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Notă

Înainte de a începe, îi rog pe cititori să-mi îngăduie un mic 
exerciţiu de recunoștinţă. Această carte nu s-ar fi scris fără 
generoasa și încrezătoarea insistenţă a profesorului Cornel Un-
gureanu, căruia îi rămîn îndelung îndatorat. Le mulţumesc, de 
asemenea, celor care au făcut efortul de a citi și, uneori, amenda 
acest text: lui Vasile Popovici, care nu a lăsat ca prietenia să-i 
altereze simţul critic; lui Cătălin Lazurca, în ale cărui gust și 
luciditate mă încred întotdeauna. Le sînt recunoscător dascălilor 
mei Adriana Babeţi și Livius Ciocârlie pentru neobosita bună-
voinţă cu care au privit acest proiect; Otiliei Hedeșan, pentru 
iniţierea mea în eliadologie; lui Adrian Bodnaru, pentru a mă 
fi invitat să public la editura Universității din Timișoara prima 
ediție a acestei cărți. În fine, îi sunt recunoscător lui Gheorghe 
Erizanu, fondatorul Editurii Cartier, pentru inițiativa de a da o 
nouă viață acestei cărți.

În cele din urmă, dar nu în ultimul rînd, îi mulţumesc, ca 
întotdeauna, Mirelei.
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I

Preliminarii

Am ajuns să înţeleg, destul de curînd, că orice carte are o 
naștere dublă. Ea răspunde, mai întîi, unor întrebări de natură  
personală, ţinînd de evoluţia intelectuală a fiecărui autor, de me-
tabolismul mai întotdeauna complicat al evoluţiei sale. Abia în 
al doilea rînd o carte este și un răspuns la o provocare culturală, 
o reacţie conjuncturală pe piaţa ideilor. Orice carte și-ar pierde 
curînd suflul dacă și-ar alimenta redactarea doar din nevoia de a 
intra într-un dialog, polemic sau cordial, cu alte cărţi. Combusti-
bilul cercetării are de fapt o natură similară cu ceea ce alimentează 
literatura: o situaţie personală, obsesivă sau doar tensionată, care 
își caută un punct de echilibru. Toate cărţile sînt, chiar dacă uneori 
nemărturisit, terapii, instrumente prin care autorii lor traversează 
crize, rezolvă dileme, caută răspunsuri plauzibile.

Toate acestea fac din cuvîntul introductiv al unei cărţi mai 
întîi prilejul unor mărturisiri și, abia pe urmă, ocazia obligatorie 
a unei explicaţii știinţifice. Este ceea ce voi încerca și eu, riscînd –  
știu bine – să fracturez aceste rînduri introductive: de-o parte, o 
cronică a evenimentelor private care au condus la această carte, 
de cealaltă, o expunere academică de motive1.

1 Această fractură va fi marcată de felul în care autorul acestor rîn-
duri va înţelege să devină vizibil în propriul text: printr-un „eu”, 
direct și personal, într-o primă instanţă; printr-un „noi”, convenţi-
onal și neutru, în partea nemijlocit academică a cărţii.
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Această carte se hrănește, în filigran, din entuziasmul și 
dezamăgirea unei întregi generaţii intelectuale, din fluxul și 
refluxul fascinaţiei cu care Mircea Eliade ne-a marcat debutul 
și creșterea, nouă, celor care ne-am început formarea după 

