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– A]i `ngrijit [i publicat `n 1995 la Editura
Cerf din Paris un volum de coresponden]\
Mircea Eliade-Raffaele Pettazzoni sub titlul
„Istoria religiilor are vreun sens?“ De ce
v-a preocupat `n mod deosebit coresponden-
]a celor doi istorici ai religiilor [i cum anu-
me crede]i c\ a]i r\spuns la `ntrebarea con-
]inut\ `n titlul volumului?

– Raffaele Pettazzoni, primul titular al
unei catedre de Istoria Religiilor din Italia, a
l\sat mo[tenire toate documentele sale per-
sonale (scrisori, manuscrise, noti]e) [i o parte
din c\r]ile [i arhiva sa, bibliotecii din loca-
litatea sa natal\, San Giovanni `n Persicelo.
La San Giovani `n Persicelo am g\sit scriso-
rile pe care Eliade le-a trimis „maestrului“
s\u italian. Directorul fondului Pettazzoni de
la bibliotec\, Mario Gandini, mi le-a pus la
dispozi]ie. A[a mi-am `mbog\]it dosarul cu
alte c`teva scrisori trimise de Pettazzoni lui
Eliade care se g\sesc la Biblioteca Regenstein
din Chicago, [i cu altele pe care mi le-a
procurat Mircea Handoca. Proiectul de
publicare a fost prezentat la Editions du Cerf
din Paris de c\tre Michel Meslin, pe atunci
pre[edinte la Sorbona, care a scris prefa]a
volumului, sprijinit de Cristinel Eliade. ~n
1994, `n sf`r[it, volumul a ie[it. P`n\ `n anii
’90, numai c`teva scrisori eliadiene au fost
publicate; cu un an `nainte, `n 1993, ie[ise
primul volum din edi]ia scrisorilor primite
de Eliade, `ngrijit\ de Handoca. Cu
L’Histoire des religions at-t-elle un sens? se
tip\rea, pentru prima oar\, o coresponden]\
integral\ [i bilateral\ a lui Eliade, care cu-
prindea o perioad\ foarte lung\ – treizeci [i
trei de ani – [i num\ra 133 de scrisori. Cred
c\ interesul pentru coresponden]\ st\, dinco-
lo de cantitatea [i calitatea documentelor pe
care le prezint\ (num\rul lor, arcul cronolo-
gic `n care s`nt dispuse, faptul de a fi aproape
toate inedite), `n faptul c\, cu Pettazzoni [i
Eliade, se `nfrunt\ – [i dialogheaz\– dou\
concep]ii total diferite asupra istoriei religii-
lor: o concep]ie istoricist\ [i o concep]ie
anistoricist\. Titlul c\r]ii mele, cum se `nt`m-
pl\ des, a fost ales de editor la sugestia lui
Michel Meslin, dar, dup\ cum a notat unul
din recenzorii volumului, nici unul din cei
doi cercet\tori nu s-a `ndoit c\ istoria reli-
giilor n-ar avea sens. Din contr\, elementul
comun lui Pettazzoni [i Eliade, dincolo de
divergen]ele lor metodice, este convingerea
ferm\ a autonomiei istoriei religiilor ca
disciplin\ [tiin]ific\ [i academic\.

– C`nd a]i luat contact cu opera lui
Eliade?

– Cred c\ am auzit pentru prima dat\ de
Eliade `n timpul liceului, c`nd am primit
cadou volumul colectiv Myths, tradus `n
italian\ cu titlul l’Universo fantastico dei
miti, de editura Mondadori din Milano, `n
1977. Cartea avea o introducere asupra con-
cep]iei despre mit semnat\ de Eliade. Am
avut dintotdeauna o mare curiozitate pentru
lumea religiilor [i cartea, o m`n\ de povestiri
[i imagini sugestive, m-a cucerit.

– {tiu c\ a]i studiat la Universitatea din
Milano, iar licen]a a]i dedicat-o lui Eliade.
Ce v-a atras `n scrierile lui Eliade?

