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„Aura“ informaþiei

ªtim deja din mai multe surse cã Mircea Eliade a fost adept al Miºcãrii Le-
gionare ºi, în plus, cã în 1937 a fost ales deputat pe listele partidului „Totul pen-
tru þarã“, expresia politicã a fenomenului „Miºcãrii legionare“, care începe în
1927. Atunci, pe 24 iunie (când creºtinii sãrbãtoresc naºterea Sfântului Ioan Bo-
tezãtorul ºi cred, în prelungirea unei imemoriale tradiþii „cosmice“, cã „se des-
chid cerurile“), Corneliu Zelea Codreanu, Ionel Moþa ºi Radu Mironovici fon-
deazã LegiuneaArhanghelului Mihail ºi se desprind deA. C. Cuza1, care în 1923
crease Liga Apãrãrii Naþionale Creºtine, ce avea sã fuzioneze cu Partidul Naþio-
nal-Agrar, formând Partidul Naþional-Creºtin. Evenimentul pare greu de semni-
ficaþii pentru Mircea Eliade, care îºi alege o zi de 24 iunie ca datã pentru înce-
putul acþiunii romanului Noaptea de Sânziene, în care, pe scurt, ni se aratã pe
aceeaºi perioadã a aventurii legionare româneºti, cum „modul de a fi religios în
lume“ se camufleazã în incidente de ordin biografic ºi în calamitãþi istorice; este
o descoperire pe calea experienþei autorului însuºi, „solidar atât cu religiozitatea
————————

1 Apud Taina Jertfei. Dosar istoric Moþa-Marin, Alcãtuit, prefaþat ºi adnotat de Rãzvan Codrescu, Sibiu,
Editura Puncte Cardinale, 2002, p. 43.

În cadrul acestei noi formaþiuni politice, Radu Mironovici era „ºef al Gãrzii de la Icoanã“ (aceea a Arhan-
ghelului Mihail care, mãrturiseºte Corneliu Zelea Codreanu în „Pentru legionari“, îºi dovedise puterea ocro-
titoare ºi în închisoarea Vãcãreºti; sprijinirea pe puterea unei icoane este un argument destul de solid pentru
considerarea Legiunii Arhanghelului Mihail, aºa cum a fãcut-o Mircea Eliade, mai curând drept o sectã mis-
ticã, decât o grupare politicã). În momentul în care C.Z. Codreanu îºi ia rãmas bun împreunã cu camarazii de
la naºul sãu de botez, acesta le rãspunde: „Dragii mei, vã dezleg de jurãmintele pe care le-aþi depus ºi vã sfãtu-
iesc ca, mergând în viaþã, de acum înainte singuri, sã nu cumva sã faceþi greºeli. Pentru cã, mai ales în politicã,
greºelile se plãtesc scump“ — Pentru legionari, apud Rãzvan Codrescu, op. cit. Dupã acest citat, autorul stu-
diului introductiv (R. C.) la „Dosarul istoric Moþa-Marin“ se întreabã ºi îºi rãspunde: „Retrospectiv, cuvintele
lui Cuza, cu tot aparentul lor formalism, nu sunã deloc ca lipsite de noimã... Ciudã cobitoare? Premoniþie?
Avertisment? La cât de scump au plãtit, s-ar zice cã legionarii au fãcut greºeli ori foarte multe, ori foarte
mari...“. Greºeli legionare, chiar dacã nu personale (sã ne amintim de fascinaþia filosoficã a personajelor ªtefan
Viziru ºi Petre Biriº din „Noaptea de Sânziene“ în faþa pedepsei pentru o culpã ce nu le aparþine, dar a cãrei
ispãºire îl apropie pe subiect de condiþia sfinþilor) plãteºte încã în posteritate ºi Mircea Eliade, chiar dacã a
scãpat cu viaþã dupã ce a fost închis în Lagãrul de la Miercurea Ciuc, în timpul terorii carliste ºi chiar dacã nu
a trãit pe propria-i piele „teroarea istoriei“ adusã de regimul comunist. Despre Mircea Eliade se mai spune cã,
asemenea personajelor sale, se ascunde în spatele poveºtii, pânã când scapã de primejdie, notoriu, în acest sens,
fiind Zaharia Fãrîmã. El este suspect deopotrivã ºi pentru duºmanii legionarilor, ºi pentru legionari (nu a murit,
s-a salvat mereu, ºi Nae Ionescu putea sã o facã, a fost oportunist etc.). Vezi „Tragedia legionarã“.
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popularã din Europa rãsãriteanã, cât ºi cu experienþa religioasã de tip oriental sau
arhaic“ — cum avea sã-ºi decripteze Mircea Eliade mai târziu, în Memorii, apa-
renta înclinaþie spre „extravaganþã ºi paradox“2.
De aceea, apartenenþa lui Mircea Eliade la Miºcarea Legionarã nu este una

