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Poate cea mai cunoscută personalitate culturală românească, Mircea Eliade a sus-
citat multiple controverse în ultimii ani mai ales în ceea ce privește etapa interbelică a 
vieții și creației sale. Ne-am obișnuit să privim perioada interbelică prin intermediul 
filtrului ideologic al prezentului care simplifică arbitrar și deformează o realitate de 
o complexitate care nici măcar nu e întrezărită astăzi. Bunăoară asocierea unor figuri 
intelectuale emblematice ale perioadei cu Mișcarea Legionară este expediată sumar și 
cu o suficiență condamnabilă. De asemenea zelul inchizitorial de multe ori interesat 
și graba de a judeca anumite alegeri sau opțiuni pe baza unor evenimente ulterioa-
re acestora dovedesc lipsa de onestitate intelectuală a celor care se erijează în instan-
țe morale inatacabile ce împart cu larghețe sentințe fără să fi trăit perioada care face 
obiectul acestora și fără să facă un efort minimal de a depăși clișeele prezentului și de 
a înțelege perioada respectivă conform propriilor ei repere axiologice, atât cât este cu 
putință așa ceva, firește.

Pentru o epocă îmbibată de scepticismul și relativismul postmodern așa cum este 
cea pe care o trăim, perioada interbelică este greu de înțeles în primul rând datorită 
febrilității ei, a unei fervori difuze și a sentimentului aproape escatologic care a carac-
terizat-o. Contemporanii simțeau că o lume veche, cea a burghezului secol al XIX-lea, 
moare sub ochii lor, ca urmare a cataclismului Marelui Război și că o alta nouă se naș-
te. In România, la toate acestea se adăuga și sentimentul că realizarea unității naționale 
făcea loc unei noi generații “disponibile”, care avea, spre deosebire de generația “de 
foc”care o precedase, libertatea de a-și alege o misiune proprie, un rost nou. În cuvin-
tele lui Mircea Eliade:

“Așa cum vedeam eu lucrurile, deosebirile între «generația tânără» și cele care o 
precedaseră se datorau în primul rând faptului că înaintașii noștri își realizaseră misi-
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unea lor istorică: întregirea neamului. Dar dacă războiul mondial îngăduise României 
să reintegreze fruntariile ei reale, pentru ideologia oficială occidentală războiul consti-
tuise o teribilă contradicție. Mitul progresului infinit, credința în rolul decisiv al științei 
și industriei, care trebuiau să instaureze pacea universală și justiția socială, primatul 
raționalismului și prestigiul agnosticismului – toate acestea se spulberaseră pe fron-
turile de luptă. « Iraționalismul», care făcuse posibil și nutrise războiul, se făcea acum 
simțit și în viața culturală și spirituală occidentală; reabilitarea experienței religioase, 
numărul impresionant de convertiri, interesul pentru pseudo-spiritualități și gnoze 
orientale (teosofia, neobudismul, Tagore etc.), succesul suprarealismului, voga psiha-
nalizei etc. Criza în care intrase lumea occidentală îmi dovedea că ideologia generației 
războiului nu mai era valabilă. Noi, «generația tânără», trebuia să ne găsim rosturile 
noastre. Dar, spre deosebire de înaintașii noștri, care se născuseră și trăiseră cu idealul 
reîntregirii neamului, noi nu mai aveam un ideal de-a gata făcut la îndemână. Eram li-
beri, disponibili pentru tot felul de «experiențe». În credința mea de atunci,«experien-
țele» acestea nu erau menite să încurajeze diletantismul sau anarhia spirituală. Ele ni 
se impuneau printr-o fatalitate istorică. Eram prima generație românească necondițio-
nată în prealabil de un obiectiv istoric de realizat. Ca să nu sombrăm în provincialism 
cultural sau în sterilitate spirituală, trebuie să cunoaștem ce se întâmplă pretutindeni 
în lume, în zilele noastre.”1 

Cu siguranță, acestea nu sunt cuvintele unui nationalist îngust, ale unui șovin 
sau ale unui xenofob. Din contra transpare de aici cu claritate năzuința de a depăși 
orizontul cultural provincial și vocația universalității. La Eliade, așa cum vom vedea 
mai târziu, naționalul trebuie să treacă obligatoriu prin universal, cele două sfere sunt 
complementare și nicidecum contradictorii. De asemenea, în subtext apare și dorința 
depășirii primatului politicului în spațiul românesc și voința de a îndrepta toată ener-
gia acestei generații “disponibile” către actul creației culturale. 

Totuși, ca o observație critică, se poate detecta deja în acest text o tendință recuren-
tă la Eliade, cea de a sublinia doar anumite trăsături ale contextului epocii sale și de 
a trece complet sub tăcere altele, care nu corespundeau viziunii sale. Desigur, revita-
lizarea religiozității și acea tendință care se poate numi generic “spiritualism” au fost 
niște realități de netăgăduit ale epocii, însă ele par a fi cuprins, privite retrospectiv, 
numai o elită intelectuală. Însă majoritatea populației occidentale dorea să uite expe-
riența teribilă a războiului și nu părea deloc a fi atinsă de această renaștere religioasă, 
“spiritualistă”. Era și perioada acelor “Roaring Twenties”, a jazz-ului, a dezinhibării 
senzualității, a modei “La Garçonne”…, fenomene care-și aveau epicentrul în America 
și care până în momentul devastatoarei crize economice care a început în 1929, mo-
lipsiseră și majoritatea populației europene. Acești ani `20 marcau tot în America și 
primele manifestări ale “societății de consum” care dupa 1945, va cuprinde cu totul și 
Europa Occidentală: 

1 Mircea Eliade, Memorii (1907-1960), București: Editura Humanitas, 1997, pp. 136-137. 
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“In perioada imediat următoare Primului Război Mondial, cea mai mare parte a 
lumii a dansat după ritmul american. Intrate târziu în război, Statele Unite erau câști-
gătorul neîndoielnic al păcii…America reprezenta noi libertăți în viața socială, econo-
mică și politică. Nimic nu a surprins mai bine această manifestare decât jazzul, o mu-
zică născută în comunitățile de negri din delta fluviului Mississippi … transformată pe 
Broadway în muzică de atmosferă pentru o petrecere globală lungă cât un deceniu”.2 

Tot la o privire retrospectivă, acești ani `20, apar ca o primă tentativă de globali-
zare sub semnul capitalismului liberal având ca epicentru Extremul Occident adică 
America, retezată de marea criză din 1929-1933. Toate acestea coexistau cu cele descri-
se de Eliade în textul citat mai sus. America, care nu simțise pe propriul sol ororile răz-
boiului, nu cunoștea, oricât de afectată a fost de criza economică a anilor`30, acel cli-
mat marcat de presimțiri apocaliptice care bântuia Europa. Ca o paranteză, este foarte 
greu de spus ce șanse de a dura ar fi avut acea renaștere religioasă, “spiritualistă” ob-
servabilă la o mare parte a elitelor europene și amintită de Eliade dacă Lumea Veche, 
Europa, nu și-ar fi desăvârșit prin Al Doilea Război Mondial sinuciderea geopolitică și 
culturală inițiată în 1914. Astfel, după 1945, al doilea val al americanizării ce-l relua pe 
cel eșuat din anii`20, nu a mai întâlnit nici o opoziție într-o Europă devastată. Punctul 
esențial este că tendințe diverse, dacă nu contradictorii, se confruntau pentru sufletul 
unei Europe care după 1914-1918 își pierduse reperele secolului al XIX-lea, ale acelei 
“lumi de ieri”3, după expresia lui Stefan Zweig. 

