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Gabriel St\nescu: ~n 1987 a]i editat `mpreun\ cu Marin
Mincu, la Editura „Jaca Book“ din Milano, un volum impre-
sionant intitulat Mircea Eliade e l’Italia, cuprinz`nd studii criti-
ce, coresponden]\, texte inedite ale istoricului religiilor din
perioada de tinere]e referitoare la cultura italian\.

Roberto Scagno: Marin Mincu, pe atunci profesor de limba
[i literatura rom=n\ la Universitatea din Floren]a, mi-a propus
ideea unei astfel de c\r]i. Era cunoscut rom=nilor faptul c\
Eliade avusese o pasiune pentru Italia [i cultura sa, `nc\ din anii
de liceu. Profesorul Mincu a adunat scrisorile inedite ale lui
Eliade din acea perioad\, trimise unor personalit\]i cum s`nt
Ernesto Buonaiuti, Vittorio Macchioro, Raffaele Pettazzoni [i
al]ii, care se aflau `n arhiva bucure[tean\ a domnului Mircea
Handoca. O parte consistent\ a coresponden]ei lui Eliade cu
Giovanni Papini am descoperit-o personal `n arhiva savantului
italian de la Fiesole, l`ng\ Floren]a. ~n volum am introdus [i
Jurnalul italian scris de Eliade ̀ n perioada c\l\toriilor sale itali-
ene. Un alt element de noutate al volumului `l reprezint\ faptul
c\ el cuprindea studii de exegez\ critic\ ale eliadologilor
rom=ni [i italieni – Edgar Papu, Ioan Petru Culianu, Adrian
Marino etc. [i Ugo Bianchi, Dario Rei, Lionello Sazzi etc. – [i
a fost primul de acest gen publicat `n Italia [i la nivel mondial.

GS: Care au fost ecourile dup\ apari]ia c\r]ii?

RS: Cartea a fost foarte bine `nt`mpinat\ `n revistele de spe-
cialitate nu numai din Italia [i din acel moment volumul a intrat
`n bibliografia de specialitate.

GS: Cum v-a]i apropiat de opera lui Mircea Eliade?

RS: Studiam filozofia la Torino [i, prin Dario Rei, pe atunci
asistent la Catedra de Istoria Religiilor, am urm\rit seminarul
s\u despre Tratatul de Istoria Religiilor. Opera lui Eliade m-a
pasionat [i l-am ales ca subiect al tezei de licen]\, `n care am
analizat perspectiva filozofic\ [i contextul interbelic `n care
Eliade se formase. Era o prim\ perspectiv\ sub acest aspect a
operei savantului rom=n. Din p\cate teza mea nu a avut o
urmare fireasc\, adic\ publicarea ei. Totu[i, datorit\ cercet\rii
mele, am ob]inut o burs\ de cinci luni `n Rom=nia, a Ministeru-
lui de Externe Italian, ocazie cu care am aprofundat cunoa[terea
limbii rom=ne. Odat\ re`ntors `n Italia am c`[tigat concursul de
lector de limb\ [i literatur\ italian\ la Universitatea din Ia[i,
unde am r\mas timp de doi ani [i jum\tate. Astfel Eliade a
devenit puntea mea de leg\tur\ cu Rom=nia.

GS: S`nte]i profesor de limb\ [i literatur\ rom=n\ la
Universitatea din Padova. Ce rol ocup\ opera lui M. Eliade `n
cadrul cursului dvs.?

RS: Cursurile mele de literatur\ rom=n\ privesc curente [i
personalit\]i proeminente ale culturii rom=ne moderne [i con-

temporane. Literatura fantastic\ a lui Eliade reprezint\ un reper
constant.

GS: ~n ce m\sur\ opera lui Eliade este cunoscut\ ast\zi `n
Italia?