obiºnuitã, din perspectiva omului politic, ºi nici mãcar din aceea a omului de
culturã a cãrui frãmântatã conºtiinþã civicã nu îl lasã sã doarmã. Opþiunea filoso-
fului religiilor este de ordin metafizic, cum bine sugera Daniel Dubuisson ale-
gând pentru articolul sãu despre „ezoterismul fascizant“ eliadian ºi un motto din
Joseph de Maistre (alãturi de celelalte douã, din Goethe ºi Eliade însuºi):
„J’entends dire que les philosophes allemands ont inventé le mot de métapolitique,
pour être à celui de politique ce que le mot métaphysique est à celui de physique.
Il semble que cette nouvelle expression est fort bien inventée pour exprimer la
métaphysique de la politique“3. Dar Joseph de Maistre, o ºtim cel puþin de la
Emil Cioran, era „reacþionar“. Prin urmare, acest motto poate vrea sã spunã cã
opþiunea politicã interbelicã a lui Mircea Eliade nu poate fi explicatã decât por-
nind de la sistemul sãu metafizic „reacþionar“. Nimic fals ºi chinuit în aceastã
presupoziþie. Într-adevãr, Mircea Eliade a acordat multã atenþie „temei platoni-
ciene a dublului sens (literal/secret; vizibil/invizibil) ºi a dublului nivel al reali-
tãþii (mundan/transcendent)“, „îºi concepe propria operã de istoric al religiilor în
maniera unei cãutãri iniþiatice“4, atitudine interpretativã la care îl invitã ºi pe
cititor, ºi „celebreazã viaþa, valorile, universurile religioase, modelul de ordin
spiritual al faptului“5. Dar argumentele aduse de Daniel Dubuisson pornind de
la aceste direcþii nu îndreptãþesc concluzia potrivit cãreia „concepþia eliadianã a
religiei, sau a religiosului, nu este altceva decât o vastã ºi artificialã construcþie
inspiratã de o atitudine ºi de teme aparþinând tradiþiei esoterice contemporane ºi
în special curentelor care la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi la începutul seco-
lului XX, s-au întâlnit (ºi uneori au fuzionat) cu acelea care au alimentat regimu-
rile fasciste nãscute în anii treizeci (elitism, antimodernism, antisemitism, natu-
ralism mistic etc.)“6.
Dimpotrivã, pentru a da un singur exemplu, în privinþa „cãutãrii iniþiatice“

permanente pe care Dubuisson o asociazã „ezoterismului fascizant“ ºi „neopã-
gânismului“ anticreºtin, pot fi aduse la fel de multe argumente care pledeazã
pentru legãtura acesteia cu tema evanghelicã a „omului nou“. Pe scurt, nu este
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2 Mircea Eliade, Memorii 1907-1960, Ediþia a II-a revãzutã ºi indice de Mircea Handoca, Bucureºti,

Humanitas, 1997, p. 259. Aceasta nu este singura aluzie legionarã a scriitorului. Se pare cã nuvelele „Un om
mare“ ºi „Nouãsprezece trandafiri“ fac trimitere la personalitatea neînþeleasã a lui Corneliu Zelea Codreanu ºi,
respectiv, la cele 19 cãpetenii legionare ucise la Râmnicu Sãrat pe 21-22 septembrie 1939, dupã ce la Tâncã-
beºti fusese ucis Corneliu Zelea Codreanu ºi pe frontul din Spania muriserã ca martiri Ion Moþa ºi Vasile Marin.
Conform acestei interpretãri, al douãzecelea „trandafir“ ar fi trebuit sã fie autorul însuºi, care de fapt supra-
vieþuieºte refugiindu-se în propriul scenariu dramatico-ºamanic-yoghin. El este ºi nu este aici, în acelaºi timp.

