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Introduction 

 
 

The present research project started from some ideas inspired both by my own readings 

of Mircea Eliade's journalistic writings, and by the acquaintance with modes of perception 

pompted by this chapter of the work left behind by the great historian of religions, which are 

often controversial or inviting to in-depth research. Journalism has lately enjoyed a rise in 

publicity as well as a more earnest interest from literary historians and theoreticians, being the 

subject of exegesis in Romania and abroad, both in the form of critical commentary, as in the 

case of Mihai Posada's book, Mircea Eliade's Journalistic Writings, or following the protocols 

of academic discourse, such as the recent doctoral thesis defended by Ana-Maria Fomin at the 

"Stefan cel Mare" University of Suceava (2013), worked out under the suprevision of Professor 

Mircea A. Diaconu, and whose title, Mircea Eliade – the Paradigm of a New Humanism, 

echoes that of a previous book by Professor David Cave released by the University of Chicago 

Press, Mircea Eliade's Vision for a New Humanism. 

Cave’s humanistic frame for the understanding of Mircea Eliade’s work is, however, 

only one of the hypostasis assumed by the celebrated historian of religions in the bulk of 

exegetic writing that came out of print in the West around the turn to the new millenium. At 

the other pole, there is a frequent association of Mircea Eliade and Jacques Derrida’s 

deconstruction of metaphysics, an inclusion of Eliade among the precursors of postmodernist 

complaints about everything being de-centred, profane, shallow in an age of surfaces (Rennie 

2001: XV). Having stated plainly that the sacred does not mean believing in God and spirits 

(Ordeal by Labyrinth), searching for patterns in comparative religion rather than for 

hierophanies and messages from a world beyond, Mircea Eliade encourages Bryan Rennie, the 

editor of a collection of essays published in 2001 (Changing Religious Worlds: The Meaning 

and End of Mircea Eliade) by State University of New York Press to see in his critique of the 

times simply the need for the order of values created by myths (cultural narratives),  for ritual, 



 
 

instead of modern randomness and fragmentarianism, and for sacred space – rather than one 

where there is no nomos, no law, no judgement (ibidem). 

In our opinion, Mircea Eliade best embodied the spirit of his time, our historicist 

approach to his discourses and discursive negotiations – proceeding through documentation, 

contextualised interpretation and comparison – placing him among canonical modernists of the 

last century.  

No culture evolves in isolation, which means that the exegetical vision should also open 

to the international horizon within which the personalities of inter-war Romania made a name 

for themselves. Salvation through the contribution of a reforming generation was also the belief 

of the Bloomsbury Circle centred on the Woolfs’ residence. E. M. Forster's proposal to create 

an international intellectual elite became a reality through the creation of the PEN Club. These 

words written by Forster in the essay “Two Cheers  for Democracy” could also have been 

Eliade’s as well:: I believe in aristocracy, though – if that is the right word, and if a democrat 

may use it. Not an aristocracy of power, based upon rank and influence, but an aristocracy of 

the sensi tive, the considerate and the plucky”. 

We would rather compare journalist Eliade with the ideologist of the liberation 

movement in India, Mahatma Ghandi, who understood the role of the press in the reformation 

of  society, set up periodicals, created an influence group - the Intangibles – and wrote articles 

that are the subject of many books on the humanistic philosophy of a moralizing, militant, 

messianic journalist 

We will analyze Mircea Eliade, therefore, in the context of the modernist movement 

characterized by nationalist ethos, which accompanied the international policy that led to the 

collapse of dynasties, of empires and to the setting up of nation-states, as well as through 

concepts such as the collective unconscious, national character, the turn to the imaginary of the 

primitive man, of indigenous motifs in art (see Gauguin, Brancusi, Picasso), of renewal, break 

up with the past, a search for the religious spirituality of the beginnings of mankind which 

could have bestowed fresh energy on a  decaying Western civilization (Oswald Spengler). 

Not only in the historical context but also in terms of the genres practiced was Mircea 

Eliade synchronous with the developments in the great centers of culture. The first half of the 

last century was characterized by the emergence of the consumer society, the assertion of 

masses on the map of power relations, and, especially, the emergence of new channels for the 

distribution of cultural works. Speaking oft the media (mass media), anthropologist Marshall 



 
 

McLuhan alleges that they have acquired such an important role that they have become "an 

extension of man." 