Revenind la Mircea Eliade, una dintre convingerile sale fundamentale repetate 
până la sațietate în publicistica sa interbelică a fost cea în “primatul spiritualului”, în 
detrimentul politicului, în primul rând. Ignorând complet politicul în publicistica sa 
timpurie de până la plecarea în India (unde mișcarea nationalistă indiană de protest 
împotriva așa-numitului “British Raj” inspirată de Gandhi l-a inpresionat profund), 
Eliade a rămas obsedat până la Al Doilea Război Mondial, de ceea ce el considera a fi 
destinul cultural și rostul spiritual al generației sale. Fără experiența sa indiană întrea-
ga sa traiectorie spirituală, inclusiv publicistica sa pe teme social-politice din anii`30, 
ca și controversata sa adeziune la Mișcarea Legionară, ar fi total de neînțeles. Ar fi 
complet artificial să compartimentăm o gândire unitară, de o coerență fără rest precum 
cea a lui Eliade după revenirea din India în gândire religioasă, filosofică, politică etc. 
Așa cum o spune el însuși: “Mi se părea că încep să înțeleg elementele de unitate ale 
tuturor civilizațiilor țărănești, care se întindeau din China și sud-estul Asiei până la 
Mediterana și Portugalia. Regăseam pretutindeni ceea ce am numit mai târziu «reli-
giozitatea cosmică», adică rolul capital al simbolului și al icoanei, respectul religios al 
pământului și al vieții, credința că sacrul se manifestă direct prin misterul fecundității 

2 Niall Ferguson, Războiul lumii. Epoca urii, traducerea de Alina Predescu, București: Editura 
Rao, 2012, pp. 261-262.

3 Stefan Zweig, Lumea de ieri. Amintirile unui european, traducerea de Ion Nastasia, București: 
Editura Humanitas, 2012, passim.
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și reînnoirii cosmice, iar nu prin evenimentele istorice. Evident, civilizațiile țărănești 
europene fuseseră transfigurate de creștinism…

Indirect, înțelegerea spiritualității indiene aborigene m-a ajutat, mai târziu, să înțe-
leg structura culturii românești. M se părea că problema istoriei și filosofiei culturii ro-
mânești trebuie dezbătută pe un alt plan. În primul rând, creațiile populare românești 
se articulau într-o perspectivă mult mai vastă, căci ele nu erau numai românești; mai 
précis, dimensiunile lor nu erau «provinciale», nu se limitau la frontierele neamului 
românesc.”4 

Ar putea părea paradoxal faptul că revelația acestui mod de a fi în lume al civiliza-
țiilor tradiționale, Eliade a avut-o tocmai în îndepărtata Indie când, firește, avea încă 
la îndemână o civilizație rurală românească aproape intactă în jurul anului 1930. Însă 
paradoxul este numai aparent. Întreaga discuție despre “experiențe” pe care foarte 
tânărul Eliade o inițiase în publicistica sa dinainte de plecarea în India reflecta, de fapt, 
distanța sa de spațiul civilizației tradiționale românești, distanță impusă obiectiv de 
originea sa urbană, burgheză, oricât ar fi încercat să sublinieze existența strămoșilor 
săi îndepărtați țărani. Spre deosebire de un Nichifor Crainic, de exemplu, născut la 
țară, pentru care apartenența organică la matca civilizației rurale românești și la or-
todoxie era o realitate, orășeanul Eliade descoperă religiozitatea și spiritualitatea pe 
cont propriu, mediat, ca o alegere individuală după ce încearcă nenumărate experiențe 
spirituale. Nu mai este parte organică a unei comunități tradiționale în mijlocul căreia 
să se nască. El se apropie de o astfel de comunitate și de ceea ce înțelege prin “spiritu-
alitate” ca individ, nu ca parte inseparabilă a unei comunități organice care-l precedă. 
Şi o descoperă… în India. Cu alte cuvinte, toată discuția despre “experiențe”, “dis-
ponibilitate”, “aventură”, acest nomadism intelectual sublinia de fapt dezrădăcinarea 
unui tânăr intelectual cu origini burgheze aflat în căutarea sensului existenței. Totuși, 
este important de subliniat că nu este o distanță de netrecut așa cum ar fi pentru un 
intelectual occidental nutrit de la Lumini încoace de un mediu intelectual agresiv de-
sacralizat. Ca român, Eliade, oricât de citadin ar fi fost, era încă aproape de “apa vie” 
a civilizației rurale românești. Dezrădăcinarea sa și a mediului citadin interbelic româ-
nesc o va recunoaște mai târziu însuși Eliade: 

“…nomadismul era climatul spiritual al epocii 1920-1930. Oamenii călătoreau - su-
perficial, de altfel, până la Paris sau în Italia – pentru că nu aveau rădăcini.”5 Spus 
altfel, Eliade se apropie de național prin universal: ceea ce îl interesează și îl atrage 
la civilizația tradițională românească este nu ceea ce are ea parohial, specific, îngust 
autohton, ci tocmai valențele ei de universalitate, ceea ce o încadrează unei vaste geo-
grafii spirituale, cum o afirmă din nou în “Memorii”: 

“Mi se părea că noi, românii, am putea împlini un anumit rol în dialogul intre cele 
două lumi: Occidentul, Asia și civilizațiile de tip popular, arhaic. Mi se părea inutil să 

4 Mircea Eliade, op.cit., pp. 207-208. 
5 Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri, volumul 1, București: Editura Humanitas, 

2006, p. 153. 
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repetăm anumite clișee sau descoperiri occidentale - dar de asemenea mi se părea ste-
ril să ne fixăm intr-un traditionalism desuet. Tocmai rădăcinile țărănești ale unei bune 
părți din cultura românească ne silea să depășim naționalismul și provincialismul cul-
tural și să tindem către «universalism». Elementele de unitate ale culturilor populare 
indiene, mediteraneene și balcanice îmi dovedeau că aici există acel univers organic, 
rezultatul unei istorii comune (istoria civilizațiilor țărănești, iar nu construit în chip 
abstract. Noi, cei din Răsăritul Europei, am fi putut sluji de punte între Occident și 
Asia. Asta, evident, în ipoteza că Rusia sovietică nu va deveni o putere mondială. O 
bună parte din activitatea mea din România dintre 1932 și 1940 își găsește punctul de 
plecare în aceste instituții și observații din primăvara și vara anului 1931.”6 

Acest pasaj este de o importanță covârșitoare în economia întregii discuții despre 
faza interbelică a întregii gândiri eliadești. Eliade refuză pur și simplu să accepte ti-
parele împământenite ale controversei tradiționalism-modernitate, fiecare alternati-
vă părându-i-se mărginită și limitată. Firește, aveam un specific și nu puteam deveni 
occidentali peste noapte maimuțărind Vestul, asta era de la sine înțeles. Însă nici nu 
puteam face tabula rasa din tot ce se întâmplase în societatea și în cultura română de 
la 1848 încoace. Elementul de originalitate al concepției lui Eliade este integrarea in-
tr-o sinteză superioară a elementelor acestei dihotomii. Contactul cu Occidentul, crede 
Eliade, a avut printre altele tocmai rostul de a redeștepta conștiința specificității româ-
nești tocmai prin opoziție pentru că totdeauna ne definim și ne clarificăm identitatea 
pe fundalul contactului cu celălalt, cu “alter”. De aici puternica reacție traditionalis-
tă, “ortodoxistă” care își are, de asemenea, menirea sa profundă. De asemenea, spre 
deosebire de viziunea conservatoare sau tradiționalistă clasică, Eliade crede că toate 
schimbările aduse de modernizare și occidentalizare au rostul lor, chiar dacă nu acela 
la care se gândeau inițiatorii lor. Putem intui din acest text deosebit de important că 
sensul acestui proces stă în asimilarea de către intelectualitatea română a instrumen-
tarului cultural occidental (aceasta facându-se cu păstrarea propriei identități, una di-
ferită de Vest, aici Eliade fiind de acord cu tradiționaliștii precum N. Crainic7) tocmai 
pentru a “traduce” Occidentului un limbaj pe care acesta nu-l mai poate înțelege direct 
în această eră de aproape completă desacralizare și secularizare, limbajul civilizațiilor 
arhaice, tradiționale. Rădăcinile arhaice, tradiționale, țărănești ale culturii române ușu-
rau mult acest proces. Este, practic, rolul pe care și-l va asuma Eliade prin întreaga sa 
creație de istoric al religiilor. Stăpânind perfect instrumentarul științific occidental, dar 
în același timp capabil să înțeleagă din interior structura civilizațiilor arhaice, tradițio-
nale, lucru de care un savant occidental nu mai putea fi capabil, Eliade își asumă atât 
pentru el cât și pentru întreaga cultură română rolul de mediere între Vestul laicizat 
și desacralizat și Estul ancorat încă în repere tradiționale, sacrale, toate acestea cu spe-
ranța nemărturisită a unei inversări a valului desacralizării și a revenirii Occidentului 