3 „Vreau sã spun cã filosofii germani au inventat cuvântul metapoliticã, ca sã fie pentru politicã ce este
cuvântul metafizicã pentru fizicã. Pentru a exprima metafizica politicului, inventarea acestei noi expresii mi se
pare foarte bunã“ — Joseph de Maistre, apud Daniel Dubuisson, L’ésotérisme fascisant de Mircea Eliade,
Actes de la recherche en sciences sociales, Dir. Pierre Bourdieu, Édition du Seuil, 1995.

4 Daniel Dubuisson, op. cit., p. 43.
5 Ibidem, p. 45.
6 Ibidem, p. 47.



nimic „esoteric“, de ordinul „exaltãrii vieþii“ ºi „fanatismului morþii“ în aceastã
parte a concepþiei lui Mircea Eliade, care, pe baza unei alte orientãri umaniste7,
cu adevãrat modernã, optimistã ºi fãrã devieri tracologice, poate fi rezumatã
astfel: orice viaþã omeneascã este dificilã ca o iniþiere ºi scurtã ca o epifanie, dar
pe parcursul ei, natura, istoria ºi cultura ne aratã suficient cât sã putem crede cã
ºi moartea are un sens, ºi anume acela al reînvierii. Credinþa în „viaþa iniþiaticã“
ºi „sensul morþii“ (nu neapãrat în contradicþie cu „sensul vieþii“ ºi „moartea ini-
þiaticã“) face parte din structura restauraþiei spirituale creºtine ºi, implicit, din
credo-ul legionarilor români.
Ne putem face o imagine, în acest sens (în prelungirea altor binecunoscute

documente scrise, mãrturii rostite poetic sau cântate), ºi prin intermediul artico-
lului lui Mircea Eliade intitulat „Ion Moþa ºi Vasile Marin“ apãrut în Vremea
(anul X, nr. 472, 24 ianuarie 1937) dupã moartea celor ce au fost numiþi „cru-
ciaþii români“, voluntari în rãzboiul civil din Spania. Despre Ion Moþa, cel care
a considerat drept datoria vieþii lui sã lupte contra celor ce „trãgeau cu mitraliera
în obrazul lui Hristos“8, Mircea Eliade scrie în termeni de „intransigenþã, dem-
nitate ºi bãrbãþie“, de împãrtãºire a aceluiaºi crez cu C.Z. Codreanu care credea
cã „misiunea generaþiei tinere este sã împace România cu Dumnezeu“, având
drept ideal „România puternicã, cinstitã ºi creatoare, pentru care era gata sã se
jertfeascã încã din cea dintâi zi a luptei sale, (...) înainte de toate, o Românie
creºtinã“9. Putem spune, astfel, cã ºi Ionel Moþa, doctor în ºtiinþe juridice la
Grenoble cu teza „La sécurité juridique dans la Société des Nations“ (despre
care mult timp am crezut cã a fost unul din elementele huliganice ºi marginale
ale societãþii, având pe deasupra ºi neinspiraþia de a tipãri o carte cu stupidul titlu
Cranii de lemn), fãcea parte din acea elitã interbelicã de dreapta care dorea cu
naivitate10 restaurarea pe principii creºtine a unei întregi societãþi corupte de o
democraþie cu specific oriental. Acestui „cruciat ortodox“ i se alãturã Vasile
Marin, care deºi „ironic, pasionat de lecturi ºi controverse, întotdeauna dispus sã
asculte un pamflet, o glumã, o paginã frumos scrisã ºi curajos gânditã“11, se do-
vedeºte la fel de apt pentru eroism. De aceea, aprecia Eliade încã din prima frazã
a articolului sãu, „Rareori se întâlneºte în istoria unui neam o moarte atât de
semnificativã ca moartea acestor doi fruntaºi legionari, cãzuþi pe frontul spaniol“12.
Este firesc ca noi, postmodernii relativiºti ºi individualiºti (dintre care nu mã

