
COMPLEXITATEA ANTROPOLOGIEI
FILOSOFICO-POLITICE ELIADIENE

Al doilea an „Eliade“ (2007 este corespunzãtor centenarului naºterii filosofului ºi scriitorului
român, în timp ce anul premergãtor, 2006, când s-au împlinit ºi 20 de ani de la moartea savantului,
a fost marcat printr-o serie de manifestãri ºtiinþifice în þarã ºi în strãinãtate (dintre care cea mai
importantã a fost Congresul Internaþional de Filosofia Religiilor þinut la Bucureºti), a fost sãrbãtorit
la Craiova prin Colocviul internaþional „Mircea Eliade ºi gândirea miticã“ (Colloque international
„Mircea Eliade et la pensée mythique“), în zilele de 24–25 mai 2007.

Manifestarea, organizatã de Centrul de Studii asupra Imaginarului ºi Raþionalitãþii „Mircea
Eliade“ al Universitãþii din Craiova ºi Institutul de Cercetãri Filosofice Lyon III, în colaborare cu
Centrul „Gaston Bachelard“, Universitatea Burgogne, Asociaþia „Amis de Gaston Bachelard“
Dijon, Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã ºi revista Luminã linã din New
York, CDST — Universitatea din Craiova ºi Fundaþia Alfa–Cluj — a fost remarcabilã prin parti-
ciparea unor prestigioºi cercetãtori ai operei savantului român ºi ai problematicii imaginarului ºi
raþionalitãþii.

De altfel, unul dintre obiectivele colocviului de la Craiova a constat în examinarea interesului
istoricului religiilor pentru antropologia imaginarului ºi redefinirea raþionalitãþii, a valorii acestui
demers pentru istoria de azi, când „conceptul de mondializare a devenit un leitmotiv“, dupã cum
precizeazã în „Manifestul“ acþiunii Ionel Buºe, profesor la Universistatea din Craiova, iniþiatorul
ºi principalul actant al acestei ample desfãºurãri intelectuale. Prin comunicãrile susþinute partici-
panþii au cãutat în maniere diverse (dupã aria de interes, afinitãþile ºi dãruirea fiecãruia) „soluþio-
narea“ acestei complexe probleme.

