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prozator, eseist, filosof

110 ani de la naştere 

(13 martie 1907 – 22 aprilie 1986)



„Singura justificare a unei exis-
tenţe este viaţa din ea, intensitatea,
fertilitatea, adâncimea ei. Bucuria, lu-
mina, victoria, caritatea, depăşirea,
continuă depăşire, speranţa – toate
acestea sunt semne că viaţa gâlgâie
acolo plină şi organizată. Apreciez un
om, o gândire, o operă – după auten-
ticitatea lor; adică după gradul de ap-
ropiere de coincidenţa existenţă = cre-
aţie.”

Mircea Eliade



OPERA





„Am visat întotdeauna un cititor non-

conformist, care să nu se mulţumească cu

lectura romanelor sau eseurilor mele, ci

să-şi păstreze curiozitatea intactă şi pentru

celelalte scrieri, mai puţin facile, se-nţe-

lege, dar poate tot atât de semnificative.”
Mircea Eliade











TRADUCERI

„Toţi acei ce au acces la o bibliotecă, la 

cărţi, sunt nişte inşi mai buni decât alţii, mai 

fortificaţi, iar durerile îi ating mai puţin şi 

nefericirile trec mai repede.”
Mircea Eliade



„Mircea Eliade este cu adevărat un
fenomen al culturii româneşti din acest
veac. Eruditul a cuprins şi dezlegat istoria
fiind un Iorga al domeniului spiritual. Ca şi
autorul total al istoriei românilor, care îşi
încercase posibilităţile în memoralistică,
estetică, poezie şi teatru, Mircea Eliade se
dedică, spărgând tiparele şi abandonând
întâmplarea cotidiană, fecundului domeniu
al prozei, oferindu-i fiorul dimensional cu
eternitatea spiritului. Prozatorul devine
astfel unic în literatura română precum
savantul este desăvârşit în descoperirea
genezei şi încrengăturilor credinţelor
umanităţii.”

Victor Crăciun



REFERINŢE CRITICE







„Personalitatea enciclopedică de tip re-

nascentist, Mircea Eliade face parte din

familia spirituală a lui Dimitrie Cantemir,

B. P. Haşdeu, N. Iorga. Istoric al religiilor,

orientalist, etnolog, sociolog, folclorist, ese-

ist, nuvelist, romancier, dramaturg, memo-

ralist – iată câteva din multiplele laturi ale

activităţii sale”
Mircea Handoca







PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE

„Eliade este în general considerat drept principalul şi

cel mai ascultat dintre toţi istoricii religiilor şi autoritatea

sa în ceea ce priveşte interpretarea miturilor şi

simbolurilor este universal recunoscută.”
Allen Douglas





PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„Pe bună dreptate s-a vorbit de „miracolul românesc”, pentru că supra-

vieţuirea şi durata acestui neam este miraculoasă. Multe cauze au con-

tribuit la împlinirea lui, însă nu trebuie să uităm că valorificarea morţii,

concepută ca un act creator, a alcătuit poate unul din temeiurile spirituale

ale rezistenţei sale. Nici un alt popor mai mult decât românii – şi, într-o

anumită măsură celelalte popoare sud-estice – nu aveau un prilej mai

nimerit de a-şi valida, la fiecare pas, concepţia lor, că numai moartea

rituală, numai jertfa, poate asigura existenţa şi durata unui neam.”

Mircea Eliade



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





„Ştiu că după moartea mea voi fi

recunoscut, oficial, şi de neamul din

care fac parte. Şi asta mi-e destul!”
Mircea Eliade



PREZENŢE ÎN INTERNET

http://stirileprotv.ro/stiri/10-romani-geniali

http://www.historia.ro/exclusiv_web

https://www.facebook.com/pg/MirceaEliade

https://www.westminster.edu/staff

http://stirileprotv.ro/stiri/10-romani-geniali/mircea-eliade-un-erudit-nascut-sub-semnul-religiei-intr-o-epoca-a-intolerantei.html
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/povestea-amor-eliade-maitreyi-frumoasa-indianca-42-ani-despartire-zac
https://www.facebook.com/pg/MirceaEliade
https://www.westminster.edu/staff/brennie/eliade/mebio.htm


http://istoria.md/articol/596
http://adevarul.ro/cultura/carti

https://ru.scribd.com/doc
http://www.libertatea.ro/stiri/magazin

http://istoria.md/articol/596/Mircea_Eliade,_biografie
http://adevarul.ro/cultura/carti/romAni-geniu-paradoxullui-mircea-eliade-corigentul-miop-savantul-excentric-1_54702ced0d133766a821e1c7/index.html
https://ru.scribd.com/doc/23072484/Mircea-Eliade
http://www.libertatea.ro/stiri/magazin
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• http://oglindanet.ro/mircea-eliade-hermeneutica

• http://bookspot.ro/file.axd?file=2010%2F10%2FMircea+Eliade

• https://www.youtube.com/watch?v=b8uH5ISTbA8
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