exclud), sã nu gustãm intransigenþa ºi cu atât mai mult habotnicia jertfei, pânã la
urmã pentru abstracte idealuri colective; dar este trist sã nu ne înclinãm în faþa
unei astfel de etici pe care pur ºi simplu, prin educaþie ºi nu neapãrat din laºitate,
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7 În orice caz nu aceea din principiu situatã în poziþia luptei de clasã, care nu vede în filosofia religiilor

practicatã de Eliade decât o retoricã antidemocraticã „travestitã religios“ (Dubuisson, op. cit., p. 51). Dacã nu
ar fi considerat „Garda de fier“ o sectã misticã, ci o formaþiune politicã cu tendinþe totalitare, Mircea Eliade ar
fi renunþat, probabil, la aceastã „colaborare“.

8 Rãzvan Codrescu, op. cit., p. 49.
9 Mircea Eliade, op cit., p. 160.
10 Despre naivitatea celor care credeau cã pot lupta împotriva corupþiei clasei politice cu „morala ºi reli-

gia, nu cu justiþia ºi administraþia“ vorbeºte pe larg Sorin Lavric în Noica ºi Miºcarea Legionarã, Bucureºti,
Humanitas, 2007, în special la p. 118-120.

11 Mircea Eliade, op. cit.
12 Ibidem, p. 158.



nu o mai putem înþelege. Cãci, în ciuda zvonurilor meschine despre mobilul real
al plecãrii celor doi în Spania13, „Taina jertfei stã în rãspãrul «deºteptãciunilor»
noastre. Dacã nu o putem pãtrunde, mãcar sã ne înfiorãm de nepãtrunsul ei“14.
Iar Mircea Eliade a înþeles acest lucru, ceea ce nu poate fi o ruºine, poate cel
mult o „culpã fericitã“. Prin urmare, în acest caz, atât critica, cât ºi apãrarea
noastrã „imparþialã“ dupã modelul binecunoscut al „meritelor“ ºi „limitelor“
pare aproape inutilã. Este suficient sã preluãm informaþia ºi sã avem grijã sã nu-
i stricãm „aura“15 prin interpretare.

De ce Mircea Eliade iubea entomologia

Cum spuneam, ºtirea cã Mircea Eliade a fost legionar nu mai este de mult de
ultimã orã. Dincolo de campania criticã declanºatã în anii ’70 ºi care continuã,
când mai virulent, când mai analitic, pânã azi (pe care am exemplificat-o, din
motive „ontologice“, doar cu Daniel Dubuisson), ºi, pe de altã parte, dupã apari-
þia unor cãrþi serioase (precum Mircea Eliade. The Romanian Roots de Mac
Linscott Ricketts, Mircea Eliade. Prizonierul istoriei de Florin Þurcanu ºi
Mircea Eliade, dinspre Portugalia de Sorin Alexandrescu) nu cred cã mai pot fi
aduse mãrturii ºi probe documentare noi, care sã completeze lacune sau, cu atât
mai puþin, sã rãstoarne perspectiva. Este mai mult ca sigur cã în incendiul care a
cuprins biroul lui Eliade din Meadville Theological Seminary la 18 decembrie
1985, nu au ars decât scrisori ºi cãrþi, ºi nu alte manuscrise16, aºadar nici arhiva
din Biblioteca Regenstein din Chicago nu oferã, probabil, mari surprize de ordin
biografic.
Modul cel mai potrivit în care putem vorbi (dacã ne ocoleºte revelaþia witt-