6 Idem, Memorii(1907-1960), ed.cit., 1997, p.209.
7 Cf. N. Crainic, Nostalgia paradisului, Iași: Editura Moldova, 1994, passim.
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la un mod religios de a vedea lumea. De aceea era atât de importantă pentru Eliade 
acea renaștere religioasă, “spiritualistă” occidentală de după Primul Război Mondial 
(deși, din păcate, nu a reprezentat decât un fenomen pasager) pentru că părea a fi înce-
putul unei respiritualizări și resacralizări a Occidentului. Pentru Eliade, cultura româ-
nă, ca și întregul spațiu intermediar dintre Occident și Orient al Europei de Sud-Est, 
putea sluji drept mijlocitor al acestei respiritualizări, transmițând într-o formă pe care 
Occidentul s-o poată înțelege, într-un limbaj familiar lui acele repere sacrale încă vii în 
Orient (bunăoară în India contemporană tânărului Eliade), dar complet ininteligibile 
spiritului occidental modern. Nici mai mult, nici mai puțin, în textul extrem de impor-
tant citat mai sus, este vorba de un adevărat text programatic a ceea ce ar fi trebuit să 
devină cultura română. 

Chiar dacă acest text este scris în perioada postbelică, el reflectă fidel convingeri-
le tânărului Eliade. Spre deosebire de viziunea asupra culturii române nu mai puțin 
originală, dar cumva închisă în sine, monadic în propriul rost ortodox incomunicabil 
unui Vest considerat in cheie spengleriană8 drept iremediabil decadent și sortit ex-
tincției spirituale pe care o putem distinge la N. Crainic, spre exemplu,9 Eliade vede 
în mod hotărât viitoarea cultură română în relație cu celelalte culturi, comunicând cu 
ele și chiar putându-le (re)transmite (mai ales Vestului) valori decisive pentru pro-
pria lor evoluție spirituală. Numai Rusia bolșevică i se pare nu doar complet opacă 
la această posibilă respiritualizare, ci în acord cu același Crainic, drept un pericol de 
moarte pentru însuși viitorul culturii române. Firește, nu e vorba aici despre cultura 
rusă tradițională pe care o admiră, ci de excrescența bolșevică apărută tot ca o urmare 
directă a acestui crucial Mare Război, ducând până la ultimele lor consecințe tendințe 
ideologice apărute în același Vest desacralizat. 

Revenind la acest text, trebuie repetat cât de importantă a fost experiența indiană 
pentru toată creația eliadescă precum și pentru convingerile sale asupra propriului 
său rol și al întregii culturi române. Fără această etapă esențială nu putem înțelege ni-
mic din întreaga creație interbelică a lui Eliade sau din ideile recurente în publicistica 
sa din aceeași perioadă. “Derapajul”10 legionar nu poate fi înțeles la rândul său decât 
cuprins în această perspectivă integrală. 

Odată cu reîntoarcerea din India și odată cristalizată această viziune asupra rostu-
lui creației sale și al întregii culturi române (concepție căreia îi va rămâne fidel practic 
până la sfârșitul vieții sale), perspectiva lui Eliade asupra realităților românești inter-
belice cu care era contemporan va sta până în momentul episodului legionar sub sem-

8 Cf. Oswald Spengler, “The Decline of the West. Perspectives of the World History”, vol. II, trans-
lated by Charles Francis Atkinson, New York: George Allen&Unwin, 1928, passim.

9 Cf. N. Crainic, „Parsifal”, în volumul „Puncte cardinale în haos”, Iași: Editura Timpul, 1996, 
pp. 70-79.

10 Sorin Alexandrescu, Mircea Eliade dinspre Portugalia, București: Editura Humanitas, 2007, 
p. 202. 
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nul unei profunde dualități11. Pentru Eliade cultura română, pe de o parte, și viața 
social-politică românească, pe de altă parte, erau două lumi radical diferite care, pro-
fund nefiresc, nu păreau să aibă nimic în comun. Pe plan cultural nu ezită să vorbească 
entuziast despre o “renaștere românească” 12, însă realitatea unei vieți social-politice 
românești roasă până la măduvă de politicianism și corupție îl face să scrie pagini 
demne de pana de pamfletar al lui Eminescu13. Spirit solar, înclinat în mult mai mare 
măsură spre creație, sinteze de largă respirație și mai puțin către critică, Eliade nu ezită 
însă atunci când este vorba despre racilele lumii social-politice să recurgă la atacuri 
devastatoare, încadrabile în lunga tradiție a spiritului critic românesc, însă una mai 
degrabă pe o linie furtunos-profetică asemănătoare cu cea a lui Eminescu și Iorga de-
cât pe cea măsurată și distantă a unui Titu Maiorescu. În chiar articolul menționat mai 
sus, “Renaștere românească”, datând din 21 aprilie 1935, Eliade exprimă ideea rupturii 
radicale dintre explozia creatoare din cultură și marasmul tot mai adânc în care intrase 
viața noastră social-politică în acea perioadă:

“Este cu atât mai dureros atunci hiatusul între mișcarea de ascensiune, viguroasă 
și creatoare, a literaturii și artei românești - și procesul de descompunere a vieții soci-
ale și politice. Ce prăpastie între renașterea spiritului (atâtea frământări, atâtea elanuri 
creatoare, atâtea prefaceri de lexic, de cadre de valori) și între decadența vieții publice. 
Orice urmă de valoare civilă și etică a dispărut din luptele politice.“14 Este important 
de subliniat că încă în 1935, Eliade se pronunța hotărât împotriva implicării intelectu-
alului în politica partizană de orice natură fără ca acest lucru să însemne dezangajarea 
din spațiul public, dimpotrivă: “Renașterea românească nu se poate împlini decât prin 
înlocuirea treptată a preocupărilor politice prin preocupări civile. Forțele creatoare pe 
care le-am văzut la lucru în felurite ramuri de activitate nu pot face nimic pe tărâm etic 
și social; tocmai pentru că acest etic și social nu mai au astăzi nici un sens în afară de 
cel «politic», de luptă pentru putere, pentru partid. Retragerea din politic și concentra-
rea în civilitate este primul gest constructiv pe care îl poate face un tânăr.”15

 Opinii asemănătoare în care va critica “angajarea” politică și va expune teoria in-
telectualului ca luptător solitar pentru spirit va exprima și în opera literară in roma-
nele realiste ca “Intoarcerea din Rai”16 sau “Huliganii”17 prin intermediul personajului 
David Dragu, alter-ego al lui Eliade însuși. Totuși în același articol se întrevede un pre-
sentiment sumbru legat de viitorul României tocmai pentru că acest hiatus este prea 

11 Cf. Mac Linscott Ricketts, Rădăcinile româneşti ale lui Mircea Eliade, București: Criterion 
Publishing, 2004, passim.