Shelley Fisher Fishkin, for example, demonstrates in From Fact to Fiction: Journalism 

and Imaginative Writing in America that all the great writers of the period (Dos Passos, 

Hemingway, Faulkner ...) were journalists and that the language of the media was reproduced 

or imitated in their works. Unlike the media of the digital age, when the images transmitted by 

television and publications can be simulacra, the press of modernism, the photography and the 

news transmitted to date represented a guarantee of authenticity. The adoption of this medium 

by first-rate writers was not without consequences, however,  journalistic discourse becoming 

more complex, more expressive. 

In Mircea Eliade’s case, it is very difficult to set apart the writings that fall exclusively 

into the journalistic genre, because, according to a current practice in the early twnetieth 

century, the author himself published the same writings as newspaper articles, but also as 

memoirs or journal. It may be said that his writings that went into the media come closer to 

philosophemes, meditations, essays in the generic tradition starting with Montaigne and 

Francis Bacon, continuing with the Victorians who gave up on the stiff philosophical treaty in 

favor of the fragmentary and free, imaginative character of the essay, and ending with the 

philosophemes of Jacques Derrida. While they had tamed philosophy by giving it the garb of 

argumentative-imaginative discourse, Eliade's generation redirected the essay to periodicals. 

The fact that, in Maitreyi, Eliade inserts a metadiscourse on the journal and the media through 

a character who conceive of fictional literature as a work of newspaper documentation, but 

which is also an implicit comment on the difference between fictional discourse, shaped by 

memory and retrospective interpretation, and the one of the daily notes jotted down under the 

pressure of momentary impressions, shows Eliade as a writer intensely aware of the importance 

of mastering the conventions of each literary genre.  

Anticipating the Conclusions, we will say that Eliade's journalistic writings are crossed 

by the same currents as the rest of his work, because the cutiing edge of his intelligence, the 

energy of expression, the expressive language, the enormous trust in culture as the essence of 

the human condition – a belief shared with Lucian Blaga – can be detected in any of his works 

irrespective of gender. That is what also impressed Professor David Cave, that is, his repeated 

initiation into the decoding of meaning, from journalism to theodicy, from literary language to 

scholarly discourse. 



 
 

 

Mircea Eliade in the Matrix of Modernism 

A significant number of exegetical works associate modernism with spirituality, 

sometimes even with theology, and Mircea Eliade is often placed along T.S. Eliot, W.B. Yeats 

or David Jones. In the study entitled Divine Cartographies: God, History, and Poiesis in W. B. 

Yeats, David Jones, and T.S. Eliot, W. David Soud reconstructs the context in which modernists 

evolved, mentioning the two forms of spirituality – mysticism and theosophy (a mixture of 

doctrines, Western esotericism, Buddhism and Hinduism, disseminated by Helena Blavatsky, 

a Russian migrant) – which ran counter a liberal Protestantism passionate about technology 

and material progress. The texts on this topic had international circulation around 1900, 

promoting an idealistic European climate: Vasily Kandinsky, Whither the New Art? (1911), 

William James, The Varieties of Religious Experience (1902), Friedrich von Hügel, The 

Mystical Element in Relgion (1908), Evelyn Underhill, Mysticism (1911) and so on. Out of the 

studies examining the connection between modernism, mysticism and occultism, Soud 

mentions: Alex Owen, The Place of Enchantment, Timothy Materer Modernist Alchemy, Leon 

Surette, The Birth of Modernism, Sanford Schwartz, The Matrix of Modernism. 

Aware of the argument deployed by Charles Taylor in A Secular Age, W. David Soud, 

however, considers that modernist mysiticism was not an experience of transcending to an 

absolutely other world, but rather, in the spirit of Mircea Eliade, as a dialectic of the sacred and 

the profane with the second term as a revelation of the first. Being and becoming thus maintain 

the possibility of returning to the timeless basis that invigorates the historical body and 

regenerates it. Their epiphanies (James Joyce), objective correlative (T.S. Eliot), or "moments 

of being" (V. Woolf) have a double function – a topical reference and a revelatory function,  

bringing out a deep and stable order of significance. T.S. Eliot even attributes to Joyce, in the 

novel Ulysses, a "mythical method." 