gensteinianã a tãcerii competente) despre acest aspect al istoriei este acela comp-
rehensiv, prin care se încearcã descoperirea motivaþiilor subiectului ºi a sem-
nificaþiilor gestului politic, transmise pânã la noi. Dintr-o astfel de posturã cercul
hermeneutic se poate lãrgi într-un mod neaºteptat, punând pe gânduri interpretul,
cum i s-a întîmplat lui Ioan Petru Culianu: „Numai prin ºi pentru Eliade am aflat
câte ceva despre România. În România, n-am aflat nimic despre România“17. De
asemenea, se poate nuanþa semiotic fiecare cuvânt al unei declaraþii ºi fiecare
întorsãturã de frazã, pentru a ajunge la adevãrul profund din „lucrul textului“,
aºa cum face Sorin Alexandrescu cu parþial neechivoca însemnare a lui Mircea
Eliade din Jurnalul portughez privitoare la întâlnirea cu vechi prieteni (ºi nu „ca-
marazi“, accentueazã Sorin Alexandrescu) din vara anului 1942 în casa lui Mir-
cea Vulcãnescu: „Intervin episodic în discuþie, mãrturisind cã, deºi legionar, am
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13 Potrivit unei judecãþi cel puþin epigonice, plecarea aceasta ar fi reflectat rivalitatea dintre Moþa ºi

Codreanu, care îºi disputau, fiecare, conducerea Legiunii.
14 Rãzvan Codrescu, op. cit., p. 70.
15 „Informaþia are o aurã: numai puþini ºtiu poziþia potrivitã a ochiului sã o vadã. Aceia vor înþelege cã

existã în informaþie o ordine secretã. Fãrã ea, informaþia nu mai informeazã despre nimic“ — Ioan Petru
Culianu, Mircea Eliade, Bucureºti, Editura Nemira, 1995, p. 262.

16 Cf. Ioan Petru Culianu, „Ultimele clipe ale lui Mircea Eliade. Mahâparinirvâna“, în vol. Mircea Eliade,
Memorii, ed. cit., p. 509.

17 Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, ed. cit., p. 262.



suspendat orice judecatã politicã internã atâta timp cât dureazã rãzboiul cu
Rusia. Dinu îmi spune cã rãzboiul nu e un lucru decisiv. Cã decisivã e numai
problema moralã (...)“. Concesiva „deºi legionar...“ urmatã de „tãcere“ atât în
respectiva situaþie, cât ºi ulterior, în Jurnal, exprimã, dupã Sorin Alexandrescu,
expresia detaºãrii de legionarism, care începuse deja la Lisabona. Noica îi acuzã
pe Eliade ºi pe Vulcãnescu de a fi substituit o „poziþie pragmaticã“, de „tehni-
cieni“, unui crez moral18.
Tãcerea lui Mircea Eliade poate fi interpretatã ca „diplomaticã“, aºa cum o

face SorinAlexandrescu, sau „mistagogicã“, aºa cum o face Ioan Petru Culianu19.
Deci pornind de la un caz, putem afla cã în România, în anii ’30, au existat

ºi cetãþeni, intelectuali de profesie ºi oameni de culturã sofisticaþi prin vocaþie,
care, riscându-ºi cariera, libertatea ºi viaþa, au intrat într-o miºcare politicã din
purã admiraþie pentru conducãtorul ei, un personaj charismatic prin intensa-i via-
þã spiritualã ºi intactele principii morale.
Mai putem înþelege cã Mircea Eliade a aderat la ceea ce a considerat o miº-

care politic-spiritualã din prietenie pentru cei deja angajaþi (fie ºi indirect, pre-
cum Nae Ionescu) ºi din raþiuni metafizice (spre deosebire de Constantin Noica,
ale cãrui raþiuni sunt preponderent etice) care se regãsesc ºi la nivelul cel mai
înalt al vieþii sale personale: „Iubirii mele patetice pentru Nina, sau aventurii
mele legionare — îi corespundea pasiunea mea pentru Absolut, în metafizicã ºi
religie“20 (din mãrturisirile contemporanilor se ºtie cã Nina Mareº, la început
prietenã idealã a lui Mircea Eliade ºi Mihail Sebastian, era o „înfocatã legionarã“).
Deºi a reprezentat o angajare existenþialã serioasã, întemeiatã pe o viziune re-