– Studiam filozofia [i m-am hot\r`t s\
dedic lucrarea mea de diplom\ temei „illud
tempus“. Cum atunci eram interesat `ndeo-
sebi de psihologie, am lucrat asupra raportu-
lui dintre Eliade [i Jung. Din lucrarea mea de
diplom\ s-au n\scut primele dou\ studii
despre Eliade: mica monografie Psicologia e

storia delle religgioni nel pensiero di Mircea
Eliade, ie[it\ la Ferara `n 1992, [i un articol
cu titlul La nostalgia del paradiso. Religione
e simbolo in Mircea Eliade, publicat `n
Filosofia e teologia `n acela[i an. 

– Este [tiut c\ `ntre Pettazzoni [i Eliade
s-a stabilit `ncep`nd din 1926 [i p`n\ `n 1959
o ampl\ coresponden]\ [i o trainic\ priete-
nie. C`t de benefic\ `n planul crea]iei [tiin]i-
fice devine aceast\ rela]ie `n raport cu `n-
treaga oper\ a lui Eliade?

– Eliade `l cite[te pentru prima oar\ pe
Pettazzoni `n timpul ultimului an de liceu, `n
perioada `n care interesele sale se orientau
tot mai clar spre materiile umaniste [i, `n
special, spre orientalistic\ [i istoria religiilor.
Pettazzoni exercita asupra lui o influen]\ de-
terminant\, dac\ Eliade ajunge s\-l numeasc\
„primul [i singurul s\u maestru“. C`nd `i
scrie prima dat\, doi ani mai t`rziu, Eliade e
un t`n\r student `n anul `nt`i la Universitate,
`n timp ce Pettazzoni e un profesor universi-
tar deja afirmat. Se na[te imediat un raport
de schimb epistolar `ntre cei doi din care
Eliade extrage o `ncurajare pentru studiile lui
istorico-religioase. Se poate spune c\ g\sise
`n scrierile lui Pettazzoni un model de istorie
a religiilor `n]eles ca disciplin\ general\, care
nu se limita la studierea unei arii culturale, ci
avea o natur\ comparativ\ – ea nu se poate
reduce la alte [tiin]e din moment ce se fon-
deaz\ pe recunoa[terea unei valori particu-
lare religiei, [i nu poate fi dec`t o critic\ a
obiectelor sale.

– Eliade `i scrie ilustrului profesor prima
scrisoare la 19 ani, consider`ndu-l pe
Pettazzoni ca unicul s\u maestru. ~ntre timp
Eliade devine un g`nditor de talie european\,
public\ `n cele mai importante edituri fran-
ceze c\r]i esen]iale de istoria religiilor, iar
maestrul s\u italian `l felicit\ pentru fiecare

reu[it\. ~ntrebarea mea este dac\ nu cumva
raportul dintre Maestru [i Discipol se va
schimba `n timp, probabil dup\ 1950, Eliade
fiind [i el `ntr-un fel tot un Maestru, av`nd o
oper\, devenind o autoritate `n domeniu?

– Pettazzoni a avut dintotdeauna o `nalt\
considera]ie pentru Eliade. C`nd `n 1957, se
deschide concursul de succesiune pentru Ca-
tedra sa de Istorie a Religiilor la Universita-
tea din Roma, `i scrie t`n\rului s\u coleg
rom=n „voilà une occasion pour vous“;
Pettazzoni `l consider\ de acum, cum spune]i
dvs, un „maestro“ `n c`mpul s\u, `nc`t `l
invit\ s\ participe la concurs. ~n anii ’50,
Pettazzoni, pe atunci pre[edinte al Asocia]iei
Interna]ionale de Istorie a Religiilor, re]inea
c\ domeniul istoriei religiilor se `mp\r]ea `n
dou\ mari orient\ri: cea istoricist\ [i cea fe-
nomenologic\. Dup\ moartea lui Gerardus
Van der Leeuw, `l consider\ pe Eliade prin-
cipalul reprezentant al fenomenologiei. 

– Credeti c\ aceast\ coresponden]\ ar
putea interesa nu doar ca simpl\ corespon-
den]\, ci ca surs\ bio-bibliografic\ pentru
cercet\torii operei lui Eliade?