1989. E greu de imaginat un autor care să fi stîrnit reacţii mai 
energice și, în timp, mai polarizate decît Eliade. Perioada în care 
ne-am început studiile universitare, în anii ’90, coincidea cu 
febra recuperărilor autorilor interziși sau publicaţi în momen-
tele de liberalism interesat al cenzurii politice. Exista, așadar, 
în abandonul cu care ne încredinţam lui Eliade ceva artificial 
și, pînă la urmă, impur, ceva alcătuit mai curînd din frustrări 
satisfăcute decît din efortul critic și selectiv al receptării. A 
mai existat, măcar în cazul meu, o circumstanţă favorizantă: 
dacă Eliade mi se descoperea, uneori destul de repede, ca un 
autor care nu ezită să se repete, să spună banalităţi, să rezume 
analiza la, credeam, simplul inventar al unor forme istorice, 
să scrie, în sfîrșit, o literatură de foarte multe ori mediocră, el 
își salva meritele prin cel pe care îl identificam drept legatarul 
său universal și discipolul prin excelenţă – Ioan Petru Culianu. 
Oricît ar fi greșit maestrul în operele minore – tratate monu-
mentale sau volume de beletristică –, el își răscumpăra erorile 
în strălucitul învăţăcel, adevăratul său opus magnum. Culianu 
prelua toate meritele maestrului – poliglosia, enciclopedismul, 
fecunditatea intelectuală – și le adăuga, mi se părea, calităţi noi: 
o știinţă a interpretării mai spectaculoasă prin trimiteri și con-
secinţe, o sporită mobilitate a intereselor știinţifice, o prezenţă 
publică mai vie. Entuziasmul, după o vreme declinant, pe care 
mi-l stîrnise Eliade, era perpetuat de mai tînărul său coleg de 
la Divinity School din Chicago. Efectele influenţei amîndurora 
au fost, pentru generaţia noastră, identice: aceeași nevoie a 
unui destin singular și precoce, aceeași poftă de a deveni, peste 
noapte, erudiţi, același interes pentru istoria religiilor și pentru 
proiecte exotice.
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Cercetarea, din care, cîţiva ani mai tîrziu, s-a născut această 
carte, marchează momentul paroxistic al admiraţiei pentru 
Mircea Eliade. Eram la Paris, la una dintre marile universităţi 
europene, ocazia perfectă pentru a da consistenţă și rigoare critică 
unui sentiment copleșitor. A urmat un an de lecturi, de redactări 
școlare, de examene, o traversare laborioasă căreia nu i-ar fi re-
zistat, probabil, niciun entuziasm mai adînc și mai matur decît 
al meu. Rezultatul a fost o, la fel de superficială și de stridentă, 
dezamăgire. Din autorul venerat nu mai rămîneau la vedere decît 
tulburătoare deficienţe: sentimentul de déjà-lu care însoţea lectura 
fiecărei cărţi noi a autorului, impresia de sistem explicativ închis 
și definitiv, supărătoarea constatare a unei patente lipse de rigoare 
conceptuală, facilitatea unei literaturi adecvate unor mode demult 
inactuale, seninătatea tulburătoare cu care, în Memorii, vorbește 
despre vocaţiile sale eminente în cultura contemporană. A fost 
suficient – și prea mult – pentru a parcurge în întregime spectrul 
sentimentelor, trecînd de la admiraţia necondiţionată la rezerva 
tenace și omnilaterală. Lipsa de măsură a entuziasmului a trecut 
neschimbată în lipsa de luciditate a dezamăgirii. Şi totul s-ar fi 
oprit, din nefericire, aici dacă unul dintre dascălii mei timișoreni, 
profesorul Cornel Ungureanu, nu ar fi găsit potrivit să-mi ceară 
să recitesc cele scrise în licenţa prezentată la Sorbona și să încerc 
să scriu o carte pe același subiect.

Totul părea simplu, la prima vedere, cînd de fapt totul era atît 
de complicat. Subiectul nu mă mai interesa de ani buni, trebuia să 
plec de la o redactare gîndită și scrisă în limba franceză, astfel încît 
mă găseam în situaţia ingrată de a trebui să-mi traduc propriul 
text, între timp bibliografia domeniului sporise proporţional cu 
scăderea interesului pentru Eliade etc. Am acceptat totuși pro-
vocarea, mai curînd pentru a răsplăti cum credeam că se cuvine 
invitaţia generoasă a profesorului meu, decît îndemnat de senti-
mentul importanţei acestei cercetări. Şi mi-am mai spus că ar fi 
o bună ocazie de a-mi evalua, în sfîrșit, lucid și cumpănit, poziţia.
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Această carte este, așadar, în primul rînd, răspunsul la ne-
voia unei echilibrări pasionale. După ce, în lumea intelectuală 
românească, Eliade a început să fie receptat într-o manieră mai 
neutră, la egală distanţă de inflamarea admirativă și de ranchiuna 
fără nuanţe, era timpul să găsesc proporţia corectă a dragostei și 
rezervelor mele faţă de acest autor fără îndoială important.