ligioasã a lucrurilor (ºi nu invers, cum considerã Dubuisson, cã aceastã simpatie
politicã i-ar fi determinat filosofului întregul sistem de gândire), bazatã pe con-
vingerea atât de dureros „confirmatã“ cã jertfa are un târziu (ºi poate nemaidorit,
cu acest preþ) efect creator, legionarismul lui Mircea Eliade nu mi se pare un su-
biect mai important, în ordinea pasiunii, decât, de pildã, preocuparea sa din tine-
reþe pentru entomologie. Firea pasionalã a lui Mircea Eliade se „dezlãnþuie“ cu
aceeaºi intensitate în studiul coleopterelor ºi al cãrãbuºilor, ca ºi în studiul sim-
bolurilor ºi miturilor, în colecþionarea fluturilor, ca ºi în cochetarea cu „ono-
rurile“ funcþiilor diplomatice, în redactarea unui articol despre „Duºmanul vier-
melui de mãtase“ sau a „Convorbirilor entomologice“ pentru Ziarul ºtiinþelor
populare (1922)21, a „Cãlãtoriei celor cinci cãrãbuºi în þara furnicilor roºii“, ca
ºi în redactarea romanuluiMaitreyi, în studiul cãrþilor Souvenirs entomologiques
de J.H. Fabre sau Die Insekten de Brehms, ca ºi în studiul cãrþilor de istorie por-
tughezã, pentru a scrie despre Salazar ºi revoluþie. Într-un interviu imaginar,
Culianu leagã ceva mai explicit legionarismul ºi entomologia: „Ca fost entomo-
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18 Sorin Alexandrescu, Mircea Eliade, dinspre Portugalia, Bucureºti, Humanitas, 2007, p. 156-158.
19 Existã un sens al mistagogului dat de vechii greci prin care se desemneazã „preotul care oficia iniþierea

în mistere, de unde, prin extensie, ajungem la accepþia de maestru, de cãlãuzã“. O altã accepþiune a cuvântului,
deºi nepeiorativã, „indicã un proces artificial“, derulat de mistagogul „ce nãscoceºte mistere ºi-i antreneazã ºi
pe alþii sã-l urmeze pe calea sa“. Dupã Ioan Petru Culianu ambele sensuri i se potrivesc lui Mircea Eliade: „el
este maestrul, iniþiatorul în misterele create de el însuºi“— Ioan Petru Culianu,Mircea Eliade, ed. cit., p. 255-256.

20 Mircea Eliade, Jurnalul portughez, Bucureºti, Humanitas, 2006, p. 293.
21 Mircea Eliade, Memorii, ed.cit., p. 63-67.



log, aþi putea sã ne spuneþi cã insectele chitinoase ajung pânã la noi din strã-
vechime ºi cã ele au rezistat selecþiei naturale fiindcã au o carapace solidã. Dar
ortodoxul e tocmai dimpotrivã: n-are carapace, e gol, expus rãutãþii celor-
lalþi...“22. Aici Culianu face aluzie la naivitatea eticii ortodoxe ºi a exponenþilor
ei „romantici“ (Codreanu, Antonescu, Nae Ionescu) ce nu au înþeles cã în capi-
talism este vorba de principii protestante.

„La vida es sueño!“
(Chiar ºi atunci când nu eºti somnoros din fire, ci activ!)

Pe de altã parte, am ales în finalul articolului acest subtitlu din Oceanografia
(1934) lui Mircea Eliade nu pentru a arãta cã opþiunea politicã ultraconserva-
toare a autorului din perioada interbelicã ar fi fost o „rãtãcire“, o „neatenþie“
ideologicã de care la urma urmei foarte mulþi oameni iluºtri au parte, ci tocmai
pentru a arãta exact contrariul: anume cã în ciuda „tãcerilor diplomatice“23, a ab-
þinerilor legate de intensitatea ºi proprietatea legionarismului, acesta din urmã nu
a reprezentat o reverie nocturnã, ci o participare în stare de veghe, deplin con-
ºtientã, cu tot idealismul pus în joc de aceastã alegere existenþialã. Legiona-
rismul ca porþiune de viaþã a fost visul (în sensul de aspiraþie) mai multor oa-
meni, al unei generaþii, dar a fost vis ºi în sensul dat de Eliade în articolul invocat
mai sus, cu titlul inspirat de piesa lui Calderón: „Viaþa e un vis“ nu în sensul cã
ar fi irealã, ci în acela cã „este o continuã creaþie de miraje, o continuã inter-
venþie a visului prin instinctul pe care îl are întotdeauna de a ieºi din realitate, de
a nu fi prezent; mai precis, de a crea încontinuu un prezent al lui personal, o sin-
tezã proprie organismului sãu spiritual“24.
Pe de altã parte, miºcarea legionarã a fost doar un vis neîmplinit, unul între