A new school of "myth criticism," as Ted R. Spivey calls it, was thus emerging in the 

contemporary theoretical and critical landscape. Modernist spirituality, therefore, does not 

mean any religious orthodoxy, but an aspiration towards an axiological foundation of being, 

beyond the tribulations of a history of trauma and instability. Not only myths, of various 

origins, serve their imaginary, but also suggestions from psychology (Jungian) or ethnography 

(Frazer). This mythographic critique was, according to Spivey, founded by Mircea Eliade and 

Joseph Campbell and became influential, creating a school from the 70s of the last century: 



 
 

"The main contribution of both Campbell and Eliade to a renewed critique of myth could be 

that of positioning the study of myth, literature on par with aspects of modern science. Jung, 

Campbell and Eliade present energy as a basic element of the universe instead of a mechanism. 

[...] In both Campbell and Eliade, there is, in fact, a mythical realm of energy that Eliade, in 

the spirit of Rudolph Otto, calls sacred. For Eliade, a myth is a story that discovers the sacred 

in the life of an individual or a society. Eliade's use of the terms sacred and profane is 

fundamental to his work, which influenced not only the study of religion, but also theology. 

For Eliade, the sacred, leaving aside its theological implications, is a form of creative energy 

related to the concept of completeness or totality, to which the individual who seeks it reaches 

to a lesser or greater extent. Thus, in Campbell and Eliade there is a dualism of the creative and 

the destructive, of the sacred and profane energies, but at the base of both energies is an 

undifferentiated energy that sustains both, and in a sense, it is both. For both scholars, the most 

important myths of all societies are that of meeting the seeker with undifferentiated power, 

which makes it possible for this figure to overcome destructive or profane forces." (Spivey, 

Beyond Modernism: Toward a New Myth Criticism:14) 

Spivey cites an interview at the end of Eliade's life, where he summarizes his 

philosophy of life: "For me, the sacred is the revelation of the real, a meeting with what saves 

us giving meaning to existence." It is also in his autobiographical and somewhat testamentary 

pages, that Eliade confesses that the ancestral and oriental myths attracted him, because they 

show an aspiration to return to the primordial chaos, by eliciting all the images and values 

inherited from the ancestors so that it becomes possible for them to return to the primordial 

unity. 

The conflict with the inherited values and the aspiration towards the creation of the new 

was, of course, accompanied by the feeling of generational solidarity. Associated by profane 

native opponents with the slanderous word "cretinion" (brainless), the Criterion magazine (Fig. 

1) had in fact multiple affinities with the homonymous publication edited in London by T.S. 

Eliot (Fig. 2). 

  

 

 

 

 



 
 

                      

               Fig. 11                                                                         Fig. 22 

Criterion. Revistă de arte, litere și filosofie.              The Criterion, A Quarterly Review. Vol. 1, No,1,                   

Octombrie 1934- Februarie 1935.              October 1922 

 

 The first issue had published the poem The Waste Land – an expression of both the 

horror caused by the triviality of contemporary life and of the craving for new sources of 

spiritual healing, such as the Grail. In the editorial entitled "Idea of a literary magazine" of the 

new series, The New Criterion, vol. 1, no. January 1, 1926, T.S. Eliot is aware of the existence 

of generations and takes pride in having published  the young people who now represented the 

canon of British modernism. A magazine, he believes, must go beyond the strict field of 

literature, making room for discourses from other disciplinary areas from which it draws its 

roots, to be a mirror of time and its tendencies (Fig. 3). It was an opening to the social, to 

history and it was in the spirit of this "new Criterion" that the Bucharest journal would be born 

(Fig. 4). We notice, as in Eliade, the fear of sectarianism, of adherence to the frozen forms of 

the present and the affirmation of the interest in what is becoming, what will be the world of 

tomorrow. Literature, says Eliot, has non-literary sources and non-literary consequences. The 

journal's Contents, for example, includes an article about the concept of Athenian democracy 

and its parody in contemporary socialist Russia.          

                                                             
1 https://matricea.ro/corespondenta-celebra-scrisoare-filosofia-romaneasca-emil-cioran-catre-constantin-noica-

despre-eminescu/ 
2 https://www.manhattanrarebooks.com/pages/books/943/t-s-eliot/the-waste-land-in-the-criterion?soldItem=true 

 

https://matricea.ro/corespondenta-celebra-scrisoare-filosofia-romaneasca-emil-cioran-catre-constantin-noica-despre-eminescu/
https://matricea.ro/corespondenta-celebra-scrisoare-filosofia-romaneasca-emil-cioran-catre-constantin-noica-despre-eminescu/
https://www.manhattanrarebooks.com/pages/books/943/t-s-eliot/the-waste-land-in-the-criterion?soldItem=true


 
 

                                    