Una dintre întrebările esenţiale suscitate de creaţia lui 
Mircea Eliade a fost aceea a relaţiei dintre opera sa știinţifică 
și cea literară. Chestiunea este importantă nu atît prin soluţia 
eventuală, cît prin faptul că investigarea ei mobilizează întreaga 
creaţiei a lui Eliade și conduce la concluzii aproape universale. 
Faptul că Mircea Eliade a înţeles să dubleze exerciţiul savant cu 
o nedezminţită creativitate literară ţine de ineditul poziţiei auto-
rului în cultura modernă; mai mult, e în raport direct cu plasarea 
sa activă, misionară, în peisajul contemporan. Una dintre tezele 
importante ale acestei cărţi este că Eliade își definește acţiunea 
în teritoriul culturii sub specia unei vocaţii. Altfel spus, creati-
vitatea, în regim dublu, a autorului nostru este instrumentul, 
unic, dar adaptabil, al unui mandat bine definit.

Întreprinderile cele mai diverse și mai ingenioase au încer-
cat să pună în evidenţă cînd radicala separare dintre știinţă și 
literatură, cînd complicitatea lor de adîncime. Eliade însuși a 
întreţinut, în opinia noastră, această – fertilă astăzi – ambigu-
itate. Constatarea de la care vom pleca este aceea că există un 
aspect dublu al creativităţii eliadiene. Vom continua prin a ne 
întreba dacă e vorba doar de formule stilistice diferite, inserate 
amîndouă într-un singur proiect hermeneutic, sau dacă, dim-
potrivă, clivajul este unul de adîncime și afectează structural 
opera. Ancheta noastră va fi ghidată de dorinţa de a elucida 
chestiunea, complexă și cuprinzătoare, a raportului dintre 
mitologie și literatură în opera integrală a lui Mircea Eliade.  
Cuplul mit-literatură ar putea elucida raportul dintre opera 
savantă și scrierile literare ale autorului nostru. Sensul acestei 
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clarificări ar fi tocmai acela al identificării zonei de adîncime în 
care contradicția aparentă dintre știință și beletristică s-ar putea 
dizolva. Premiza noastră este aceea că întreaga operă a lui Eliade 
este străbătută de două curente simetrice: o tendință masivă și 
consecventă de a identifica potențialul mitologic al literaturii, 
pe de-o parte, și o intenție, mai puțin netă, dar indiscutabilă, 
de a transforma cercetarea savantă a miturilor într-un domeniu 
auxiliar creativității literare, pe de altă parte.

Tema literaturii mitice ni se pare importantă din două 
motive: pentru că dă măsura adecvată a noutății literaturii lui 
Eliade – noutate oarecum paradoxală, fiindcă este disimulată 
în formule narative clasice; e importantă și pentru că prin ea se 
definește modul în care autorul nostru răspunde la una dintre 
întrebările obsesive ale omului modern, și anume: „Viața reli-
gioasă este oare posibilă și altfel decît în limitele unei Tradiții?”.

Ipoteza lui Eliade este că, și după dispariția tradițiilor, omul 
modern continuă să aibă o viață religioasă, însă disimulată, 
inconștientă, și susținută de alte texte decît cele sacre. Parti-
cularitatea viziunii sale asupra funcției literaturii și implicit a 
actului lecturii constă în ideea că literatura modernă camuflează 
trasee inițiatice nu mai puțin eficace decît cele tradiționale și că 
parcurgerea unui text literar ține locul, pentru omul modern, 
unui proces inițiatic, de metamorfoză interioară. Vocația mitică  
a beletristicii s-ar lăsa, așadar, deslușită în funcția inițiatică 
disimulată a unor texte literare.