– Coresponden]a se refer\ la foarte multe
circumstan]e ale vie]ii celor doi studio[i, pe
care notele le explic\ [i documenteaz\. ~ngri-
jindu-m\ de editarea acesteia aveam desigur
speran]a c\ munca mea ar putea da o contri-
bu]ie la mai buna cunoa[tere a biografiei sale
intelectuale. Nu pot s\ apreciez dac\ speran]a
mi s-a realizat, dar mi-a f\cut pl\cere s\ v\d
cum coresponden]a Eliade-Pettazzoni a fost
folosit\ de c\tre studio[ii care s-au ocupat de
Eliade `n ultimii zece ani.

– Exist\ deosebiri de vederi `ntre cei doi?

– S-ar putea zice c\ au maniere opuse de
a studia religiile. Pettazzoni, cu [coala „sto-
ricista“ de la care se reclam\, pune `n centru
„fapta religioas\“, `n]eleas\ ca „factum“, ce-
va care a fost f\cut, produs de om; pentru
Eliade, viceversa, ceea ce conteaz\ e „feno-
menul religios“ ca hierofanie, adic\ manifes-
tarea transcendent\ a sacrului.

– Dar `ntre conceptul de arhetip eliadian
`n compara]ie cu arhetipul lui Jung? A fost
influen]at Eliade de Jung, chiar dac\ el defi-
ne[te arhetipul s\u ca av`nd o coloratur\ pur
platonician\?

– Eliade folose[te pentru prima dat\ ter-
menul „arhetip“ vorbind de alchimia babilo-
nian\ f\r\ nici o referire la Jung. Probabil c\
a `nceput s\ fac\ uz mai frecvent de acest
termen influen]at de citirea psihiatrului din
Zurich, dar a vrut mereu s\ ]in\ distan]\ de
el. Lu\rile lui de pozi]ii apropo de acest con-
cept, din jurul anilor ’50, s`nt cunoscute, dar
deja `n 1947, mai `nainte de a-l cunoa[te per-
sonal pe Jung [i a `ntre]ine o coresponden]\
cu el, chiar `ntr-o scrisoare trimis\ lui
Pettazzoni, Eliade precizeaz\ c\ pentru el
cuv`ntul „arhetip“ nu are acela[i sens ca pen-
tru Jung. M-am ocupat de tema „arhetipului“
`n diverse articole, ultimul dintre acestea va
ap\rea `n revista american\ „Religions“,
`ntr-un num\r monografic Eliade, [i cred c\
pot zice c\ `n]elesurile conceptului de „arhe-
tip“, la cei doi, dincolo de unele analogii, nu

„Cred c\ biografia lui Eliade trebuie
s\ se confrunte cu o perspectiv\
`n primul r`nd istoriografic\“

Interviu cu profesorul Natale Spineto, Universitatea din Padova
Doctor `n Istoria Religiilor la Universitatea din Roma – La Sapienza [i `n Istoria

Religiilor [i Antropologiei religioase la Universitatea din Paris IV – Sorbona, Natale
Spineto a predat la Universitatea din Geneva [i la cea din Milano; a fost director de studii
la „Ecole Pratique des Hautes Etudes“ din Paris, sec]ia de {tiin]e religioase, [i acum e
profesor de istoria religiilor la Universitatea din Torino. E autorul a circa [aizeci de
articole [tiin]ifice [i volume, `ntre care Simbolurile `n istoria omenirii, Jaca Book, 2002
(tradus [i `n francez\, greac\, spaniol\, german\, maghiar\), Dionysos la teatru. Contextul
s\rb\torii dramei grece[ti, Roma, 2005, Mircea Eliade istoricul religiilor, Brescia, 2006
(tradus\ `n rom=n\ [i francez\). Printre c\r]ile pe care le-a `ngrijit, se pot men]iona Mircea
Eliade – R. Petazzoni, Istoria religiilor are un sens?, Paris,1994, Exploratori ai g`ndului
omenesc. Georges Dumèzil [i Mircea Eliade (`ngrijit\ cu J. Reis), Milano 2000 (edi]ie
francez\, 2003), Istoria comparat\ a religiilor (`ngrijit\ cu G.Filoramo), Pisa – Roma
2002, ~ntreruperea cotidianului. Construc]ia timpului `n experien]a religioas\, Milano
2005, Timpul [i destinul umanit\]ii `n lumina religiilor [i culturilor (`ngrijit\ cu J. Reis),
Turnhout, 2007. Cu ocazia Congresului Interna]ional al Societ\]ii Europene de Istorie a
Religiilor din Bucure[ti a fost decorat cu medalia „Centenar Mircea Eliade“ de pre[edin-
tele Traian B\sescu „pentru meritele [i contribu]ia `n c`mpul istoriei religiilor“.