altele ale lui Mircea Eliade ºi nu are nici pe departe în viaþa ºi opera lui impor-
tanþa pe care se forþeazã sã i-o confere criticii. De aceea mi s-a pãrut la fel de le-
gitimã ca temã de dezbatere pasiunea entomologicã adolescentinã a lui Eliade a
cãrei amintire îl urmãreºte în Memorii, în nuvela La umbra unui crin (unde per-
sonajul principal, Valentin — cãruia misterul nemuririi sufletelor ce îi este dez-
vãluit cotidian, îi este acceptat ca neeretic de Bisericã — se ocupã cu entomo-
logia), în fine, în Jurnal, unde profundul cunoscãtor al conºtiinþei omeneºti con-
statã un adevãr teribil ca o sentinþã: „Dupã o lungã perioadã mitologicã ºi o scur-
tã perioadã istoricã, suntem în pragul unei epoci biologice (economice). Omul
va fi redus la condiþia de termitã, de furnicã“ (26 ianuarie, 1960)25.
„Visul legionar“ ca opþiune existenþialã pentru unii s-a transformat în coºmar

(vezi „Tragedia legionarã“ dinMemorii, care, în viziunea lui SorinAlexandrescu,
a fost ºi tragedia produsã de legionari României), iar pentru cei puþini scãpaþi a
devenit motivul unei zguduitoare treziri la realitate, cum anticipa Mircea Eliade
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24 Mircea Eliade, La vida es sueño, în Drumul spre centru, Bucureºti, Editura Univers, 1991, p. 19.
25 Mircea Eliade, Jurnal I, Bucureºti, Humanitas, p. 354-355.



în textul invocat aici: „În acest sens se poate spune cã deºteptarea este dureroasã,
cã deºteptarea din vis este eroicã; cãci atunci întrerupem filmul nostru, sfãrâmãm
universul nostru sintetic, rupem legãturile de vis cu trecutul ºi cu viitorul ºi ne
hotãrâm sã trãim în ceasul acesta, numai în ceasul acesta, fãrã un ideal proiectat
în timp, fãrã o memorie consolatoare — ºi atunci ne trezim foarte singuri, înspãi-
mântãtor de singuri“26.