Astfel profesorul Jean-Jacques Wunenburger, decan al Facultãþii de Filosofie Jean Moulin,
Universitatea Lyon III, a analizat ambiguitatea noþiunii de sacru, „care oscileazã între existenþã ºi
instituþie“, în comunicarea „L’imaginaire éladien du sacré, fondements et ambiguités“; profesorul
Jean Libis, preºedintele asociaþiei „Prietenii lui Gaston Bachelard“, sub titlul „La question centrale
de la cyclicité du Temps“ a demonstrat „forþa inductivã“ a lucrãrii lui Mircea Eliade Le Mythe de
l’éternel retour, care nu ºi-a epuizat încã mesajul pentru eliadologie ºi filosofie; faptul cã Mircea
Eliade „a înþeles perfect originalitatea experienþei religioase iudaice ºi creºtine“ a fost pus în
evidenþã de Jean-Pierre Sironneau, profesor emerit la Universitatea Pierre Mendès din Grenoble,
prin intermediul textului „Mircea Eliade, le judéo-christianisme et l’histoire“; Sorin Alexandrescu,
profesor la Universitatea din Amsterdam, director al CESI, Universitatea din Bucureºti, printr-o
„lecturã încruciºatã Heidegger–Eliade“ a arãtat cum legãtura dintre termenii cuplurilor „fiinþã vs
fiind“ (être vs étant) ºi „sacru vs profan“ (sacré vs profane) ar putea fi gãsitã în conceptul heideg-
gerian de „diferenþã“, prin care se apropie cei doi filosofi „kantieni“; examinarea unui posibil
dialog între Mircea Eliade (ca istoric al ideilor preocupat de sacru) ºi René Guenon (ca cercetãtor
al iniþierii inspirate de principii metafizice), demers bazat pe noþiunea eliadianã de „dialecticã a sa-
crului“ — a fãcut obiectul studiului comparativ „Eliade ou Guénon? Deux voies dans la connais-
sance traditionnelle“ prezentat de Bruno Piuchard, profesor la Universitatea Jean Moulin, Lyon III;
vorbind despre „Mircea Eliade et la pensée ouverte“ domnul Ionel Buºe a insistat asupra cãii
„antropo-poetice“, dublatã de o „antropo-eticã“ deschisã de hermeneutica eliadianã a hierofoniei;
Marius Ghica, conferenþiar la Universitatea din Craiova, prin „Mircea Eliade — un penseur au
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carrefour des plusieurs espaces culturels“ descoperã în relectura tezei de doctorat a lui Mircea Eliade
„apetitul pentru idee, voluptatea citãrii, obsesia unui amplu demers de cercetare a documentelor,
nevoia unei viziuni panoramice ºi comparate a fenomenului cultural ºi religios, spiritul critic ºi
rigoarea speculativã“; „La «philosophie» de la mort dans deux nouvelles de Mircea Eliade: Ivan
et Incognito à Buchenvald“ s-a intitulat comunicarea profesorului Ioan Lascu de la Universitatea
din Craiova în care autorul porneºte de la premisa „rolului de agenþi structuranþi ai textului“ jucat
de ideile filosofice; profesorul Dorin Ciontescu-Samfireag de la Liceul Teoretic Naþional „Tudor
Vladimirescu“ din Târgu Jiu în studiul „Sur le symbolisme de la corporalité dans le récit «Le
Macranthrope» de Mircea Eliade“ a atras atenþia asupra „speculaþiilor interpretative moderne (...)
privind invazia semnificantului“ a cãror finalitate ar fi „anularea identitãþii ºi a transparenþei sim-
bolice“; în comunicarea „How to Do Things with Symbols; Mircea Eliade’s Systematic Approach
to Religions Symbolism“ Cãtãlin Ghiþã, conferenþiar la Universitatea din Craiova, a arãtat rolul
capital jucat de studiul „Methodological Remarks on the Study Religions Symbolism“ (pe care îl
considerã „Discursul asupra metodei“ eliadian) în înþelegerea operei de sistematizare realizate de
filosoful român în domeniul religiilor. Alte comunicãri prezentate au contribuit la reuºita unei
dezbateri de înalt nivel ºtiinþific ºi spiritual; Sonia Rovito, conferenþiar la Universitatea din
Calabre — „Mythe et transformation de l’androgyne dans l’oeuvre de Alberto Savinio“; Lorena
Pãvãlan- Stuparu, cercetãtor la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române, Bucureºti — „Mircea Eliade: épiphanie et vie initiatique“; Laura Codrino Ioniþã, asistent,
Universitatea George Enescu, Iaºi — „De l’homo religiosus à l’adonné“; Adriana Neacºu,
conferenþiar, Universitatea din Craiova — „Mircea Eliade: les origines de la mystique indienne“;
Pillar Pérez, profesor, Universitatea Autonomã din Madrid — „L’identité «Callealtera» et la survi-
vance des archétipes universels dans une fête de quartier“; Gabriela Bongiu, cercetãtor la Institutul
de Studii Socio-Umane, Craiova — „L’imaginaire urbain — à la recherche des symboles oubliés“;
Cãtãlin Stãnciulescu, asistent, Universitatea din Craiova — „Mircea Eliade’s «creative herme-
neutics» and the scheme — content dualism“; Marian Buºe, profesor la Liceul Henri Coandã,
Craiova — „Aspects du mythe chez Mircea Eliade et Lucian Blaga“; Alberto Filipe Aranjo,
profesor la Universitatea Minho, Braga, Portugalia: «Culturellement créateur: Mircea Eliade et le
temps d’Eranos“; Constantin Mihai, doctorand la Universitatea Bordeaux 3 — „Mircea Eliade et
la symbolisme du soufisme“; Edmond Defechereux, istoric, Liège — „Genèse et structure du
mythe d’Albert de Cuyck“.