12 Mircea Eliade, „Renaștere românească” în volumul „Profetism românesc. România în eterni-
tate”, București: Editura Roza vânturilor,1990, p.79

13 Cf. Mihai Eminescu, „Scrieri politice 1879-1880”, București: Editura Ileana, 1997, pp. 200-201
14 Mircea Eliade, op. cit., p.80. 
15 Ibidem, p.82. 
16 Cf. Mircea Eliade,”Intoarcerea din Rai”, București: Editura Rum-Irina, 1992, pp. 264-265.
17 Cf. Mircea Eliade, „Huliganii”, București: Editura Rum-Irina, 1991, pp. 209-210.
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mare, iar elanurile culturale creatoare ar putea fi sufocate de atmosfera pestilențială a 
politicii românești: 

“Lipsa de «stil», adică de organicitate, a vieții românești contemporane, ar putea să 
ne fie fatală. O societate cu atât de numeroase și victorioase afirmări pe planul valo-
rilor culturale, și cu o viață civilă atât de descompusă - nu cred că poate privi cu prea 
multă incredere viitorul. Hiatusul este prea adânc.”18 

Treptat, atacurile împotriva politicianismului se transformă la Eliade într-o critică 
a sistemului democratic-liberal în întregul lui, o atitudine foarte des întâlnită la majo-
ritatea intelectualilor europeni de marcă ai epocii. O afirmă într-un articol din 27 oc-
tombrie 1935: “Cincisprezece ani de completă democrație, de desfrâu și stare de asediu 
- au fost de ajuns ca să prefacă pe «cetățeanul» român într-un om lipsit de curaj civic, 
fără initiative, fără elan revolutionar, sceptic și resemnat.”19 Critica la adresa unui sis-
tem democratic ce părea iremediabil învechit și compromis în întreaga Europă conti-
nentală (în S.U.A și Marea Britanie el nu a fost contestat în ciuda marii crize economice 
decât de elemente marginale, lucru foarte important, însă de regulă trecut cu vederea) 
nu a însemnat pentru Eliade aderarea la noile mișcări “totalitare”. Dimpotrivă. Fidel 
încă “primatului spiritual” el critică deopotrivă marxismul și rasismul național-socia-
list într-un articol sugestiv intitulat “ Noul barbar” din 27 ianuarie 1935:

 “Economia spirituală a Creștinătății nu mai poate funcționa; în locul ei se instau-
rează matriarhatul german și tribul sovietic, cu o economie specifică și o spiritualitate 
specifică. Pâine nu vor mai mânca decât arienii (în matriarhatul german) și proletarii 
(în tribul sovietic). De asemenea «idei» nu vor mai putea avea decât acei care cunosc 
pe de rost formulele magice ale economiilor respective.”20 Cu un an înainte, pe 14 fe-
bruarie 1934, într-un articol intitulat “Contra stângii și contra dreptei” critica la adresa 
comunismului și a nazismului deopotrivă fusese făcută în termeni foarte tranșanți: 

“Ce căutăm noi la dreapta sau la stânga, n-am înțeles niciodată. Cum putem noi 
imita hitlerismul care persecută crestinătatea sau comunismul care incendiază cate-
dralele (vezi telegramele de la Paris de acum două zile) – îmi stă mintea în loc, dar nu 
înțeleg. Huligani si barbari sunt si comuniștii incendiatori de biserici – ca si fasciștii 
prigonitori ai evreilor. Si unii si altii calcă în picioare omenia, credința intimă pe care e 
liber s-o aibă fiecare individ. Si unii și alții se răscoală teluric contra sâmburelui dum-
nezeiesc din fiecare om, contra credinței și omeniei lui… și totuși, oameni inteligenți 
se încăpățânează să introducă această țară blândă în Codul Bunului Călău hitlerist sau 
Codul Bestiei Roșii marxist. Nu, domnilor, nu vă lăsați păcăliți de vorbe. Tot atâta 
sânge nevinovat se va vărsa pe străzi, fie că “puterea” va fi cucerită de “stânga”, fie de 
“dreapta”. Vom vedea bătrâni cu capetele sparte, oameni puși la zid si femei necinsti-

18 Idem, „Renaștere românească” în volumul „Profetism românesc. România în eternitate”, ed.cit., 
p. 80. 

19 Idem, „1918-1921” în volumul „Profetism românesc. România în eternitate”, ed.cit., p.132.
20 Idem, „Noul barbar” în volumul „Profetism românesc. România în eternitate”, ed.cit., p.55. 
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te – și într-un caz, și în celălalt. Si ne vom trezi mai păcătoși, mai îngreunați de viața 
această tristă – și în dimineața steagului roșu, ca și în dimineața cămășilor verzi. Este 
aceeași barbarie în amândouă părțile. Aceeași dictatură a brutei, a imbecilului, și a in-
competentului – și în Rusia, și în Germania.”21

 Acest text este foarte important deoarece conține o critică devastatoare la adresa 
primitivității ideologice a rasismului național-socialist și reprezintă cea mai clară de-
clarație de distanțare făcută vreodată de Eliade față de nazism. Critica făcută comunis-
mului nu are nimic extraordinar, însă cea pe care aici Eliade o face nazismului arată că 
pentru el acesta, ca și fascismul european în general, nu puteau avea nimic de-a face 
cu acea renaștere spirituală și resacralizare a Europei pe care o avea în minte atunci 
când vorbea despre valul “spiritualist” de dupa Marele Război sau după întoarcerea 
din India. De asemenea, nici vorbă de antisemitism în acest text în care, dimpotrivă, 
prigoana nazistă a evreilor este denunțată în cei mai aspri termeni. După acest text, ne 
este foarte clar un lucru: totala lipsă de temei a acuzelor de “rasism”, “antisemitism” 
sau “filonazism” care s-au făcut recent la adresa lui Eliade de unii comentatori despre 
care nu știm exact dacă sunt ignoranți sau pur și simplu mânați de rea-credință. Ba 
mai mult, în alt text din 20 ianuarie 1935, Eliade avertizează asupra pericolului mortal 
pe care îl reprezintă pentru Europa tocmai pseudospiritualismul și pseudomisticismul 
acestor “religii laice” care sunt ideologiile politice: 

“…pseudomisticismul și cripto-spiritualismul contemporan sunt cele mai sedu-
cătoare crainice ale barbariei. O barbarie mult mai cumplită decât simpla invazie de 
sânge sălbatic de la sfârșitul lumii vechi. O barbarie mentală care va reduce ultimele 
rudimente de inteligență la scheme mentale. (Ce sunt altceva teoriile prin care marxis-
mul, bunăoară, explică arta, etica, filosofia, religia?).”22 

De asemenea, din aceste texte putem înțelege foarte clar că schema simplificatoare 
de azi a peisajului ideologic interbelic european (democrație liberală versus comunism 
versus nazism/fascism) lasă pe dinafară curente și viziuni complet neîncadrabile (pre-
cum cele ale lui Eliade însuși) în această triadă ideologică unită în ciuda diferențelor 
de un lucru esențial: materialismul impenitent al tuturor acestor ideologii și refuzul 
total al “spiritualului” sau metafizicului. Toată această năzuință a unei părți însem-
nate a elitei intelectuale europene interbelice (Eliade fiind unul dintre reprezentanții 
proeminenți ai acesteia alături de figuri variate cum erau catolicii Jacques Maritain, 
Georges Bernanos, Paul Claudel, Leon Bloy sau Julien Green, existențialiști creștini 
precum Miguel de Unamuno, G.K. Chesterton, Gabriel Marcel, tradiționaliști radicali 
ca Réné Guénon, Julius Evola, reprezentanți ai așa-numitei “revoluții conservatoare” 
din Germania ca Ernst Junger, Carl Schmitt, Arthur Moeller van den Bruck, marii filo-

21 Mircea Eliade, „Contra dreptei și contra stângii” în „Credinţa”, an II, 14 februarie 1934, nr. 59, 
p.2. 

22 Mircea Eliade, „Viitorul inteligenței?...” în volumul „Profetism românesc. România în eterni-
tate”, ed.cit., 1990, p.53. 
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sofi religioși ruși precum Nikolai Berdiaev, Lev Sestov, S. Bulgakov, I. Florenski etc.) 
către un nou “spiritualism” sau către o religiozitate renăscută este ignorată din per-
spectiva acestui reducționism contemporan, făcându-se o gravă injustiție intelectuală. 
Toți aceștia sunt introduși astăzi de-a valma în cadrul “fascismului” sau a tendințelor 
“fascizante” în mod simplificator și semidoct, deși am văzut din aceste texte cât de 
puține aveau în comun cu această ideologie materialistă și antispirituală. 