                                                   Fig. 33                                                              Fig. 44 

                          Conferințele Criterion, Serie nouă                   The New Crierion, edited by T.S. Eliot 

                                                                                                  No. 1 

 

T.S. Eliot’s  dislike of inherited norms, of dogmas (what is transient for the condition of the 

soul) and the preference for permanent creativity, his attention to the forces set in motion to intuit the 

face of the future (the permanent condition of the soul) may have influenced the almost identical 

conception of Eliade about the "new man". Exemplifying the anticipation by members of his generation 

of some evolutions in the movement of ideas, Eliade concludes: “The man who receives suggestions, 

ideas and orders; the man who listens to the obscure, economic or instinctual stimuli; the man who 

begins to do something because he sees another one doing it, or because he has nothing else to do - they 

all live by external stimuli, are controlled and moved like robots. Such "practical people", today or 

tomorrow, can only despise those few creators of values (whose "creation" coincides with their own 

presence, which they create because they do exist) - who do not move well in the yet unformed world. 

still, and in whose power lies the whole decisive hour after victory. 

 

II. Historicizing Modernism and Nationalism 

 In an article published in 2014 in the Journal of Political Ideologies, Daniele Conversi, 

from the Universidad del País Vasco, discusses the quasi-consensual association of the two 

notions, modernism and nationalism, through the mediation of a third term, that of ideology. 

Both the concept of ideology and nationalism are then identified as a product of the French 

                                                             
3 https://arhiva.bibmet.ro/detalii-eveniment057a.html?evId=964&catId=335&c=1 
4 https://thenewcriterion1926.wordpress.com/downloadable-pdf-files/ 
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Revolution. Defined as "science of ideas" by Destutt de Tracy and as biased thinking  by 

Napoleon, resentmentary to opposing ideologies, ideology remains essentially political and a 

group phenomenon. As for nationalism, it is apt to be distinct from what Conversi calls "ethno-

symbolism" – a set of significant defining practices for ethnicities from ancient, pre-modern 

times. The modern notions of progress, development, advancement "were conceived on 

national borders and in a world of state nations." In pre-modernity, kings referred to themselves 

by the name of  the whole national territory (I, France ...). They were the object of a cult, they 

were the centre of religious, idolatrous representations. The fight against the old regime took, 

in a desacralized regime, the form of the alliance between the state and culture, between 

ideology and representation. The individual was replaced with the citizen, La Patrie was a 

notion in whose name he died on the battlefield, the volunteers were recruited, the rural masses 

were brought under the control of the city elites. Favored by the industrial revolution, 

nationalism offered the possibility of exercising authority by the centralized state, the 

regulation of institutions, the elaboration of government policies. If Crommwell's soldiers were 

reading the Bible, the masses of French people were exposed by Jacobins to mass printings of 

publications that had the role of nationalization, forming a consciousness of belonging to a 

certain people with a certain historical destiny – among others, that of “liberating” other 

nations., which carried Napoleon's troops across Europe. From that moment on, the path was 

open for reform projects supported by ideological groups, rather than independent thinkers, 

who addressed the nation through the media. 

 In nineteenth-century England, for example, there was the group of those who saw 

progress in the reform of institutions – Parliament, universities, economic policies – known as 

unitarians or utilitarians, centred on the Monthly Repository, and the Cambridge Apostles, who 

were capitalizing on education, waiting for the reform of the universities to redeem a society 

immersed in skepticism, atheism, materialism, and utilitarianism.The two projects had merged 

together by the time Eliade was concoting his own reformation if we are to judge by the model 

offered by the American progressivists, who denounced the moral crisis of the politicians, 

corruption, hoping that the reform of the university program would produce minds capable of 

turning society in the right direction. Lester Frank Ward was fighting the liberal laissez-faire 

politics, pleading for responsible state intervention and reform of institutions concomitantly 

with the curricular and disciplinary renewal of university programs – a direction in which he 

was supported by John Dewey's authority. 

 



 
 

Culture and the Media 

Mircea Eliade started publishing articles in the journals "Gândirea" and "Cuvântul", a 

collaboration he abandoned because of a controversy with Nichifor Crainic. With the help of 

articles published over several years, of autobiographical writings and Eliade’s letters,  we 

managed to retrieve the chronological thread and the necessary data to deduce the reason why 

Mircea Eliade stopped his contributions to "Gândirea."  His strong and energetic personality 

had  contributed to shaping his new status: he becomes "head of the young generation". This 

context allowed us to identify the attitude of the young people towards the older generations 

and the ideas of the past, a conflict which becomes apparent in the public discourse of the 

Criterion generation. Young Eliade becomes aware of a political and cultural crisis in a society 

where people remained slaves of  the "non-esse" (Eliade, 1939: 99) which characterizes profane 

existence, life without any spiritual goal, the profane. Thus, he feels the urgent need to act, but 

also to raise the alarm among the members of the Romanian intelligentsia.  