RS: Este foarte cunoscut\, Mircea Eliade fiind considerat un
clasic al disciplinei istoriei religiilor [i orientalisticii. ~n plus,
Eliade [i dup\ al doilea r\zboi mondial, a r\mas `n contact cu
speciali[tii italieni, mai ales cu profesorul Raffaele Pettazzoni
de la Universitatea din Roma [i cu profesorul Giuseppe Tucci
de la Institutul pentru Studiul Orientului Mijlociu [i Extremului
Orient (ISMEO) de la Roma.

GS: ~n eseul dvs. „Hermeneutica creativ\ a lui Mircea
Eliade [i cultura italian\“, inclus `n volumul Mircea Eliade [i
Italia (1987) men]iona]i construc]ia unei antropologii filozofice
a lui Eliade av`nd la baz\ o hermeneutic\ creativ\. Prin ce se
caracterizeaz\ acest tip de hermeneutic\ `n compara]ie cu alte
metode `n studiul istoriei religiilor?

RS: Am subliniat faptul c\ Eliade nu s-a limitat la o mor-
fologie a religiilor, e contrar tuturor formelor de „reduc]ionism“
`n raport cu dimensiunea religioas\, adic\ accept\ comparatis-
mul istoric `ntre diferite forme religioase [i religii, dar dep\[e[te
aceast\ viziune [i folose[te o metod\ hermeneutic\. Prin herme-
neutic\ Eliade explic\ faptul c\ dimensiunea religioas\ (sacrul)
este o dimensiune permanent\ a con[tiin]ei umane [i, mai mult,
este o deschidere c\tre transcenden]\.

GS: De ce hermeneutica eliadian\ e definit\ de `nsu[i
Eliade ca fiind „creativ\“? Ce importan]\ are `n aceast\ afir-
ma]ie faptul c\ Eliade era un istoric al religiilor dublat de un
scriitor?

RS: Eliade afirm\ c\ metoda sa este „creativ\“, deoarece cel
care o folose[te, apropiindu-se de fenomenul religios, nu poate
p\stra o atitudine neutr\; interpretul se schimb\, pozi]ia sa spiri-
tual\ se transform\. Acest fapt are o mare pondere. Eliade a
declarat `ntotdeauna c\ studiul [tiin]ific reprezint\ aspectul
„diurn“ al vie]ii sale, iar crea]ia literar\ aspectul „nocturn“ al
operei sale. Literatura fantastic\ pentru el `nseamn\ o metod\
de cercetare care dubleaz\ crea]ia sa [tiin]ific\.

GS: Unii exege]i `i critic\ tocmai lipsa unei metode [i car-
acterul eseistic al unora dintre scrierile sale. S`nt `ndrept\]ite
aceste critici?

RS: ~n opera lui Eliade, cum am spus deja, exist\ o metod\
hermeneutic\ dar, din p\cate, savantul rom=n nu a scris nici-o
oper\ specific\ de metodologie. Atunci opera sa complex\ las\
uneori impresia unui caracter eseistic, dar un cititor atent g\-
se[te metoda eliadian\ `n pasaje specifice cuprinse `n studiile,
`n memorialistica [i `n coresponden]a lui Mircea Eliade. Cerce-

t\torului operei eliadiene ̀ i r\m`ne sarcina de a reconstrui meto-
da marelui savant. 

GS: Conform istoricului religiilor, lumea contemporan\ a
pierdut sensul cunoa[terii ini]iatice, `nlocuindu-l cu episodul
firului Arianei. Ce consecin]e are acest fenomen? Este hazar-
dat s\ interpret\m `ntreaga oper\ a lui Eliade ca o adev\rat\
ini]iere?

RS: ~ntreaga „aventur\ spiritual\“ a lui Eliade poate fi con-
siderat\ o ini]iere. Important este faptul c\ e o ini]iere individu-
al\, care nu poate fi subsumat\ nici unui curent sau grup eso-
terist ini]iatic. Eliade concepe `ntreaga existen]\ ca o ini]iere,
fiecare eveniment fiind considerat ini]iatic, deschis salv\rii sau
e[ecului. ~n aceast\ cheie trebuie interpretat\ geografia ini]ia-
tic\ a lui Eliade, importan]a Centrului, simbolul Labirintului [i
no]iunea „scenariului mitico-ritualic al Mor]ii [i al Rena[terii“.