C`nt\ maic\-mea `n far, Teatrul Na]ional „Marin Sorescu“, Craiova
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~ncepem `n acest num\r prezentarea
proiectului european pRO – Tradu-
cerea poeziei contemporane de  la
Masterul pentru Traducerea Textului
Literar Contemporan, Bucuresti, ini]iat
de prof. dr. LIDIA VIANU (Director al
Centrului pentru Traducerea [i Interpre-
tarea Textului Contemporan, Universi-
tatea Bucure[ti) [i ANNE STEWART
(Agent literar, Londra: http://www.poe-
trypf.co.uk/). ~n fiecare num\r, vom pre-
zenta, cu un poem sau dou\, c`te un tra-
duc\tor implicat `n proiect.

Parteneri: CTITC (Universitatea
Bucure[ti), poetry p f (Londra), revista
CTITC online Translation Café
(ht tp: / /www.e-scoala . ro/ct i tc / in-
dex.html, director Lidia Vianu), Radio
Romania Cultural (redactor: Dan
Verona), Consiliul Britanic Bucure[ti,
Revista „Timpul“ (Liviu Antonesei),
Revista „Luceaf\rul“ (redactor [ef: Dan
Cristea), PEN Clubul Rom=n.

Spitalul St. Elizabeth’s

VICTORIA FIELD

Mirosul de spital
M\ urm\re[te `n autobuz

Mi se a[eaz\ `n p\r
Ca o fantom\ trist\

Miroase a ceva

Ce trebuie s\ fi pierdut

~mi num\r degetele
Cu aten]ie

Nu-m\-uita

O constela]ie de ochi alba[tri
Ce nu poate privi `ncoace

Un nume insistent, strig`nd
F\r\ a avea nimic de spus

O cuvertur\ cu zorzoane [i pic\]ele
F\r\ un suflet micu] adormit

O frumuse]e dansatoare, ce pozeaz\,

{i nici o [uvi]\ de p\r de p\strat

O `mpr\[tiere de dr\g\l\[enie
Ce nu va lua nici o form\ [i nu va cre[te

Te voi ]ine minte, cea care nu ai fost,
Care nu po]i nici veni [i nici pleca.

traducere de 
DANIELA OANCEA
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se pot reduce unul la altul. Cred c\ Eliade fo-
lose[te cuv`ntul „arhetip“ cu diverse semnifi-
ca]ii, una dintre acestea e desigur aceea pla-
tonician\ la care v\ referea]i. Dar `n]elesul
eliadian de „arhetip“, cel mai original [i mai
interesant este, dup\ p\rerea mea, acela
„morfologic“, pe care Eliade `l elaboreaz\
av`nd `n minte morfologia lui Goethe.

– Prin ce se deta[eaz\ anistorismul lui
Eliade de istorismul lui Pettazzoni?