 When the historical events forced him out of the country, he already possessed the 

exercise of dealing with a state of crisis, becoming the head of a diasporic orchestra whose 

members discovered in their creation of culture a new and their only identity. 

 

The Journalist in Exile 

Eliade’s  contribution to periodicals during his exile was extremely intense and had an 

overwhelming importance for the disseminaiton of Romanian culture and spirituality in 

theWest. The major centers of propagation were: the city of Paris, where Mircea Eliade was 

the leader of the movement for the promotion of Romanian culture, and the library in Freiburg 

(Germany), where the works of exiled authors from all over the world were being stored. 

In November 1948, the magazine "Luceafarul", edited by Mircea Eliade, came out in 

Paris. Here he publishes the article “Two Romanian spiritual traditions”, reflecting his ideas 

about exile and its role in relation to the "universal" and "autochthonous" aspect of Romanian 

culture and civilization. The cultural contributions of the exiles are shown to contribute  to the 

construction of  national identity and the preservation of traditional values. National identity 

was thus being reassembled from bits shattered by the onset of the communist regime  by the 

diaspora: "The shoulders of these hundreds of Romanian intellectuals – students, teachers, 

scholars, writers, artists – are today burdened by a mission which would have discouraged even 

titans, such as  Eminescu, Hasdeu, or Iorga. Because it is no longer, as before, simply a matter 



 
 

of reading and writing books in order to be held in esteem as "intellectual". It is about taking 

over a whole spiritual tradition, keeping it alive and growing, enriching it, and, above all, to 

transform it in such a way as to enable it to cope with the tragic shakes of tomorrow. 

Setting out from Grațiela Benga’s precedent, we propose a classification of Eliade’s 

journalistic writings in exile following the winding route of Eliade's library. We would like to 

specify that, unlike the pattern from which we started, in addition to organizing texts according 

to countries / cities, we also focused on the interaction between journals in order to demonstrate 

the close collaboration of the exiled writers, the impact they had on the publications at the time, 

not only from a socio-political point of view, but also literary, and not by their simple 

enumeration. Moreover, unlike Benga Graţiela, I mention in brackets the period in which each 

journal was issued for an overview of the entire journalistic  activity over Eliade’s exile. At the 

same time, we confronted the list proposed by Grațiela Benga with the Bibliography of Mircea 

Handoca, so that due to this comparison I also completed the subtitles of the magazines, and 

enriched the model proposed by Grațiela Benga by adding other journals to which Mircea 

Eliade contributed. 

The first and most consistent entry concerns the first country that opened its gates to 

Romanian exiles: France (Paris). Until 1950 he published in the "Luceafărul" journal (1948-

1949) which he founded together with Virgil Ierunca. It was in Paris that he also wrote for 

"B.I.R.E. (”Information Bulletin of Romanians in Exile”), a journal whose aim was to reveal 

the situation in Romaniaexactly as it was, without any embellishments. This journal was issued 

over a long period of activity: 1948-1990. During his stay in France, he had numerous 

contributions to: Uniunea Română (1948-1950), Caete de dor. Metafizică și poezie (1951-

1960), Gânduri libere (1951-1952), Almanahul Pribegilor Români (1952-1966), Revues des 

Etudes Roumaines (1953-1975), Anotimpuri (1955), Semne (1960-1963), Ființa Românească 

(1963-1968), Limite (1969-1986), Ethos (1973-1984). 

As far as Germany is concerned, we opted for a subclassification: firstly, the 

collaboration with the magazine Horizons (1950-1952) in Stuttgart, secondly, we focused on 

Munich, where Eliade contributed to the following journals: Românul (1951-1961), Cuvântul 

în exil (1962-1967), and Revista Scriitorilor Români (1962-1990), as well as Îndreptar. Foaie 

pentru gând și faptă creștinească (1950-1953). 

In two issues published in 1951 (1/3 January-March and 4/6 April-June), the magazine 

would publish two complex bibliographies covering the period 1945-1950. These were taken 



 
 

over by the Romanian Library in Freiburg: Mihăilescu Virgil and Ravaru Nicolae, 

Bibliographic Bulletin, 1945-1950, part I, extract from the magazine "Horizons", year III, no. 