Cartea noastră va urmări tema literaturii mitice în prozele fan-
tastice și în scrierile memorialistice ale lui Mircea Eliade. Deși ne 
vom consacra preponderent studiului literar, nu vom neglija nici 
un moment tezele fundamentale ale fenomenologiei religioase,  
iar asta dintr-un motiv elementar: cele două zone distincte ale 
operei eliadiene nu sînt autonome, ci se citesc reciproc și sînt 
asociate într-un sistem explicit de trimiteri mutuale.
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Intenția noastră este de a da acestei cercetări minuția și 
perspectiva critică ale unui studiu de caz, dar și deschiderile 
pe care o operă de o asemenea anvergură le reclamă. Plecăm 
la drum cu speranța că această chestiune a raportului dintre 
literatură și inițiere sau, pînă la urmă, dintre cultura laică și 
formele tradiționale ale religiozității, este una dintre mizele de 
seamă ale omului contemporan.
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II

Logica dublă

Strania duplicitate

Începutul toamnei 1947; Eliade redacteză Tratatul de istoria 

religiilor. Munca înaintează dificil, documentaţia e uriașă și greu 
de stăpînit, iar perspectivele de a publica nu sînt întocmai sigure: 
„Reîncep lucrul la capitolul despre timpul sacru, dar mă doboa-
ră, către seară, descurajarea. Mă gîndesc că a trecut vara și încă  
n-am primit corecturile de la Gallimard.”2 Neputinţa, indecizia, 
dilemele savantului sînt substanţiale și nu privesc, decît superficial, 
metabolismul dificil al redactării unei lucrări savante. Pe întinsul 
mai multor zile, Jurnalul consemnează frămîntarea unui autor ca-
re-și pune întrebări radicale despre sensurile propriei creativităţi. 
Treptat, o anumită clarificare se instalează atunci cînd savantul 
cedează nostalgiei literare, într-un moment în care are angajamen-
te academice foarte constrîngătoare: „Deprimat, plec să mă plimb 
pe cheiuri. Caut o carte de Balzac și găsesc Le Cousin Pons, ediţia 
Garnier (prefaţată și adnotată de Maurice Allem). Noaptea încep 
s-o citesc. Din fericire, mi-o aduceam destul de bine aminte (din 
fericire, căci altminteri aș fi abandonat iar Prolegomenele…).”3

2 Mircea Eliade, Jurnal I, ediţie îngrijită de Mircea Handoca, Bucu-
rești, Humanitas, 1993, p. 119.

3 Ibidem, p. 119-l20.
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Seninătatea cîștigată este, așadar, măsura unui echilibru între 
exigenţele redactărilor erudite și evaziunea în lumea literaturii; 
este, de asemenea, semnul aproximării unei unităţi a creativităţii, a 
unei regăsite conjuncţii între registrul filozofic și cel literar al auto-
rului. Deloc întîmplător, Eliade glosează în jurnalul din 2 septem-
brie despre posibilitatea de a se exprima integral, printr-o singură 
operă, o carte care s-ar sustrage tuturor taxinomiilor stilistice sau 
compoziţionale curente. Acest proiect, infinit prin pretenţia la exha-
ustivitate, vizează în primul rînd să concilieze autorul cu aspectele, 
măcar aparent, contradictorii ale propriei creativităţi. Scriitorul, 
reîntors la un soi de adamism integrator, ar putea abandona definitiv 
forma în beneficiul exclusiv al conţinutului, ar fi în sfîrșit liber să 
desfidă toate convenţiile preaomenești ale redactării: „Aș scrie un 
fel de Jurnal, dar fără nicio ordine, de niciun fel. Amintiri, reflecţii, 
comentarii asupra propriei mele gîndiri, asupra cărţilor mele etc. În 
acea desăvîrșită singurătate, în acel deznădăjduit peisaj, aș încerca 
să mă arăt în întregime, cu toate pasiunile mele: literatura, filozofia, 
istoria religiilor, orientalistica, mistica, aventura.”4

Exemplul de mai sus nu este izolat. El ar putea fi susţinut de 
multe altele, de texte programatice sau confesive, de mărturii 
ale autorului însuși sau ale lectorilor săi exigenţi. Avem de-a 
face cu una dintre chestiunile clasice ale eliadologiei, aceea a 
raportului dintre creaţia filozofică și cea literară în contextul 
operei integrale a lui Mircea Eliade. Paginile care urmează vor 
încerca să facă inventarul comentariilor unora dintre cei mai 
cunoscuţi exegeţi despre problema în cauză.