Epilog

Aflând cã intenþionez sã public o carte despre simbol la Mircea Eliade, un
fost coleg de facultate care prin ceea ce face (inclusiv ca funcþionar în Ministerul
Învãþãmântului) nu poate fi suspectat de „mistagogie“ mi-a povestit cum în
primãvara lui 1986 a visat într-o noapte cã autorul Mitului eternei reîntoarceri
trecea Dunãrea (pe undeva pe lângã Orºova, venind dinspre sârbi) spre Româ-
nia27. Nu mai þinea minte dacã „eroul“ visului (care, precum mitul, este de naturã
extraraþionalã ºi se impune conºtiinþei cu tãria unei revelaþii) traversa graniþa
spre þarã înot sau pe o ambarcaþiune (ceea ce totuºi ar fi important pentru inter-
pretare), în orice caz ºtie cã la câteva zile dupã acest vis a aflat cã Mircea Eliade
murise (pe 22 aprilie). Cât de îndepãrtatã este aceastã întîmplare de „spiritismul“
ieftin (pe care îl acuza de altfel ºi Dubuisson) care îl încântã pe omul contem-
poran ºi îi probeazã ultimele, decadentele aptitudini religioase, înþelege oricine
pune în legãturã neobiºnuita viziune oniricã cu concepþia lui Mircea Eliade des-
pre descoperirea lucrurilor esenþiale unor oameni care prin niciun semn exterior
nu aratã cã ar fi investiþi sã le primeascã ºi sã le transmitã: o datã cã un eveni-
ment important precum moartea se anunþã prin vis (ceea ce corespunde arheti-
pului, ca ºi apa curgãtoare pe care revine acasã sufletul) ºi mai ales mesajul pe
care îl conþine faptul cã prin moarte Mircea Eliade, savantul religiilor universale
recunoscut de autoritãþile academice internaþionale ºi stabilit în America, se
întoarce în România. Cât de mult concordã aceastã viziune oniricã avant-la-
lettre cu înþelegerea „realitãþilor post-mortem“ a filosofului ne-o dovedeºte Jur-
nalul portughez: „Scriind articolul despre Dor — A saudade romena pentru
Acção, recitesc încã o datã Mai am un singur dor. Credeam pânã acum cã e
vorba aici de dorinþa de reintrare în Cosmos. Încep sã cred cã e altceva: dorinþa
de a-ºi regãsi, prin moarte, adevãrata sa familie cosmicã (apele, munþii, astrele,
pãdurile). Nu reintegrare, ci reîntoarcere acasã, la ai sãi“28. Este ceea ce sesiza
Ioan Petru Culianu în legãturã cu Mircea Eliade, care „pãstreazã memoria sacrã
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26 Mircea Eliade, Oceanografie, p. 22-23.
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memoria camarazilor cãzuþi în primul rãzboi mondial, îºi dau seama, mãcar de dragul pariului lui Pascal, cã
acesta este un punct de trecere, o vamã ºi un repaus foarte potrivite pentru sufletele celor morþi departe de casã
(cum foarte potrivitã pentru cei care se întorc din acelaºi rãzboi pe apele Jiului este ºi „Masa tãcerii“ din
complexul brâncuºian de la Târgu Jiu). Un lucru care ar produce conflict în aceastã interpretare ar fi cã în
paginile Jurnalului portughez, Mircea Eliade nu are prea multe cuvinte bune pentru Pamfil ªeicaru. „Ironia“
aceasta însã (a visului involuntar) este foarte grãitoare, daca o legãm de mãrturiile lui Eliade din Jurnalul
portughez despre revelaþiile condiþiei post-mortem ºi cultul eroilor ºi aratã în acelaºi timp oroarea de macabrul
morþii a creºtinismului autentic insuflat de Înviere.



a poporului sãu ºi numai Dumnezeu ºtie cu ce preþ“29 ºi ceea ce rãmâne din „le-
gionarismul“ lui Eliade: legitima ºi universala dorinþã de a se odihni, „retopindu-se
în strãmoºi, în arhetipuri“30. Dar aceasta numai pentru a renaºte, cãci „Eliade
poartã fatalmente în sine nu numai amprenta ortodoxiei, ci ºi propriu-i trecut,
condiþionat de etica sa, dar aducând ºi corective acestei etici. Un astfel de corec-
tiv este de a tãcea ºi de a lãsa lucrurile în voia lor: mitul va copleºi în cele din
urmã realitatea, preschimbând-o într-un vis pe care-l visa adolescentul bucureº-
tean ºi pe are savntul american l-a fãcut sã se îndeplineascã de mult“31. Aici dis-
cipolul se referã la faptul cã maestrul sãu nu a dezminþit niciodatã fundamental,
nu a tãgãduit ºi nu a dat nici-o replicã acuzelor de a fi fost membru al Miºcãrii
Legionare. Ceea ce nu vine în contradicþie cu pãrerea mea cã Eliade nu poate fi
înþeles sau încadrat dupã criterii strict ideologice, docrinare sau oportuniste, nici
chiar în dimensiunea politicã a prodigioasei sale activitãþi. Ca multe altele din
viaþa lui, episodul legionar este în sensul arãtat mai sus, o proiecþie fantasticã.
Dar dincolo de acestea, binele pe care l-a fãcut Mircea Eliade ca istoric al religiilor
ºi scriitor este infinit mai mare decât rãul pe care l-a fãcut ca legionar (doar sen-
sibilitãþii lui Mihail Sebastian, ofensat de rinocenizarea prietenului sãu, ºi lui însuºi).

8 LEGIONARISMUL LUI MIRCEA ELIADE 91

————————
28 Mircea Eliade, Jurnalul Portughez, ed. cit., p. 154.
29 Ioan Petru Culianu, op. cit., p. 271.
30 Mircea Eliade, op. cit., p. 166.
31 Ioan Petru Culianu, op. cit., p. 272.