– Problema anistoricismului lui Eliade e
complex\, pentru c\ no]iunea de „istoricism“
poate avea multe semnifica]ii `n istoria filo-
zofiei [i nu e mereu clar la care din aceste
semnifica]ii studiosul rom=n se refer\. Sim-
plific`nd, se poate zice c\ pentru Eliade fap-
tul religios prezint\, `n structura lui, o tensi-
une spre dep\[irea istoriei [i c\ aceast\ ten-
siune nu poate s\ fie `n]eleas\ integral prin-
tr-un studiu exclusiv istoric. E nevoie de o
hermeneutic\ a simbolurilor, care s\ permit\
culegerea – dincolo de determin\rile istorice,
de altfel fundamentale, pentru c\ sacrul nu se
arat\ dec`t `n istorie – `nsemn\t\]ii universale
[i natura revela]iilor sacrului. Pentru Pettazzoni,
ceea ce e interesant e `n schimb faptul religi-
os ca produs al omului, care ilustreaz\ varie-
tatea situa]iilor culturale [i existen]iale `n
care umanitatea se g\se[te din c`nd `n c`nd.
C`t prive[te religia, pentru Pettazzoni nu e
necesar\ evadarea din istorie, mai ales pentru
a `nfrunta momentele critice pe care existen-
]a uman\ le prezint\. Dar, cum a scris Paul
Ricoeur `n recenzia sa asupra coresponden]ei
Eliade-Pettazzoni „si Eliade n’en a jamais
fini avec l’histoire, Pettazzoni n’en a jamais
fini avec le sens“.

– Crede]i c\ e posibil\ o a[a-zis\ evadare
a omului din istorie, a[a cum percepe Eliade
fuga omului de azi din fa]a „terorii is-
toriei“?

– Cred c\ e fundamental\ `n religii, tema
dialecticii dintre timpul ordinar (timpul isto-
ric) [i suspensia sa, `ntre realitatea comun\ [i
accesul `ntr-o realitate „alta“. G`ndesc c\
Eliade a adus contribu]ii importante `n stu-
diul dialecticii.

– Ce ne pute]i spune despre raporturile
colegiale pe care Eliade le-a avut [i cu al]i
istorici ai religiilor italieni, mai precis cu
Tucci, considerat `n anii ’20-’30 specialist `n
istoria indian\?

– Eliade l-a numit pe Tucci unul dintre
„primii `ncep\tori `n studiile indiene“ [i `n
biblioteca `n care Tucci ]inea seminarul s\u,
la Roma, `n anul 1928, Eliade g\se[te „Isto-
ria Filozofiei Indiene“ de Dasgupta, carte ca-
re `l va determina s\ `ntreprind\ c\l\toria sa
`n India. Ca [i pe Pettazzoni, Eliade `l nume[-
te, `n scrisorile sale, [i pe Tucci „maestro“, [i
va men]ine cu acesta un raport de prietenie
p`n\ la moarte. Pentru t`n\rul Eliade cultura
italian\ a fost important\: `n afar\ de
Pettazzoni [i Tucci, au avut o influen]\ asu-
pra lui [i Macchioro, Buonaiuti, Formichi,
Papini (dar [i Croce, Gentile [i al]ii). Dup\
r\zboi, Eliade va `ntre]ine raporturi de prie-
tenie [i colaborare cu de Martino, Brelich,
Bianchi, Gnoli, Pestalozza, Marconi.

– Dar cu Papini, dup\ citirea [i comen-
tariul la romanul s\u autobiografic „Un om
sf`r[it“, care a f\cut epoc\ `n Rom=nia prin-
tre congenerii lui Eliade?

– Lectura lui Papini i-a stimulat lui Eliade
interesul pentru cultura italian\. Confrunta-
rea cu acesta a fost unul din momentele
relevante ale biografiei t`n\rului Eliade, dar
cred c\ nu a avut un rol determinant `n
formarea lui Eliade ca istoric al religiilor,
care e segmentul pe care se concentreaz\ cer-
cet\rile mele, dac\ nu, poate, pentru o anume
viziune a cre[tinismului care `i apropie pe cei
doi studio[i.

– Ce c\r]i ale lui Eliade au fost publicate
`n Italia?

– ~n afar\ de operele din tinere]e mai
`nsemnate, practic toate c\r]ile scrise dup\
r\zboi, `n afar\ de al doilea [i al treilea volum
din Jurnal [i c\r]i de mai mic\ `nsemn\tate,
ca antologia „De la primitivi la Zen“.

– Care este punctul Dvs de vedere privind
„r\t\cirile de tinere]e“ ale lui Eliade din
anii ’30?