GS: ~n ce m\sur\ perspectiva lui Eliade poate fi legat\ de
„g`ndirea tradi]ional\“ a lui Julius Evola, René Guénon [i
Ananda Coomaraswamy?

RS: Eliade, `n tinere]e, a intrat `n contact cu opera acestor
g`nditori. I-a citit, i-a comentat [i a fost influen]at de ei, dar po-
zi]ia sa nu a fost niciodat\ „tradi]ionalist\“ (philosophia peren-
nis) [i nu a parcurs o cale de tip ini]iatic `n aceast\ tradi]ie. Anii
1920-1930 `n Rom=nia au fost o perioad\ `n care cultura pre-
dominant\ era de tip pozitivist [i materialist, `n plus nu exista la
rom=ni o [coal\ de istoria religiilor [i de orientalistic\ [i, prin
urmare, Eliade a c\utat inspira]ie din afar\ [i a folosit idei ale
tradi]ionali[tilor, el nefiind un tradi]ionalist. ~n acest „parcurs
formativ“, Eliade a ales ca „mae[tri“ [i pe Raffaele Pettazzoni
[i Giuseppe Tucci, care nu erau `n nici un caz „tradizionalisti“.
Acest fapt este `n sine un alt argument `n favoarea ideii mele c\
g`ndirea lui Eliade, chiar din tinere]e, era foarte complex\.

GS: Ce proiecte de cercetare ave]i `n acest moment?

RS: Anul trecut am s\rb\torit 100 de ani de la na[terea lui
Mircea Eliade. ~n Italia s-au organizat dou\ simpozioane la care
am participat. ~ntre timp am editat `n traducerea doamnei
Cristina Fantechi Oceanografia (octombrie 2007) [i Frag-
mentarium (februarie 2008), care au ap\rut la editura Jaca Book
din Milano. Anul viitor, la aceea[i editur\, va ap\rea Jurnalul
portughez `n aceia[i traducere. Preg\tesc o culegere a scrierilor
mele despre Eliade din ultimii ani, `n care voi introduce [i tex-
tul c\r]ii mele publicate `n 1982 la Torino, demult epuizat\ –
Libertà e terrore della storia. Genesi e significato dell’antis-
toricismo di Mircea Eliade. ~n acela[i timp lucrez la o carte
despre curente [i tendin]e filozofice `n Rom=nia interbelic\,
pun`nd accentul pe raportul dintre autohtoni[ti [i occidentali[ti.

„~ntreaga aventur\ spiritual\ a lui
Eliade poate fi considerat\ o ini]iere“
Interviu cu prof. Roberto Scagno, Universitatea din Padova

ROBERTO SCAGNO – N\scut la Torino `n 1946; licen]iat `n filo-

sofie al Universit\]ii din Torino; lector de italian\ la Universitatea din

Ia[i (1974-1976); asistent de Istoria Religiilor la Torino din 1976; pro-
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Ordinul Na]ional „Pentru Merit” `n grad de Comandor (2003).

A publicat `ntre altele: Il terrore della storia. Genesi e significato

dell’antistoricismo di Mircea Eliade, Torino 1982; Mircea Eliade e

l’Italia `mpreun\ cu Marin Mincu, Milano 1987; a `ngrijit edi]ia ita-

lian\ a unor opere ale lui Mircea Eliade. ~ngrije[te la editura Jaca

Book din Milano, `mpreun\ cu Dario M. Cosi [i Luigi Saibene, edi]ia

tematic\ italian\ [i european\ a Encyclopedy of Religion ap\rut\ la

New York, `n 1987, conceput\ [i dirijat\ de Mircea Eliade p`n\ la

moartea sa. ~n italian\, au ap\rut deja 11 volume din cele 16.