Convocarea experţilor

Virgil Ierunca îi îndeamnă la prudenţă pe cei care ar dori să 
cerceteze opera lui Eliade, iar motivul este tocmai ambivalenţa 

4 Ibidem, p. 121.
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sa. Perspectiva interpretativă cea mai potrivită este cea holistică, 
integratoare, în care niciunul dintre aspectele operei – filozofie 
sau ficţiune – nu ar fi neglijat. Ierunca recomandă ca lectura 
mutuală pe care și-o fac cele două registre ale operei lui Eliade 
să nu fie redusă la dimensiunile caricaturale ale tezei. Modul 
în care cărţile erudite și cele de ficţiune convieţuiesc trimite la 
un scenariu mai complex decît cel al unei comunităţi tematice 
despărţite de abordări stilistice divergente. Pe de altă parte, 
linia de demarcaţie dintre filozofie și ficţiune nu traversează 
doar opera scriitorului, ci și imaginea sa publică. Privit din  
România, Eliade a fost, pentru destulă vreme, un scriitor notoriu 
cu stranii ambiţii savante; în Occident, pe de altă parte, Eliade 
este rezumat doar de profilul sever al omului de știinţă: „Unul 
dintre riscurile, și nu din cele mai mici, este acela de a crede 
că îl poţi cunoaște pe savant ignorîndu-l pe scriitor. Sau de a-l 
considera pe cel din urmă doar un simplu ilustrator al tezelor 
filozofului, ceea ce e același lucru. În Occident, acest pericol îl 
pîndește pe istoricul religiilor al cărui renume e incontestabil. 
În România, dimpotrivă, romancierul îl eclipsa pe cercetător, 
într-atît de zgomotoasă, de insolită, de derutantă a fost intrarea 
sa în literatură.”5 Rezumînd, ar trebui să spunem că dualitatea 
operei lui Eliade, incontestabilă şi potenţial fertilă, se poate 
degrada pînă la simplism dacă privirea lectorului e unilaterală 
sau dacă se lasă malformată de clişeele notorietăţii.

Sorin Alexandrescu încearcă și el să deslușească sensul 
„duplicităţii” operei lui Eliade. Pentru aceasta el introduce un 
criteriu structural, ierarhia, cu scopul de a găsi eventual o logică 
a registrelor creativităţii. Există două variante posibile. În primul 
rînd, romanele ar putea fi considerate doar niște puneri în scenă 
ale ideilor istoricului. Pe de altă parte, preeminenţa literaturii în 

5 Virgil Ierunca, „L’oeuvre Iittéraire”, în Cahier de l’Herne – Mircea 
Eliade, Paris, l’Herne, 1978, p. 217.
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viziunea lui Eliade, importanţa ei covîrșitoare în raport cu filozofia 
ar putea explica neglijenţa metodologică reproșată adesea omu-
lui de știinţă. Sorin Alexandrescu prelungește, precum se vede, 
ambiguitatea funciară a operei lui Eliade, evocînd două variante 
ierarhice simetrice și contradictorii: cea dintîi face din literatură un 
soi de ancilla philosophiae, iar cea de-a doua plasează, dimpotrivă, 
filozofia în registrul secundarului: „Acest dualism ridică în faţa 
interpreţilor lui Eliade și o problemă de ierarhie: ar trebui să inter-
pretăm romanele și povestirile sale ca tot atîtea ilustrări ale tezelor 
susţinute de omul de știinţă? Sau, dimpotrivă, ar trebui să expli-
căm lipsa, adesea criticată, de preocupare pentru metodologie din 
partea omului de știinţă cu ajutorul spontaneităţii scriitorului?”6

Ierarhizarea registrelor operei lui Eliade nu are decît o valoare  
explicativă limitată și poate conduce, măcar în ceea ce privește 
literatura, la atitudini hermeneutice aberante. Subordonarea 
literaturii în raport cu filozofia ar putea reduce analitica literară 
la o rudimentară detectivistică mitologică. Este ceea ce observă 
și Günther Spaltman cînd scrie: „Indiscutabil, ar fi o greșeală să 
examinăm literatura doar pentru a vedea dacă există fenomene 
religioase, simboluri sau idei.”7 Exegetul german pledează pentru 
o așezare pe „orizontală” a modurilor creativităţii lui Eliade și 
pentru abandonarea structurii „verticale” a ierarhiilor: „Putem 
de asemenea afirma că opera literară a lui Eliade nu este derivată 
din activitatea sa savantă și că cele două tipuri de activitate sînt 
realizate una împreună cu cealaltă.”8

Așezarea pe același plan a celor două „formule compoziţi-
onale” ale operei lui Eliade plasează chestiunea noastră într-un 

6 Sorin Alexandrescu, „Mircea Eliade. La narrazione contro il signi-
ficato”, în Mircea Eliade e l’Italia, a cura di Marin Mincu e Roberto 
Scagno, Milano, Jaca Book, 1987, p. 297.