Morala acestor „trude“ este uºor deductibilã. Mircea Eliade mai are încã multe de spus omului
actual ºi nu numai la nivelul existenþei lui individuale; rezultatele eliadologiei, lectura atentã a
acestora ar putea juca un rol de „consiliere“ cultural-diplomaticã în actualul context politic
mondial al diferenþelor ºi drepturilor multiple.

Epilog (la eventuale nedumeriri legate de prezenþa uneia ºi aceleiaºi persoane, LPS, la douã
evenimente având în centru personalitãþi atât de „antagonice“, precum Sartre ºi Eliade). Aºa cum
se vede din recenta Întâlniri cu Mircea Eliade, volum coordonat de Mihaela Gligor ºi Mac
Linscott Ricketts, Postfaþã de Sorin Alexandrescu, Humanitas, 2007, pãstrând, bineînþeles toate
proporþiile (în privinþa orientãrii de stânga a lui Sartre, ale cãrui cãrþi autobiografice „Le Nausée“
ºi „Les mots“ pot fi oricând admirate), Mircea Eliade, în ciuda unor „lipsuri“ sesizate de unii
critici, era mult mai tolerant decât s-ar putea bãnui din punctul de vedere reducþionist ideologic.
Astfel, Douglas Allen, unul dintre cei mai importanþi eliadologi contemporani (Myth and Religion
in Mircea Eliade, New York and London, 2002), între multe alte mãrturii „demistificatoare“ (anti-
semitism, conservatorism, anistorism), scrie urmãtoarele: „Ceea ce este remarcabil la întâlnirile
mele cu el este cã Eliade era conºtient de admiraþia mea pentru Marx ºi de orientarea mea de stân-
ga, dar cã era generos faþã de mine, mã considera un om bun, mã încuraja în muncã, mã trata cu
respect ºi pãrea cã admirã activitatea mea ºtiinþificã“.

Lorena Pãvãlan Stuparu
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LECÞIA LUI VASILE PÂRVAN.
LA 85 ANI DE LA CREAREA ACADEMIEI DIN ROMA

ªI LA 80 DE ANI DE LA DISPARIÞIA MARELUI ISTORIC

Accademia di Romania din Roma, cu susþinerea financiarã a Institutului Cultural Român, în
parteneriat cu Universitatea din Bucureºti – Facultatea de Istorie, Asociaþia Italianã a Româniº-
tilor, Asociaþia Italianã de Studii Sud-Est Europene ºi cu sprijinul Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale al Academiei Române, a organizat în zilele de 16-17 mai a.c. colocviul cu
tema „Exemplul lui Vasile Pârvan”.

În 1922, ªcoala Românã din Roma devenea parte integrantã a unei remarcabile comunitãþi
spirituale din Cetatea Eternã. Debuta cu secþiile de arheologie-istorie ºi filologie, în 1925 adãu-
gându-se a III-a secþiune, de arte. La 10 ianuarie 1933, cu cheltuiala integralã a Bãncii Naþionale
a României, ªcoala din Roma îºi inaugura noul sediu, ridicat la Valle Giulia, operã a arhitectului
Petre Antonescu. Devenea Accademia di Romania, atunci ºi astãzi cea mai importantã ctitorie
culturalã a României în afara graniþelor sale, o structurã de culturã care, în anii interbelici ºi în zi-
lele noastre, a contribuit ºi contribuie la formarea a numeroºi tineri intelectuali români — istorici,
arheologi, artiºti ºi critici de artã.

De la crearea ªcolii de la Roma se împlinesc 85 de ani. Tot în 2007 se împlinesc 80 de ani de
la încetarea din viaþã a istoricului Vasile Pârvan, primul director al ªcolii, prototipul intelectualului
român conºtient de menirea sa („datoria vieþii noastre“), care „justificã cu propriul sacrificiu o
idee, o atitudine, un mod de a gândi viaþa“ (Al. Zub).

