu, Eliade a fost tradus dar ºi criticat în Italia (începând cu Traité d’histoire
des religions în 1950) pornind în primul rând de la faptul cã în acei ani tradiþia istoricistã în
abordarea religiilor era încã puternicã în Italia, în timp ce poziþia lui Eliade pãrea de tip esenþialist
ºi metaforic. Dupã exegetul italian, Eliade poate fi bine analizat în apropiere de Husserl, în
dimensiunea fenomenologicã „filtratã prin Nae Ionescu“ a unei opere ce îºi poate revendica ºi o
„parte germanã“. Din expunerea domnului Zdenek Hrbata a reieºit cã „trebuie descoperite dimen-
siunile secrete ale lumii cotidiene pentru a pricepe frumuseþea ei“, în spiritul lui Mircea Eliade, iar
pentru Jana Páleniková citirea textului (eliadian) care conoteazã adesea problematica eliberãrii
prin eul exterior, de eul interior, ascuns în sine, „devine un artificiu de iniþiere“. Studiul comparativ
al doamnei Libuša Vajdová centrat pe motivul „Nopþii de Sânziene“ conchide cã în proza lui
Mircea Eliade ºi ceea a lui František Švantner motivul pãtrunderii în spaþiul excepþional (sacru)
este iubirea: bãrbatul intrã în spaþiul excepþional pentru a-ºi cãuta iubita.

Din prezentarea doamnei Eva Tapajnová aflãm cã „Mircea Eliade s-a nãscut pentru publicul
slovac în primul deceniu al secolului XX“, în sensul cã dupã traducerile care au debutat în 1990
cu „Noaptea de Sânziene“, scriitorul român a început sã fie analizat de filosofi, istorici, etnologi,
antropologi ºi chiar de ziariºti, iar lucrãrile de licenþã ale celor ce frecventeazã cursul „Imaginarul
simbolic în opera lui Mircea Eliade“ sunt numeroase.

Doamna Eugenia Bojoga în „prezentarea generalã a rezonanþei pe care au avut-o scrierile lui
M. Eliade în spaþiul de culturã rusã“, începând cu traducerea, în 1987 la Moscova a „Mitului
eternei reîntoarceri“ cu titlul originar „Cosmos ºi Istorie“ aratã cã „recuperarea sacrului în spaþiul
rus“ nu este lipsitã de afinitãþi cu conceptul eliadian. Traducerile al cãror ritm a crescut vertiginos
începând din 1994 ºi studiile critice îndreptãþesc observaþia cã „Mircea Eliade este unul din cei mai
remarcabili gânditori ai secolului trecut, el aparþine pleiadei care prin ideile sale a format climatul
intelectual al epocii“.

Vorbind despre „receptarea operei lui Mircea Eliade în Cehia“ doamna Markéta Bažilová a
accentuat faptul cã pânã în 1989 (când apar primele teze de licenþã despre Mircea Eliade) autorul
român este cunoscut în acest spaþiu mai mult ca scriitor, iar din 1990 Universitatea Carolinã îi pu-
blicã o bunã parte din lucrãrile teoretice.

Reputatul traducãtor al lui Mircea Eliade, domnul Jiri Našinec a desfãºurat subtil ideea de joc
pornind de la adaptarea pentru teatru a nuvelei „Pe Strada Mântuleasa“ care în versiunea scenicã
praghezã se numeºte „Marele joc de-a arþarul“. În viziunea lui Pavel Kohout, autorul scenariului,
personajul eliadian Zaharia Fãrâmã (al cãrui nume ar sugera, dupã Jiri Našinec, „un grãunte de
nisip“; „individul ca jucãrie a teroarei istoriei“) îi face pe securiºti sã intre în jocul pentru copii
„de-a arþarul“. Decriptarea optimistã a mesajului vine de la sine.

Discursul domnului Sorin Alexandrescu a avut drept referinþã recent apãrutul în România
Jurnal portughez (Bucureºti, Humanitas, 2006), iar ca nucleu metafora revelatoare de facturã kaf-
kianã a uºii care împarte spaþiul în patru zone (fiecare dintre noi poate „proba“ acest lucru), dintre
care vizibil este doar spaþiul de tranziþie; acela din faþã este imprevizibil, iar în urmã „cresc“ douã
spaþii invizibile: cel din care am plecat ºi cel cãruia i-am întors spatele, intrând în noul spaþiu. Din
aceastã perspectivã Portugalia este spaþiul de tranziþie prin care Mircea Eliade ajunge în Occident.