– Cred c\ marea parte a dezbaterilor
apropo de aceast\ problem\ a fost umbrit\ de
o situare pe care o consider nepotrivit\ pen-
tru un istoric: `mp\r]irea c`mpului `ntre ca-
lomniatori [i apologe]i. Eu cred c\ trebuie s\
se `nfrunte biografia lui Eliade cu o perspec-
tiv\, `nainte de toate, istoriografic\, adic\, cu
o analiz\ istorico-critic\, `n\untrul contextu-
lui de referin]\. Judecata moral\, politic\ sau
juridic\, inventivitatea [i exaltarea s`nt legi-
time, pot s\ fie interesante, `n anumite situa-
]ii s`nt necesare, dar se prezerv\ la alte ge-
nuri literare [i `n alte studii. Ele se `nt`lnesc
totu[i des – relativ la Eliade – `n opere care
se prezint\ ca lucr\ri istorice. Din aceast\
perspectiv\, care nu admite simplific\ri [i
banaliz\ri, am `nfruntat problema pe care mi-
o pune]i, `n cartea mea „Mircea Eliade isto-
ricul religiilor“ (Brescia 2006), care va fi pu-
blicat\ `n cur`nd, actualizat\, `n traducere
rom=neasc\, la care trimit cititorul.

– Care s`nt proiectele Dvs, imediate [i de
perspectiv\ (referitoare la calitatea dvs. de
„eliadist“)?

– Dup\ cum spuneam, ultima mea carte
despre Eliade va fi `n cur`nd publicat\ `n lim-
ba rom=n\. Este `n preg\tire o edi]ie france-
z\, care va ie[i [i aceasta `n versiune rev\zut\
[i actualizat\. De acum biografia lui Eliade e
a[a de bogat\ [i s`nt a[a de multe documente
`n arhiva care-l prive[te, publicate `n ultimul
timp, c\ e greu s\ g`nde[ti la a scrie alte ope-
re de sintez\. Socotesc c\ voi da `nc\ o con-
tribu]ie „eliadian\“, cu argumente punctuale
[i specifice, dar opera lui Eliade m\ intere-
seaz\ acum mai ales `n\untrul unui discurs
istoriografic mai general despre istoria isto-
riei religiilor `n secolul dou\zeci. 

Interviu de Gabriel St\nescu

V\ rog s\ primi]i mesajul meu de solida-
ritate cu ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit
Dr. Nicolae Corneanu. Este o datorie moral\
pentru persoane din mediul meu social [i
intelectual s\ ar\t\m c\ ~naltpreasfin]itul
Mitropolit este una dintre marile personali-
t\]i ale vie]ii religioase [i culturale rom=-
ne[ti, c\rturarul ce apar]ine universului bise-
ricesc ortodox [i care prin generozitate, [ti-
in]\ de carte, talent [i `n]elepciune confer\
consisten]\ demersurilor de integrare euro-
pean\ a Rom=niei.

Banatul – regiunea `n care ~naltpreasfin-
]itul P\rinte Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu
p\store[te de cinci decenii – este una `n ca-
re comunicarea, cunoa[terea reciproc\ a cul-
telor [i culturilor, `mprumuturile de valori [i
obiceiuri s`nt realit\]i cotidiene. O fecund\
mo[tenire istoric\ regional\ [i zonal\ indic\
persisten]a admirabilelor ambivalen]e cul-
turale [i mai pu]in a particularit\]ilor.

Conservarea diversit\]ii spirituale, cultu-
ral-patrimoniale, simbolice din Banat este
legat\ de contribu]iile excep]ionale ale

~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Dr.
Nicolae Corneanu. Acestea devin cu at`t mai
importante cu c`t dau seama asupra crezu-
lui umanist [i asupra sentimentului de soli-
daritate uman\ exersate `n modul cel mai
firesc de unul dintre eminen]ii reprezen-
tan]i ai Bisericii Ortodoxe Rom=ne.

Timi[oara, 8 iulie 2008

VICTOR NEUMANN
Universitatea de Vest din Timi[oara

~n aten]ia Sinodului 
Bisericii Ortodoxe Rom=ne,

Dup\ c\derea cortinei, Compania ApARTe, Moscova
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