Şi atunci cum explicăm “derapajul” legionar al lui Eliade ? Ar fi simplist să-l redu-
cem la un singur element atunci când e vorba de un complex de factori: personali, con-
juncturali, a unora legați de întregul context geopolitic al României acelor ani și, nu în 
ultimul rând, despre presiunea din ce în ce mai puternică a acelor ani sumbri dinaintea 
războiului, un război care, spre deosebire de precedentul, era considerat o certitudine 
cu mult timp înaintea declanșării lui. Această atmosferă pre-belică avea darul nefast 
de a șterge nuanțele, de a pune lucrurile într-o logică binară de tip “care pe care”. 

Un prim factor pe care-l depistăm la nivel personal este cel al influenței majore pe 
care a avut-o asupra lui Eliade figura lui Nae Ionescu, maestrul său spiritual recunos-
cut. Personaj controversat, adept al unui “socratism” sui-generis, figură singulară și re-
belă în cadrul unei Universități bucureștene dominate încă de scientism și pozitivism, 
Nae Ionescu punea un accent hotărât pe “autenticitate” integrată însă într-un context 
marcat de nevoia unei regăsiri spirituale, religioase23. In cuvintele lui Eliade dintr-un 
articol din 15 noiembrie 1936: “Socratismul profesorului Nae Ionescu se integrează 
astfel de minune momentului spiritual 1922-1930. Tot ce a dezbătut «generația tânără» 
în această vreme – «experiența», «aventura», «ortodoxia», «autenticitatea», «trăirea» - 
își găsește rădăcinile în ideile profesorului Nae Ionescu. Sufletul românesc nu se putea 
găsi pe sine fără drame, fără eșuări, fără «experiențe». Nu te puteai întâlni cu tine prin 
cărți, prin metode, prin ideile altuia. Ca să poți ajunge undeva, oriunde, trebuie înainte 
de toate să fii tu însuți, să fii autentic. În această dramatică și necesară luptă pentru 
autenticitate – fără de care nimic nu se poate crea - profesorul Nae Ionescu a jucat rolul 
de frunte. În timp ce alți cărturari și scriitori se grăbeau să «sistematizeze» - el își con-
tinua conversațiile, lecțiile, fragmentele.”24 De asemenea la Nae Ionescu această “au-
tenticitate” are ca rezultat nu dizolvarea cinică a individului într-un epicureism steril 
din punct de vedere spiritual, cum era cazul, de exemplu, al unui alt contemporan care 
vorbea des despre “autenticitate”, André Gide25, ci tocmai reintegrarea individului, 
după suferința conștientizării imensei sale singurătăți, în ceva care-l transcende și, în 
același timp, îi conferă sens, adică în Istorie sau în Dumnezeu, care pentru Nae Ionescu 
erau același lucru deoarece legile Istoriei erau roadele intervenției divine. 

23 Cf. Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu aşa cum l-am cunoscut, București: Editura Humanitas, 
1992, passim.

24 Mircea Eliade, „Profesorul Nae Ionescu” în volumul „Profetism românesc. România în eterni-
tate”, ed.cit., p.181. 

25 Cf. André Gide, Fructele pământului, traducerea de Mioara Izverna, București: Editura Rao, 
2002, passim.
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Ființă eminamente istorică pentru Nae Ionescu, omul nu creează nimic, ci doar se 
supune Destinului său revelat de Dumnezeu prin Istorie, afirmă Eliade: “ …Dar un om 
nu poate face legi- legile există, în afara lui, în realitate, și el doar le vede și le formu-
lează. Un om nu poate face istorie, căci istoria se face, sub semnul lui Dumnezeu sau al 
destinului, dar se face laolaltă de toți oamenii, cu morții care i-au precedat și cu viii care 
vor veni.

Este o lege deznădăjduită aceasta. Dar este, înainte de toate, o lege creștină, antieu-
ropeană (dacă ne referim la Europa care s-a organizat după Renaștere și Reformă). 
Nicăieri nu întâlnim atâta umilință a omului singur, a omului izolat, rupt din comu-
nitatea de dragoste; nicăieri orgoliul - care a dus pe om în păcatul luciferic, al ispitirii 
lui Dumnezeu, al asemănării cu Dumnezeu - nu e mai definitiv înfrânt ca în această 
concepție creștină.

Drumul către ființă începe printr-o mare căutare de sine, dar sfârșește dincolo de 
sine, în Dumnezeu (soteria) sau în istorie (sympathia).”26

Eliade împărtășește, se vede, cu maestrul său sentimentul de dezrădăcinare al in-
telectualului român de origine citadină, burgheză, fatalmente individualizat și rupt de 
comunitatea de credință a ortodoxiei sau a comunității rurale tradiționale stând sub 
semnul a ceea ce Eliade va numi “creștinism cosmic”, spre deosebire de Crainic, de 
exemplu. Însă spre deosebire de un intelectual occidental, Nae Ionescu simte această 
individualizare, această singularizare sau, mai precis, însingurare nu ca pe o eliberare 
(precum era cazul întregii gândiri europene de la Iluminism sau chiar de la Renaștere 
și Reformă încoace), ci ca pe un blestem27. De aceea ruperea de acest blestem și reveni-
rea în cadrul “comunității de dragoste” a Bisericii trebuie să fie finalul tuturor “trăiri-
lor autentice” ale individului. 

Totuși, remarcăm o primă deosebire majoră între Eliade și maestrul său: dacă Nae 
Ionescu vedea voința lui Dumnezeu manifestându-se în Istorie atât conform dogmati-
cii creștine, cât și sub influența istoricismului german manifestat la gânditori precum 
Dilthey sau Heidegger (sau chiar la personalități proteice precum juristul și filosoful 
politic Carl Schmitt28), Eliade va opta în cele din urmă în opera sa postbelică de isto-
ric și filosof al religiilor pentru Cosmos în detrimentul Istoriei, vorbind chiar despre 
“Teroarea Istoriei”. Insă această viziune antiistorică se va cristaliza la Eliade ca urmare 
a celui de Al Doilea Război Mondial și a tot ceea ce a adus acesta țării sale. 

Personalitatea lui Nae Ionescu avea o fațetă pronunțat politică. Antiliberal virulent, 
el își pusese speranțele rând pe rând înșelate ale unei revoluții antidemocratice, “spiri-
tualiste’’ în adversarii liberalilor (identificați cu “Sistemul” politicianist), adică pe rând 
în Partidul Național-Tărănesc, în restaurația “carlistă” din 1930, sau în guvernul “dea-

26 Mircea Eliade, op.cit., pp. 188-189. 
27 Nae Ionescu, Roza vânturilor, București: Editura Roza vânturilor, 1990, passim.
28 Carl Schmitt, The Concept of the Political, translated by George Schwab, University of Chicago 