Aniversarea Academiei de la Roma ºi comemorarea unui mare intelectual român au constituit
o foarte bunã ocazie de a se vorbi din nou ºi motivat despre intelectualii creatori de structuri cultu-
rale, formarea tinerilor intelectuali români, menirea centrelor culturale ºi, desigur, despre relaþiile
româno-italiene ieri ºi astãzi.

Colocviul, care a debutat cu alocuþiunea Excelenþei Sale domnului Cristian Valentin Colþeanu,
ambasador al României la Roma, a fost structurat în trei secþiuni ºi s-a bucurat de participarea unor
cunoscuþi profesori români ºi italieni, precum ºi a unor actuali bursieri ai ºcolii.

În cadrul secþiunii Istorie veche ºi arheologie, moderatã de prof. Gh. Vlad Nistor, au susþinut
comunicãri: Zoe Petre, Universitatea din Bucureºti — Accademia di Romania et le développement
des études classiques; Alexandru Barnea, Universitatea din Bucureºti — Accademia di Romania
da Vasile Pârvan a Scarlat Lambrino; Ioan-Aurel Pop, Universitatea din Cluj — Storici transil-
vani all’Accademia di Romania tra le due guerre mondiali; Cristina Creþu, Accademia di Romania
— The contribution of the Scholars from the Romanian School at Rome at the development of the
study of Pre- and Protohistory; Filologie-Istorie — moderator: prof. Bianca Valota Cavallotti;
Francesco Guida, Universitatea Roma Tre — Interferenze storiche italo-romene nel Novecento;
Carmen Burcea, Accademia di Romania — Emil Panaitescu; Ion Bulei, Universitatea din Bucu-
reºti, ISPRI — Vasile Pârvan: lettere inedite (1922-1927); Doina Derer, Universitatea din Bucu-
reºti — George Cãlinescu italianista: studi e articoli in pubblicazioni romene; Bruno Mazzoni,
Universitatea din Pisa — L’attività pubblicistica e traduttiva degli ex-allievi della Scuola Romena
a Roma; Arte-Frumoase — moderator: Dan Eugen Pineta, Accademia di Romania; Ioana
Beldiman, Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti — Artisti romeni a Valle Giulia; Nicolae
Lascu, Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanisticã „Ion Mincu“ Bucureºti — Architetti romeni a
Valle Giulia; Ioan Opriº, Muzeul Naþional de Istorie a României, Bucureºti — Virgil Vãtãºianu a
Roma; Alexandra Afrãsinei, Accademia di Romania — L’architetta Petre Antonescu e il progetto
della sede a Valle Giulia.

În cadrul aceluiaºi colocviu (secþiunea Filologie-Istorie) au fost prezentate cartea Romania de
Francesco Guida (Bianca Valota Cavallotti, Universitatea din Milano; Ion Bulei, Universitatea din
Bucureºti ºi ISPRI), recentul colocviu organizat de Universitatea din Padova în colaborare cu In-
stitutul de Cercetare ºi Studii Umanistice din Veneþia — „Bucarest“ a Padova (Lorenzo Renzi,
Universitatea din Padova), precum ºi actele colocviului din 27-28 martie 2006 organizat de Acca-
demia di Romania — „80 anni dalla fondazione della cattedra di lingua romena a Roma“ (Ion
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Bulei, Universitatea din Bucureºti ºi ISPRI) ºi Vasile Pârvan— Lettere inedite (1922-1927), publi-
catã de Institutul Cultural Român cu ocazia Colocviului (Ion Bulei).

De ce s-a organizat acest colocviu? Pentru cã am vrut sã nu treacã neobservatã o dublã ani-
versare care meritã sã fie nu doar celebratã, dar ºi preþuitã ca exemplu pentru viitor; pentru cã
avem nevoie de modele în formarea noastrã, pentru cã avem nevoie de rãdãcini; pentru cã vrem sã
ne revendicãm dintr-un trecut care face onoare culturii române; pentru cã e nevoie sã conjugãm la
timpul prezent verbul lui Pârvan: „a construi“ — cu toatã gama sa de sinonime.