7 Günther Spaltman, „Authenticity and experience of time”, în Myth 
and symbols-studies in honour of Mircea Eliade, ed. by Joseph M. 
Kitagawa and Charles H. Long, The University of Chicago Press, 
Chicago and London, 1969, p. 368.

8 Ibidem, p. 372.
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alt teritoriu, acela al gnoseologiei. Este ceea ce face, între alţii, 
Cain Seymour atunci cînd afirmă că ambele formule ţin de 
același demers cognitiv, distingîndu-se printr-o retorică proprie 
fiecăreia. În acest sens, atît filozofia, cît și literatura sînt orientate 
către același obiectiv pe care își propun să-l atingă prin strategii 
„stilistice” diferite: filozofia prin rigoare și erudiţie, iar literatura 
prin mobilizarea resurselor imaginaţiei. Iată însă ce scrie Cain 
Seymour: „Pentru oricine crede în ideea că literatura (arta) și aca-
demismul (știinţa) colaborează în atingerea cunoașterii, Mircea 
Eliade furnizează exemplul prin excelenţă al colaborării celor 
două moduri.”9 De fapt, cercetătorul citat pare să creadă că ori-
entarea comună a celor două registre ale operei lui Mircea Eliade 
provine din funcţia specială pe care scriitorul o acorda literaturii. 
Pentru Eliade, într-adevăr, literatura ar trebui să poată părăsi 
gratuitatea esteticului pur și să devină, ca și filozofia, o strategie 
gnoseologică specifică: „Eliade nu a descoperit doar părţile care 
se iluminează reciproc ale acestor două activităţi, ci a descoperit 
ceva încă mai semnificativ: funcţia cognitivă a literaturii.”10

Continuînd aceeași ipoteză, Sorin Alexandrescu identifică și 
obiectul comun al celor două strategii cognitive ale lui Eliade. Este 
vorba despre relaţia dintre sacru și profan, preocupare comună a 
scriitorului și savantului, obsesie transgresînd retorica specială 
a fiecăruia dintre modurile scriiturii: „… savantul și scriitorul, 
în aceeași măsură, aveau același scop gnoseologic: explicarea 
dialecticii sacrului și profanului. De aceea, pentru Eliade a relata 
o poveste nu era o operaţiune esenţialmente diferită de edifica-

9 Cain Seymour, „Poetry and Truth: The Double Vocation în Eliade’s 
Journals and Others Autobiographical Writtings”, în Imagination 
and Meaning. The Scholarly and Literary Worlds of Mircea Eliade, 
ed. by Norman J. Girardot and Mac-Linscott Ricketts, New York, 
The Seabury Press, 1982, p. 100.

10 Ibidem, p. 89.
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rea unei argumentaţii știinţifice.”11 De fapt, ceea ce semnalează  
Sorin Alexandrescu este una dintre căutările fundamentale ale lui 
Eliade: este vorba nu atît de elucidarea unei chestiuni filozofice 
particulare, cît despre ambiţia sa de a găsi o schemă explicativă 
universală pentru viaţa religioasă a omului.

Clarificarea raportului specific dintre sacru și profan este 
o miză de o importanţă copleșitoare, așa încît niciun mijloc – 
ficţional sau speculativ – nu trebuie neglijat pentru a o dobîndi. 
Pe de altă parte însă, criticul literar poate identifica imediat 
pericolul potenţial al unei astfel de perspective. Primejdia este 
aceea de a se pierde din vedere specificul literaturii, ireductibil la 
discursul filozofic în ciuda unor posibile obiective împărtășite. 
Sorin Alexandrescu crede, în consecinţă, că teoria obiectivelor 
gnoseologice comune este parţială, pentru că nu ia în calcul 
diferenţele specifice ale celor două construcţii textuale. Con-
cluzia imediată este că s-ar cuveni să marcăm fără ambiguitate 
autonomia largă a celor două regimuri ale creativităţii, în ciuda 
orientării lor comune.