Press 1996, passim.
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supra partidelor” condus de N. Iorga în 1931-1932, experiment eșuat girat de Carol al 
II-lea însuși. Apropiat de Carol al II-lea în primii ani de după “restaurație” (1930-1932 
cu aproximație), Nae Ionescu se va distanța din ce în ce mai mult de acesta, ajungând 
spre sfârșitul anului 1933, la ruptura totală datorită alunecării sale din ce în ce mai 
pronunțate spre dreapta și spre Mișcarea Legionară al cărei ideolog neoficial devenise. 
Arestat scurt timp după asasinarea de către legionari a lui I.G. Duca, în dec. 1933, Nae 
Ionescu își afirmă răspicat adeziunea la Mișcare după această dată și chiar simpatia 
față de unele aspecte ale regimului hitlerist. Că Eliade nu va urma orbește traiectoria 
maestrului său în anii 1933-1936, se poate vedea atât din articolele sale în care continua 
să afirme răspicat “primatul spiritualului” și să critice orice angajare în politica de par-
tid, fie la dreapta, fie la stânga ca și din faptul că la uriașul scandal provocat în 1934-
1935, de prefața antisemită a lui Nae Ionescu la romanul “De două mii de ani” al fostu-
lui său discipol evreu Mihail Sebastian29 Eliade indrăznește să-l contrazică pe maestrul 
său: “… I-am mai spus lui Nae Ionescu că nu înțeleg cum am putea afirma că evreii, 
sau oricare alt popor necreștin, nu vor fi mântuiți; asta ar însemna că ne substituim lui 
Dumnezeu. Nici un teolog nu poate ști ce va hotărî Dumnezeu. Nici un om nu poate 
pretinde că știe ce se va întâmpla în absolut, dincolo de istorie.”30 Nae Ionescu folosise 
în acest text o problemă teologică pentru a-și exprima opțiunile politice antisemite, 
schimbând planurile. Eliade, în critica sa, continua să discute problema, cumva naiv, 
în termeni strict teologici. Totuși, în cursul anului 1936, exasperarea lui Eliade față de 
atmosfera putrefactă a politicianismului românesc atinge punctul culminant și, chiar 
dacă el continua să profeseze crezul său în “primatul spiritualului”, deja își fac loc în 
scrierile sale primele referințe pozitive la adresa lui Codreanu, încă nenumit ca atare, 
bunăoară într-un articol din 4 octombrie 1936: “Nu este deloc întâmplător că o mișca-
re tinerească de dreapta își propune, prin cuvintele șefului ei, « să împace România 
cu Dumnezeu». Așa nu vorbea decât Bălcescu sau Heliade Rădulescu.”31 Semnificativ 
este că spusele lui Codreanu citate în textul lui Eliade “sună” a Nae Ionescu, ca să ne 
exprimăm astfel. Treptat, începe să se simtă asupra lui Eliade influența angajamentu-
lui legionar al lui Nae Ionescu.

Evenimentul care a dus însă direct la scurtul angajament legionar al lui Eliade și 
al altor intelectuali (Cioran care își exprimase și el opiniile antidemocratice anul ante-
rior32) a fost moartea fruntașilor legionari Ionel Moța și Vasile Marin în războiul civil 
spaniol unde se înrolaseră voluntari în tabăra naționalistă. Comoția psihiei colective 
românești a fost puternică: “Socul a fost uriaș. Cortegiul a străbătut centrul orașului, 
cu o gigantică cruce în frunte, formată din legionari în uniforme și patru sute de preoți 
care cântau psalmi… Cortegiul funerar, lung de patru kilometri, a paralizat circulația 

29 Cf. Mihail Sebastian, De două mii de ani, București: Editura Humanitas, 2006, passim.
30 Mircea Eliade, Memorii(1907-1960), București: Editura Humanitas, 1997, pp. 289-290.
31 Idem, „Cele două Românii”, în volumul „Profetism românesc. România în eternitate”, ed. cit., 

p.170.
32 Cf. Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, București: Editura Humanitas, 1990, passim. 
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din centrul Capitalei, peste care cădea o ninsoare deasă. Stilul Legiunii invadase stră-
zile, dând o lecție de neuitat «frivolului» București.”33

 În țara politicianismului veros, a vânzării și cumpărării de conștiințe și a “acomo-
dărilor” de tot felul, doi lideri ai unei mișcări politice se duc să lupte și să moară în-
tr-un război strain, tocmai la celălalt capăt al Europei. Chiar N. Iorga, deja adversar al 
Legiunii, a rostit cuvinte de laudă la adresa idealismului lor.34 Firește, Mișcarea din care 
proveneau comisese asasinate care se băteau cap în cap cu morala creștină invocată (iar 
asasinarea oribilă a fostului lider legionar Mihail Stelescu în 1936, întrecuse în bestia-
litate tot ce se văzuse până atunci în România, rolul lui Codreanu in acest caz nefiind 
însă elucidat), însă toate aceste excese nu ștergeau cu buretele caracterul putrefact al 
politicianismului românesc. De asemenea, în întreaga Europă, războiul civil spaniol, de 
o brutalitate fără precedent și angrenând numeroși tineri idealiști din afara Spaniei de 
ambele părți, părea pe bună dreptate ca un preludiu al noului Mare Război care stătea 
să vină la mai puțin de 20 de ani de la încheierea celui dintâi. Ceea ce începuse ca un 
război civil între o facțiune nationalistă a armatei spaniole și tânărul regim republican 
instaurat în 1931, a fost văzut în restul Europei ca o primă manifestare a luptei dintre 
fascism și comunism. Era, firește, o simplificare brutală a unei realități locale mult mai 
complexe (Franco nu era fascist stricto sensu, ci doar se folosea de militantismul ele-
mentelor fasciste, iar partizanii Republicii Spaniole cuprindeau un larg spectru de forțe 
de la liberali până la anarhiști, deși într-adevăr comuniștii erau cei mai activi, ca și fas-
ciștii de partea cealaltă), dar semnificativă rămâne această percepție la nivelul întregului 
continent care dovedea ca era “copt” pentru marea confruntare. Pentru români, războ-
iul civil spaniol însemna și altceva: “ Pe măsură ce războiul continua, în România, ca și 
în Europa întreagă, se înregistra tendința de a-i identifica tot mai mult pe republicani cu 
niște comuniști și, în fond, cu U.R.S.S. Așadar, o luptă împotriva nesuferitului vecin se 
ducea și la celălalt capăt al continentului…” 35 Era deci clar odată cu războiul civil iberic 
că acel “respiro” de care beneficiase România din 1919 încoace se încheiase și forțe de o 
turbulență extremă se pregăteau să transforme din nou Europa într-un câmp de luptă. 
De asemenea, unei Românii prinsă între ciocanul bolșevic și nicovala nazistă (democra-
țiile occidentale păreau corupte și impotente, mai ales Franța Republicii a III-a) i se im-
punea o tragică alegere între două rele. In anul 1937, alegerea era evidentă: bolșevismul 
număra deja milioane de victime (Stalin tocmai declanșase “Marea Teroare” în august 
1936) pe când regimul nazist părea, în ciuda rasismului și antisemitismului său, o dic-
tatură mult mai blândă. Tonul publicisticii lui Eliade se modifică și el în acest punct. In 
articolul “Meditație asupra arderii catedralelor” din 7 februarie 1937, el începe să facă 
distincții între bolșevism și nazism pe care le văzuse de exemplu cu exact trei ani mai 

33 Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica ultranaţionalismului, traducerea de 
Marian Stefănescu, București: Editura Humanitas, 1995, p.231.

34 Cf. Armin Heinen, Legiunea Arhanghelului Mihail, traducerea de Cornelia și Delia Eșianu, 
București: Editura Humanitas, p. 286.

