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Mircea Eliade,
Eugen Ionescu şi
Emil Cioran, la Paris

Dezvăluiri despre viaţa şi
moartea soţilor Eliade au fost
făcute cu ceva timp în urmă de
Stelian Pleşoiu, un fost student
al Universităţii din Chicago,
care a avut şansa să petreacă
mai mulţi ani alături de Mircea
Eliade, scriitorul care s-a
autodefinit ca fiind “un subiect
şi un agent al Istoriei”.

T

oate mărturiile “fos
tului om de casă” al
savantului au fost
adunate într-o adevărată colecţie
de către cei de la “ziarişti online”,
mărturii ce se citesc cu mult
interes.

O sculptură cu Eliade
expusă la Luvru

Astfel, un român stabilit la
Chicago reuşeşte să ne facă să
urmărim cu ochii minţii viaţa
soţilor Christinel şi Mircea Eliade
în Statele Unite. Proaspătul
imigrant venise prima oară în casa
celebrei familii de români, le-a
reparat radioul şi le-a schimbat

becurile arse, pentru că ei nu se
pricepeau deloc la cele tehnice.
La început, tânărul emigrant
avea impresia că cei doi nu-şi
petreceau timpul decât să fumeze,
să citească şi, din când în când, să
savureze câte un pahar de whisky
cu gheaţă. “Atunci, nici nu ştiam
să mă adresez decât cu apelativul
domnule, dar această exprimare
mi-a fost retezată de la început de
soţia maestrului, care mi-a spus:
“ori te adresezi cu Mircea, ori cu
maestre, ori cu dr. Eliade. Mie însă
poţi să-mi zici cum vrei, dar te rog
să mă strigi simplu, Christinel”, îşi
aminteşte tânărul de atunci.
Despre
doamna
Eliade,
contemporanii spun că a ştiut să
aducă o fărâmă de Românie în
inima oraşului Chicago, pentru ca
“profesorul” să nu se simtă complet
înstrăinat. În casa scriitorului
veneau politicieni, mari scriitori
şi filozofi, şi americani, şi francezi
şi japonezi. Mircea Eliade a fost
adorat în Japonia datorită, în mare
parte, profesorului Kitagawa, fost
student al maestrului, şi, în acelaşi

Mircea
Eliade a
refuzat
invitaţiile lui
Ceauşescu
de a veni
în ţară

29