Despre independenţa relativă a filozofiei și literaturii a scris 
și Eliade însuși. A avut ocazia – spectaculoasă – de a o constata 
pe cînd redacta, presat de exigenţele editorului, romanul Şarpele. 
Romanul este scris foarte repede, în zece nopţi, în primăvara lui 
1937. Presiunea termenelor nu-i îngăduie autorului nici măcar o 
relectură a propriilor pagini, predate în fiecare dimineaţă unui 
ucenic tipograf. Mai mult, deși subiectul ar fi putut fi tratat prin 
apelul la o bogată documentaţie folclorică, perfect disponibilă 
autorului, Eliade se lasă direcţionat doar de inspiraţie. Elabora-
rea literară e autonomă, nu beneficiază în niciun fel de sprijinul 
explicit al documentaţiei erudite. Mai tîrziu, Eliade a văzut în 
acest fapt modul specific în care scriitorul își revendica liberta-

11 Sorin Alexandrescu, „Mircea Eliade. La narrazione contro îl signi-
ficato”, op. cit., 298.
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tea și în care înţelegea să și-o exercite: „… scriitorul din mine 
a refuzat orice colaborare conştientă cu eruditul și interpretul 
simbolurilor; a ţinut să rămînă liber, să aleagă ceea ce-i place 
și să refuze simbolurile și interpretările pe care i le oferea, de-a 
gata, eruditul și filozoful.”12

Prima concluzie ar fi aceea a unei destul de radicale dis-
tincţii dintre activitatea literară și cea savantă a lui Mircea 
Eliade. Exemplul de mai sus pare să indice limpede că scriitorul 
încearcă să se sustragă fascinaţiei facile a eruditului, tocmai 
pentru a conserva specificitatea exerciţiului literar și pentru a 
nu-i compromite calitatea. Dacă scriitorul ar fi cedat tentaţiei 
de a utiliza știinţa savantului, „simbolismul din Şarpele ar fi 
fost mai coerent – dar atunci, probabil, invenţia literară ar fi 
fost stînjenită.”13 Pe de altă parte, e limpede pentru oricine –  
pentru Eliade cel dintîi – că scriitorul nu se poate sustrage în 
totalitate influenţei savantului. Precizarea fundamentală este 
aceea că această influenţă nu este una deliberată, ci, am spune, 
„reziduală”, insinuantă. În felul acesta documentaţia savantă 
intră firesc în metabolismul literaturii, lăsînd datele erudiţiei 
să se transforme în impulsuri ale inspiraţiei.

Regăsim, în acest fel, un nivel nou al comunicării dintre 
registrul filozofic și cel literar al operei lui Mircea Eliade. Este 
vorba despre o legătură subterană, disimulată proiectelor și 
strategiilor conștiente ale autorului. Literatura se lasă îmbogăţită 
de hermeneutica savantă, însă nu îngăduie filozofiei nicio suve-
ranitate categorică și explicită. Mai mult, printr-un mecanism 
hermeneutic obscur, literatura poate conduce la elucidarea unor 

12 Mircea Eliade, Fragment autobiografic, publicat în revista culturală 
a exilului românesc de la Paris „Caete de dor”, nr.7/1953 și reluat în 
Anexele volumului II al Memoriilor. Recoltele Solstiţiului (1937-l960), 
ediţie îngrijită de Mircea Handoca, București, Humanitas, 1991, p. 229.