35 Francisco Veiga, op.cit., p. 227. 
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înainte drept forme la fel de periculoase ale materialismului modern și ale “dictaturii 
brutei”: “Hitler are astăzi puterea deplină; ar fi putut incendia sinagogile si ar fi putut 
masacra pe evrei. N-a făcut nici una, nici alta. Din prudență, din slăbiciune, din spirit 
de toleranță? Hitler n-a prea dovedit asemenea virtuți creștine. Dacă n-a incendiat, și 
n-a masacrat – asta a făcut-o pur si simplu pentru că n-a încurajat histeria luciferică, n-a 
provocat fiara umană prin execuții preliminare. S-a mulțumit cu lagărele de concentra-
re; mai puțin grav, în orice caz, decât revolverul descărcat în ceafă sau spânzurătoarea. 
Asasinate a cunoscut și hitlerismul. Dar îndrăznește cineva să menționeze asasinatele 
lui Hitler alături de acel milion și jumătate din Rusia bolșevică?!… Lucifer e în deplină 
libertate numai în Răsărit.”36

Firește, acest articol nu reprezintă o adeziune a lui Eliade la nazism. El descrie doar 
ceea ce la nivelul anului 1937, era o realitate demonstrată de un calcul aritmetic sec: 
victimele bolșevismului se numărau deja cu milioanele, pe când cele ale nazismului 
doar cu sutele. Holocaustul și ororile războiului nazist de anihilare din Est erau atunci 
o fantasmagorie improbabilă (și așa ar fi părut oricărui european cultivat la acea data) 
pe când Gulagul era deja o macabră realitate. În condițiile în care România părea for-
țată la o alegere între cele două rele ea era, din perspectiva anului 1937, de la sine în-
țeleasă. Contextul european arăta că România va fi prinsă într-un război crâncen pen-
tru însăși existența ei, având ca dușman ireconciliabil statul bolșevic ateu. Dezmățul 
politicianist românesc continua netulburat cu aceleași tranzacții și aceeași corupție 
atotcuprinzătoare, deși acest război civil spaniol purtat cu o ferocitate nemaiîntâlni-
tă în Europa de la războaiele religioase de dinaintea Păcii Westfalice anunța intrarea 
Europei în faza imediat premergătoare noului război care, spre deosebire de cel din 
1914-1918, avea de la început o coloratură ideologică care făcea credibilă profeția unui 
“război de anihilare” așa cum avea într-adevăr să fie cel germano-sovietic din anii 
1941-1945. În acest context tragic, legionarii păreau a fi singurii conștienți de ceea ce lui 
Eliade îi părea a fi pericolul mortal de la Răsărit. 

Astfel, un amestec de factori diverși precum influența lui Nae Ionescu și a angaja-
mentului său legionar, deteriorarea continuă a vieții social-politice românești tocmai 
în momentul în care războiul civil spaniol anunța ca iminentă viitoarea confruntare 
între bolșevism, nazism și democrațiile occidentale, precum și impactul emoțional ma-
jor al înmormântării legionarilor căzuți în Spania explică cel puțin până la un anumit 
nivel scurta adeziune a lui Eliade la Mișcarea Legionară. Analiza unor texte scrise în 
perioada legionară o dovedește. Articolul “Piloții orbi” este o filipică demnă de cele 
mai dure texte scrise vreodată de pamfletarul Eminescu la adresa clasei conducătoare 
românești37. În acest text, Eliade deplânge nu doar corupția politicianistă, ci mai ales 
lipsa de instinct politic a acestei clase care, într-o țară înconjurată de vecini agresivi, 

36 Mircea Eliade,” Meditație asupra arderii catedralelor” în Vremea, an X, 7 februarie 1937, nr. 
474, p.3.

37 Mihai Eminescu, Scrieri politice. 1879-1880, ed. cit., pp. 143-144
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permite întărirea economică și culturală a elementelor străine în detrimentul celor au-
tohtone: “Pe mine nu mă supără când aud evreii țipând: «antisemitism», «fascism», 
«hitlerism»! Oamenii aceștia, care sunt oameni vii și clarvăzători, își apără primatul 
economic si politic pe care l-au dobândit cu atâta trudă risipind atâta inteligență si 
atâtea miliarde. Evreii luptă din răsputeri să-și mențină deocamdată pozițiile lor, în 
așteptarea unei viitoare ofensive – și, în ceea ce mă privește, eu le înțeleg lupta și le 
admir vitalitatea, tenacitatea, geniul…

 Tristețea și spaima mea își au, însă, izvorul în altă parte. Piloții orbi ! Clasa aceasta 
conducătoare, mai mult sau mai puțin românească, politicianizată până în măduva 
oaselor – care așteaptă pur și simplu să treacă ziua, să vină noaptea, să audă un cântec 
nou, să joace un joc nou, să rezolve alte hârtii, să facă alte legi. Același și același lucru, 
ca și când am trăi într-o societate pe acțiuni, ca și când am avea înaintea noastră o 
sută de ani de pace, ca și când vecinii noștri ne-ar fi frați, iar restul Europei unchi și 
nași.”38 Ceea ce pare antisemitism la începutul acestui text este doar descrierea unei 
concurențe economice acerbe între evrei și români mai ales în Moldova, descriere oa-
recum similară cu cele eminesciene. Ar fi o ipocrizie să negăm astăzi realitatea acestei 
concurențe. Eliade nu vorbește însă nicăieri de “masacrarea evreilor”, de “anihilare” 
sau alte lucruri asemănătoare. De asemenea, recunoaște calitățile evreilor după cum se 
observă chiar în text. Nici un alt simpatizant legionar nu s-a exprimat astfel vreodată 
la adresa evreilor. Ceea ce este însă esențial în acest text ca și în întregul articol este 
atacul la adresa orbirii clasei conducătoare românești, sentimentul inadecvării totale 
a acesteia la momentul atât de greu care stătea să vină. Cataclismul iminent, viitorul 
război în care cu siguranță se juca însăși existența României și a culturii române, toate 
acestea pur și simplu nu existau pentru această clasă. “Pătura superpusă” de care vor-
bea Eminescu își ‘încununa” acum prin orbire și paralizie morală și intelectuală opera 
distructivă. Pentru Eliade se simțea clar nevoia de altceva, de alte forțe care să fie con-
știente de tragedia de proporții apocaliptice care se pregătea. Singura forță existentă 
care părea să întrunească aceste calități păreau să fie legionarii în ciuda exceselor lor. 

Ce se întâmplase însă cu “primatul spiritualului”, cu acea “revoluție spirituală” în 
care credea Eliade dincolo de acești factori oarecum conjuncturali ai adeziunii sale? 
Răspunsul ne este oferit de un text numit “De ce cred în biruința Mișcării Legionare” 
(text în care Eliade răspunde unei anchete a ziarului legionar “Buna Vestire” pe 17 
decembrie 1937, chiar în pragul alegerilor) care, în ciuda titlului, lămurește definitiv 
pentru orice observator de bună credință procesul interior prin care Eliade și-a conce-
put și justificat adeziunea în propriii săi termeni: 

“Cred în această biruință pentru că, înainte de toate, cred în biruința duhului creș-
tin. O mișcare izvorâtă si alimentată de spiritualitatea creștină, o revoluție spirituală 
care luptă în primul rând împotriva păcatului și nevredniciei – nu este o mișcare poli-
tică. Ea este o revoluție creștină…

38 Idem, “Piloții orbi” în Vremea, an X, 19 septembrie 1937, nr. 505, p.3.
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Astăzi lumea întreagă stă sub semnul revoluției. Dar în timp ce alte popoare trăiesc 
această revoluție în numele luptei de clasă și al primatului economic (comunismul) 
sau al Statului (fascismul) sau al rasei (hitlerismul), Mișcarea Legionară s-a născut sub 
semnul Arhanghelului Mihail si va birui prin harul dumnezeiesc.

De aceea, în timp ce toate revoluțiile  contemporane sunt politice, revoluția legio-
nară este spirituală și creștină.