Carmen Burcea

SECVENÞE DE ISTORIE INTELECTUALÃ

Conferinþa internaþionalã „Grandi Pensatori del Novecento — Gramsci e Sartre“ („Mari
filosofi ai secolului XX: Gramsci ºi Sartre“) s-a desfãºurat la Constanþa pe 20–21 aprilie 2007,
potrivit unui program în care s-au regãsit teme de o diversitate (cel puþin în comparaþie cu moda
recentã) demnã de acest ev postmodern. De aceea cred cã se înscrie în seria celor mai importante
evenimente cultural-ºtiinþifice organizate de Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
al Academiei Române, împreunã cu Facultatea de Istorie ºi ªtiinþe Politice a Universitãþii „Ovi-
dius“ din Constanþa (iniþiatoarea acþiunii), Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii din Bucu-
reºti ºi Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Napoli.

Antonio Gramsci ºi Jean-Paul Sartre au fost puºi în dialog pe parcursul prezentãrii ºi discutãrii
unor subiecte precum: „Tra America e Europa. Per un’antropologia del’uomo occidentale in
Gramsci“, Prof. Giuseppe Cascione, Università degli Studi di Bari, Italia“; „Gramsci e la tematica
democratica“ (Prof. Salvo Mastellone, Università degli Studi di a Firenze, Italia); „Storia e praxis
in Sartre“ (Prof. Giuseppe Cacciatore, Università Federico II Napoli); „Sartre — la storia nell’ «La
critique de la raison dialéctique»“ (Prof. Gabriela Farina, Università degli Studi Roma Tre, Italia);
„Filosofia della praxis e neopragmatismo“ (Prof. Giovanni Semeraro, Università Federale Flumi-
nense di Niteroy, Brasile); „Attualità modernità delle idee gramsciane nell’Americanismo e
fordismo“ (Gheorghe Lencan Stoica, Universitatea din Bucureºti); „Il problema del potere a
Gramsci“ (Prof. Giuseppe Marramao, Università degli Studi Roma Tre, Italia); „Sul concetto di
istoria in Gramsci e Sartre“ (Prof. Simone Merigi, Università degli Studi di Urbino, Italia);
„Nazionale ed internazionale nel pensiero di Gramsci“ (Prof. Marian Cojoc, Universitatea „Ovi-
diu“ din Constanþa); „Autour du problème des causes structurantes: l’ontologie gramscienne des
forces de production et la théorie de la rareté chez Sartre“ (Prof. Ana Bazac, Universitatea din Bu-
cureºti); „La méthode sartrienne pour l’étude des faites historiques“ (Prof. Adriana Neacºu,
Universitatea din Craiova); „Le point de vue sartrien sur le concret historique“ (Cercet. Lorena
Pãvãlan Stuparu, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române,
Bucureºti); „Sartre e Scuola di Francoforte“ (Prof. Isabela Ghiþã, Universitatea din Bucureºti);
„Antonio Gramsci in America Latina“ (Drd. Rãzvan Victor Pantelimon, Universitatea din Bucu-
reºti); „Antonio Gramsci: giornalista e scrittore politico“ (Drd. Enache Tuºa, Universitatea „Ovi-
diu“ din Constanþa).

De asemenea, în deschiderea lucrãrilor Conferinþei a fost citit „Messagio dell’ E.S. Sign.
Daniele Mancini, Ambasciatore Della Republica Italiana in Romania“.

Deoarece textele conferinþelor vor fi publicate într-un volum care va apãrea la Editura
Institutului European (Iaºi), despre partea teoreticã a colocviului (20 aprilie 2007) voi spune doar
cã intervenþiile tuturor participanþilor au reuºit sã reconstituie cu vervã copleºitorul spectacol
livresc gramscian ºi mai ales sartrian, sã actualizeze la scenã „deschisã“ tendinþele actuale din
filosofia politicã, „actele“ unor concepþii filosofice pentru receptarea cãrora nu se putea gãsi loc
mai potrivit decât acela al unei universitãþi pe malul unei mãri ospitaliere.

Lorena Pãvãlan Stuparu
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