1-3, January – March 1951, pp. 109-125, in the "Romanian Library in Freiburg" (Germany), 

1951; Mihăilescu Virgil and Ravaru Nicolae, Bibliographic Bulletin, 1945-1950, Part II, 

excerpt from the magazine Horizons, year III, no. 4-6, April – June 1951, pp. 61-77, in the 

"Romanian Library in Freiburg" (Germany), 1951. The list of excerpts can be consulted at http: 

//www.xn--rumnische-bibliothek-dzb. of / extrase.php 

Journals are referenced according to the year of publication, and not according to the 

number of articles published by Mircea Eliade; according to the Bibliography publicised by 

Mircea Handoca, it was in the second journal that Eliade published the most substantial bulk 

of articles while in Munich. 

The third heading: in 1953 Eliade published the manifesto for a bibliography of the 

diaspora in the "Buletinul Bibliotecii Române" in Freiburg, sketching the plan of spreading the 

culture and its valorization by V. Mihăilescu, emphatically pressing home the idea that it is 

necessary to propagate culture internationally. In the 1960-1972 period, when Eliade edited, 

along with Ernst Jünger, the Antaios Journal, he also co-edited the magazine History of 

Religions, which came out in Chicago in 1957. In addition to being the initiator of cultural 

projects and / or contributor with literary and scientific materials, Eliade is also the entertainer 

of a whole generation of intellectuals. The influence of the scholar over the exiled elite is 

assessed by Nicolae Florescu appreciatively in the following: “The image of the leader of the 

Romanian exiles’ conscience dominates the activity carried out by Mircea Eliade in the last 

decades of the century that has just ended. In part, the way in which this journalistic front in 

exile was organized derives from the conception of the spiritual unity that Eliade professed 

throughout his life, with unfailing zeal.ˮ 

The list of his collaborations includes Spain, Madrid: Destin, the magazine founded by 

George Uscătescu, was subtitled Revistă de cultură românească (1951-1972), Carpații (1954-

1962, 1972-1989), and „Fapta” (1956-1958; 1963-1964). " In Italy, Rome, there were Vatra 

(1951-1994), Romania (1954-1957), Acta Philologica et Theologica (1958-1976), while in 

Brazil, Rio de Jainero, were issued  Inşir 'te Mărgărite (1951-1952), Exil (1954). To them were 

added irregular contributions to the London magazine Tribuna (1952). 

The eagerness with which Eliade promoted Romanian culture in the diaspora, as well 

as the diversity of his concerns about maintaining a balance between the use of the mother 



 
 

tongue and the integration of the Romanian civilization in the new linguistic space make 

Mircea Eliade one of the most important representatives of the totalitarian period. The 

geographical dispersion was, in fact, a dispersion of culture, all the more so as the activity of 

the intellectuals in exile was based, most of the times, on cooperation in the spirit of promoting 

national values, so that it can be stated that "Romania does exist (...) as a spiritual presence ”, 

not just one filling a slot on the map. As early as 1953 Mircea Eliade expressed his confidence 

in the action of the diaspora elite, which managed to impose itself internationally, and the 

intrinsic value of the scientific-literary works produced during that period justifies the scholar’s 

confidence in Romania's cultural destiny. 

The thesis ends with Conclusions, whose purpose is to briefly formulate the results that 

led us to the hypothesis of the present study. 

We opted for this topic, because, although  a large number of monographs and studies 

have been dedicated to Eliade’s works, their main drive, which is culture as the ultimate end 

has not been made clear, or the balance has been tilted in favour of other values, political or 

religious, despite the fact that the great historian of religions repeatedly distanced himself from 

politics and power, as well as from contemporary totalitarianisms, both right and left (fascism 

and Bolshevism). His only investment was in culture, in which he saw a people’s  chance to 

eternity. If Martin Heidgger stated in a 1938 lecture ("Die Zeit des Weltbildes") that the 

scholar's place had been taken by the researcher armed with a project and a methodology, 

Mircea Eliade managed to be both an encyclopedic scholar and an applied phenomenologist. 

The interest in his work gave birth abroad to a substantial bibliography that places him among 

the most influential thinkers of the century (See Carl Olson, The Theology and Philosophy of 

Eliade. Seeking the Centre, Palgrave Macmillan UK, 1992). 
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