 În timp ce toate revoluțiile contemporane au ca scop cucerirea puterii de către o 
clasă socială sau de către un om, revoluția legionară are drept țintă supremă: mântu-
irea neamului, împăcarea neamului românesc cu Dumnezeu, cum a spus Căpitanul. 
De aceea sensul Mișcării Legionare se deosebește de tot ceea ce s-a făcut până astăzi în 
istorie, și biruința legionară va aduce după sine nu numai restaurarea virtuților nea-
mului nostru, o Românie vrednică, demnă si puternică – ci va crea un om nou, cores-
punzător unui nou tip de viață europeană.”39

Acest text, aparent infamant, elucidează de fapt mecanismul profund al adeziu-
nii legionare a lui Eliade dincolo de cauzele conjuncturale pe care am încercat să le 
descriem mai sus. Din acest text observăm că Eliade nu abandonase nici una din con-
vingerile sale pe care le exprimase în articolele din perioada anterioară adeziunii sale. 
El proiectează asupra naturii Mișcării Legionare propriile sale convingeri, în primul 
rând aceea că Mișcarea nu este una politică, ci una spirituală, creștină. De asemenea, 
în opinia lui Eliade, Mișcarea Legionară nu este una fascistă, semnificativ fiind faptul 
că în acest moment de angajament legionar Eliade are grijă să delimiteze clar Mișcarea 
Legionară așa cum o concepea el de fascism și nazism pe care le consideră mișcări po-
litice, laice, “păgâne” și nu spirituale, creștine. 

Cu alte cuvinte, condiția aderării sale la Mișcare a fost convingerea sa că ea nu era o 
mișcare politică, ci una spirituală, că obiectivele sale vizau nu banale realizări politice, 
ci crearea unui “om nou”, în înțelesul creștin al cuvântului și nu în cel pe care i l-au 
dat mișcările totalitare interbelice. Foarte important ne apare finalul acestui text în care 
Eliade vorbește despre un nou tip de “viață europeană” la care ar corespunde prezu-
matul “om nou” legionar. După cum se vede, acest “om nou” nu este în nici un caz cel 
nazist sau fascist. Eliade rămâne de fapt fidel viziunii formate înainte de întoarcerea din 
India asupra rostului culturii române. Profund marcat de mișcarea naționalistă indiană 
condusă de Gandhi în care spiritualul prima asupra politicului, fapt observat de Sorin 
Alexandrescu,40 dar în același timp atent la ceea ce părea a fi valul renașterii spirituale și 
religioase din Europa de după Primul Război Mondial41, Eliade spera într-o respirituali-
zare și resacralizare a Europei în care cultura română trebuia să joace rolul de liant între 

39 Idem, „De ce cred în biruința Mișcării Legionare” în „Buna Vestire”, an I, 17 decembrie 1937, 
nr.244, pp. 1-2.

40 Cf. Sorin Alexandrescu, op.cit., pp. 45-46. 
41 Cf. Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri, vol. 1, București: Editura Humanitas, 2006, 

p. 151.
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Estul încă dominat de un orizont sacral și Vestul laicizat și secularizat. Așa cum am mai 
spus, această viziune a viitorului culturii române topește într-o sinteză superioară acea 
dispută tradiționalism-modernitate din spațiul românesc. Rostul modernizării și occi-
dentalizării României (la nivelul elitelor sale) este acela, complet neintenționat de libe-
ralii și pașoptiștii români, de a face accesibil elitelor românești instrumentarul cultural 
occidental care să le faciliteze acest rol de intermediere, de “retraducere” într-un limbaj 
familiar Vestului a reperelor sacrale ale Estului pe care Vestul nu le mai putea înțelege 
direct de la sursă. Astfel, România trebuia să fie, în viziunea lui Eliade, un avanpost 
al resacralizării Europei (civilizația sa tradițională rurală aproape intactă înainte de Al 
Doilea Război Mondial fiind un mare avantaj), o verigă care să unească mișcarea indi-
ană condusă de Gandhi marcată de “primatul spiritualului” cu ceea ce părea a fi valul 
deocamdată confuz de respiritualizare a Europei. O revoluție creștină, spiritualistă în 
România, așa cum vedea Eliade în 1937 Mișcarea Legionară, se încadra pe deplin în 
acest rol grandios conferit de Eliade României și culturii române de “translator” spiri-
tual între Est și Vest și chiar de avanpost al resacralizării Europei. 

Firește, tragic este că Eliade a ales să vadă aspectele fervorii mistice ale Mișcării, 
de natură într-adevăr religioasă, nedorind să vadă partea întunecată a Mișcării, un 
fapt des întâlnit la el și cumva specific naturii optimiste a lui Eliade și nevoii sale de 
escamotare a aspectelor mai puțin convenabile ale realității.42 Această orbire va da naș-
tere și interpretărilor contemporane aberante legate de “fascismul” și “nazismul” lui 
Eliade. Or, observăm foarte clar că și în perioada culminantă a angajamentului său 
legionar el s-a delimitat clar de aceste ideologii pe care le considera în esență forme ale 
aceluiași materialism modern impenitent precum comunismul și liberalismul. Eșecul 
radical al angajamentului său legionar și deplina compromitere a Mișcării în timpul 
scurtei guvernări din 1940-1941, îl vor face pe Eliade să se ferească pe toată durata vie-
ții sale de orice adeziune similară. Totuși, el va rămâne convins până la sfârșitul vieții 
că, dincolo de excesele ei oribile, Mișcarea a avut caracterul unei secte religioase și nu 
al unui partid politic. 43

Perioada celui de Al Doilea Război Mondial trăită de Eliade în străinătate ca ata-
șat cultural în Marea Britanie și mai ales în Portugalia servește într-un fel ca epilog al 
perioadei interbelice a “marilor speranțe” legate de România și cultura română. Pe 
de o parte, scriind despre regimul lui Salazar, Eliade va continua să spere mult mai 
temperat în posibilitatea unei revoluții creștine, spirituale care părea să se fi realizat 
în acel “Estado Novo” salazarian care putea sluji drept model unei reluări a încercării 
de revoluție spirituală în România după lamentabilul eșec legionar și chiar în întreaga 
Europă: 

“Salazar avea marele privilegiu de a putea vorbi despre primatul spiritualului 
după ce se dovedise în ochii tuturor un financiar desăvârșit și un om politic de mare 

42 Cf. Sorin Alexandrescu, Paradoxul român, București: Editura Univers,1998, p.230.
43 Cf. Mircea Eliade, Memorii, (1907-1960), ed.cit., pp. 349-350. 
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clasă. Nu vorbea, de altfel, despre un vag climat al spiritualului, despre anumite nos-
talgii personale - ci se revendică tradiției spirituale a Portugaliei, care era creștină, la-
tină și europeană.”44 

Treptat, după bătălia de la Stalingrad, toate aceste speranțe, oricum drastic tem-
perate, fac locul unei frici profunde și apoi certitudinii că victoria U.R.S.S. va însemna 
distrugerea României și a culturii române incipiente. Firește, nimic din toate acestea 
nu înseamnă o “convertire” a lui Eliade la nazism. O dovedește o însemnare din jurna-
lul său din data de 8 septembrie 1943, după capitularea Italiei: “Probabil că nemții vor 
trage noi divizii de pe frontul rusesc, ca să întârzie ocuparea Italiei de către Aliați. Şi 
cum nu mă interesează - ca român - decât frontul răsăritean, nu mai văd nimic înainte. 
Singura salvare ar fi ca Aliații să debarce în Balcani. Dar mă îndoiesc că Stalin le va 
îngădui aceasta.”45 

“Teroarea Istoriei” intrându-și în drepturi după ocuparea României de către trupe-
le sovietice și comunizarea ei forțată, rolul de avanpost al respiritualizării Europei pe 
care Eliade îl spera pentru România se dovedea a fi fost, din păcate, o viziune utopică. 
Însa, oarecum consolator, întreaga creație postbelică în domeniul istoriei religiilor a lui 
Eliade va realiza în microcosm în forme adaptate noilor realități postbelice ceea ce el 
sperase că va realiza cultura română în macrocosm: să traducă într-un limbaj familiar 
Occidentului secularizat universul civilizațiilor tradiționale ale Orientului și al celor 
arhaice dominate încă de un mod religios de a fi în lume. 

44 Idem, “Salazar și revoluția în Portugalia” în Jurnalul portughez şi alte scrieri, vol. 2, București: 
Editura Humanitas, 2006, p. 185. 

45 Idem, Jurnalul portughez şi alte scrieri, vol. 1, București: Editura Humanitas, 2006, p.213.