Pe parcursul unei biografii care nu reprezintã, dupã Sorin Alexandrescu, o „creºtere“, ci „un
ºir de situaþii diferite“, o serie de „catastrofe ºi sfârºituri abrupte din care autorul încearcã sã se sal-
veze“ Portugalia, ca ºi India, se dovedeºte una dintre þãrile „nefaste“ prin care a trecut autorul.
Dupã cum ºtim, în India Eliade eºueazã spiritual în douã sensuri: atât în acela al realizãrii de sine
prin iubire, cât ºi în acela al realizãrii prin contemplaþie misticã. Iar în „anticamera“ portughezã
(S. Alexandrescu) Mircea Eliade trãieºte dubla tragedie a pierderii primei soþii, Nina Mareº ºi a
rupturii de þara natalã îngenuncheatã de „teroarea istoriei“. „Uºa portughezã“ prin care Eliade intrã
în exil produce ºi o paradoxalã rupturã între public ºi privat: din acel moment „publicul“ îi devine
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aproape, iar privatul (România „personalã“) îi devine departe, ficþional. Totodatã exilul depoliti-
zeazã: articolele care adoptã aceastã temã vorbesc despre fundamentul spiritual al politicului. Con-
comitent cu desubstanþializarea ºi uneori chiar opacizarea cotidianului (în sensul unei dezorientãri
în sistemul þãrii de adopþie), þara natalã se sacralizeazã. „Axa diacronicã pe care Mircea Eliade
înainteazã în exil se intersecteazã cu „axa sincronicã“ pe care Mircea Eliade „coboarã“ în sine
însuºi, într-o interioritate de dincolo de „uºa portughezã“. Ca autoexilat, îmi permit sã adaug,
„cetãþeanul“ Mircea Eliade „locuieºte“ în bunã mãsurã în textele scrise în acea perioadã în limba
românã. De aceea nu numai activitãþile se depolitizeazã, dar însãºi noþiunea de exil (ca ºi acelea
propuse de Emil Cioran sau Vintilã Horia) este apoliticã ºi chiar metafizicã. Este o condiþie care îi
permite individului (dupã cum arãtam în comunicarea „Exilul la Mircea Eliade ºi Emil Cioran“
susþinutã în 1991 tot la Praga în cadrul unui curs organizat de Fundaþia Soros cu tema „Literatura
exilului în Europa Centralã ºi de Est“ ºi publicat în revista clujeanã Echinox/noiembrie 1991) sesi-
zarea cu mai multã uºurinþã a propriului destin ca „destin al fiinþãrii“ cãzute în timp ºi în istorie;
ºi oferã soluþii spirituale acestei drame: credinþa sau/ºi creaþia. Într-un anumit fel, plecând din
România, Mircea Eliade a anulat durata istoricã româneascã postbelicã în care ºi-ar fi pierdut
„tinereþea“ creatoare (ca alþi confraþi pieriþi în închisori). ªi precum în basmul românesc „Tinereþe
fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte“ (îndrãgit ºi „valorificat“ de scriitor), dacã s-ar fi întors acasã,
ar fi murit.

Lucrarea Jurnalul portughez ºi alte scrieri a oferit baza de discuþie ºi pentru analiza compara-
tivã a doamnei Laura Mesina care a valorificat imagologic studiile „Salazar ºi revoluþia din Portu-
galia“ ºi „Românii, latinii Orientului“ publicate în volumul al II-lea al textelor scrise de Eliade în
perioada portughezã (1941–1945). Doamna Laura Mesina vede „realizarea în chiasmã a raportu-
rilor dintre spaþii“; în timp ce prin „Salazar...“ Eliade pare a propune României modelul portughez
de dupã o modernitate consumatã, prin „Românii...“ („o lucrare despre identitatea româneasacã
scrisã pentru celãlalt“), þara natalã apare drept „cronotip“ („hierofonia istoriei se întâmplã nu într-
un acum [ca în Portugalia], ci într-un atunci“), drept „o þarã cu modernitatea nerezolvatã“.

Expunerea doamnei Libuše Valentová a pus în evidenþã caracterul multicultural al operei elia-
diene, vãzutã ca un permanent dialog, ca o „experienþã a apropierii“, ca o „fereastrã spre sens“ ºi
ca o „tendinþã foarte puternicã spre sintezã“.

Ultima parte a colocviului, constând în lansarea a patru cãrþi a onorat acest „verdict“. „Prota-
goniºtii“ acestui moment au fost Mircea Eliade însuºi (cu Jurnalul Portughez), Sorin Alexan-
drescu (cu Mircea Eliade dinspre Portugalia, Bucureºti, Humanitas, 2006), Jana Páleniková (cu
traducerea în limba slovacã a ºapte povestiri fantastice într-un volum purtând ca titlu La umbra
unui crin) ºi Jiri Našinec cu traducerea în limba cehã a Memoriilor lui Mircea Eliade, cu o prefaþã
a traducãtorului intitulatã „Intelectualul miop între holerã ºi ciumã“ (adicã între cele douã ideologii
extremiste, care au marcat secolul XX).

Jocul domnului Sorin Alexandrescu cu „virtualul“, „inexistentul“ ºi „existentul“ (apropo de
studiile care se aflã în diverse cãrþi de ºi despre Mircea Eliade) a arãtat câtã bucurie ºi solidaritate
poate aduce Mircea Eliade în mijlocul unei comunitãþi umane de iubitori ai operei eliadiene. „Con-
cluziile ºtiinþifice de aici“, afirma doamna Libuše Valentová, nu pot fi definitive, „pentru cã mult
timp o sã ne ruleze în cap acest film“.

Aºa ni s-a întâmplat ºi nouã, care, pentru a-l întâlni pe Mircea Eliade la Praga, nu a trebuit sã
evadãm din cotidian, ci sã fim prezenþi în viaþa noastrã de cercetãtori la un eveniment desfãºurat
pe un „teritoriu“ simbolic al României.

Lorena Pãvãlan Stuparu
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