13 Ibidem.
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întrebări ale omului de știinţă: „Experienţa Şarpelui m-a convins 
de două lucruri: 1. că activitatea teoretică nu poate influenţa 
conştient şi voluntar activitatea literară; 2. că actul liber de creaţie 
literară poate, dimpotrivă, revela anumite înţelesuri teoretice. 
Într-adevăr, numai după ce am recitit Şarpele în volum am 
înţeles că în cartea aceasta rezolvasem, fără să știu, o problemă  
care mă preocupa de mult (de la Solilocvii, 1929-l932) și pe 
care abia în Traité am expus-o oarecum sistematic. Şi anume, 
problema irecognoscibilității miracolului, faptul că intervenția 
sacrului în lume e camuflată întotdeauna…”14 

Citatul de mai sus, asociat opiniilor amintite ale exegeților, 
oferă cercetării noastre o orientare de principiu. Vom reține că, 
pentru Eliade, filozofia și literatura nu se află într-un simplu 
raport de ilustrare reciprocă și că ele nu se lasă inserate într-o 
structură ierarhică potrivit valorii sau importanței. Scriitorul 
pare să le considere două activități de o egală importanță și ni-
ciuna nu și-l poate revendica în mod exclusiv. Mai mult, Mircea 
Eliade nu contrazice niciodată explicit impresia destul de clară că 
angajarea conjuncturală într-una sau în cealaltă ține de mecanis-
mul obscur al unui irepresibil apel interior. Nici măcar virulența, 
cu care, rînd pe rînd, filozofia și literatura îi pretind timpul și 
puterile, nu poate marca vreo diferență între cele două: aceeași 
dorință vie, demonică îl solicită și pentru proiectele savante, și 
pentru cele beletristice. Ceea ce trebuie însă amintit este faptul 
că filozofia și beletristica nu sînt, aproape niciodată, concomi-
tente. Deși animate fiecare în parte de o pasiune similară, ele 
sînt despărțite de o perioadă de acalmie, de indiferență aproape. 
Tranziția de la speculație la imaginație se face, parcă, printr-o 
epuizare energetică, printr-o pierdere de suflu. Este semnalul că 
și cealaltă pasiune își cere drepturile, iar Eliade, versat, înțelege 
să nu se opună: „Lucram luni de zile cu o pasiune și o indiferență 

14 Ibidem, p. 229-230
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față de surmenaj pe care o poți avea numai la 21-22 de ani – și 
apoi, deodată, textele sanscrite și scumpa mea filozofie indiană 
îmi deveneau indiferente. Cu un efort pe care-l admir și acum, 
după atîția ani, izbuteam totuși să-mi continui lucrul la teza de 
doctorat. Dar nu mai mult de o săptămînă, două. Trebuia atunci 
să las totul și să scriu literatură.”15 

Şi totuși, ceea ce am descris mai sus nu reprezintă decît „me-
canica”, schema funcțională a creativității lui Eliade. E nevoie să 
aprofundăm puțin interogația noastră și să ne focalizăm asupra 
fundamentelor raportului dintre știință și literatură la Mircea 
Eliade. Scriitorul însuși se pronunță în legătură cu acest subiect, 
în mai multe rînduri, însă pozițiile sale sînt complexe și reclamă 
o tratare riguroasă. Cercetarea noastră va fi condusă de cîteva 
intuiții furnizate chiar de către autor. În Fragment autobiografic, 
text pe care l-am citat mai sus, Eliade comentează, cu un zîmbet 
îngăduitor, ideea unuia dintre studenții săi bucureșteni de a iden-
tifica toate corespondențele dintre operele savante și cele literare 
ale profesorului. Studentul cu pricina vede în Isabel şi apele dia-

volului un soi de substrat genetic al tuturor operelor, speculative 
şi beletristice, ale lui Mircea Eliade. Din această sursă comună, 
operele se dezvoltă apoi în cupluri complementare: pe de-o parte, 
Secretul doctorului Honigberger, de cealaltă parte, volumul Yoga; 
într-o parte, piesa Oameni şi pietre, în cealaltă, un capitol despre 
pietrele sacre din Tratatul de istorie a religiilor etc16. Prudent, Eliade 
priveşte cu rezervă încercarea bravului student de a găsi coerenţa 
ultimă a operei tînărului, pe atunci, şi neîndoios fascinantului său 
dascăl. Nu avem de-a face totuşi cu o negare a acestei ipoteze, mai 
ales că Fragmentul autobiografic continuă cu exemplul extraordinar 
al redactării romanului Şarpele, pe care l-am utilizat şi noi.

15 Ibidem, p. 226
16 Ibidem, p. 228.


