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ÎN CĂUTAREA PIETREI FILOSOFALE:  

MIRCEA ELIADE – 100 DE ANI DE LA NAŞTERE  

Vasile ŢAPOC 

Catedra Filosofie şi Antropologie 
 
Eliade, the great scholar of religion and myth, whose explorations of archaic 'realities' in The Myth of the Eternal 

Return and Archaic Techniques of Ecstasy regenerate the heart sickened by history, horrified by philosophies of progress, 
was one of that group of remarkably gifted Romanians in exile which included Brancusi, Paul Celan, Emile Cioran, 
Ionesco and others. As a theorist of myth, Eliade ranks along with Levi-Strauss, Malinowski and Cassirer. 

 
 

„Anii de formaţie ai lui Mircea Eliade  
ar trebui să constituie pentru fiecare adolescent  

un îndreptar, un strălucit exemplu”. 
Mircea Handoca, Viaţa lui Mircea Eliade 

Mircea Eliade s-a născut la Bucureşti, la 13 martie (28 februarie, stil vechi) 1907, ca fiu al lui Gheorghe 
Ieremia. Acesta în 1899, din admiraţie faţă de scriitorul şi omul politic Eliade-Rădulescu, cel care în 1848 a 
citit la Islaz în numele Comitetului Revoluţionar Proclamaţia care anunţa că Ţara Românească este indepen-
dentă legislativ şi administrativ prin înlăturarea protectoratului străin – şi-a schimbat numele în Eliade. 

Tot la Bucureşti, mai întâi la şcoala primară din strada Mântuleasa şi apoi la Liceul „Spiru Haret”, M.Eliade 
face primii paşi în universul cunoştinţelor. Dorinţa de perfecţiune, de autodepăşire, permanenta aspiraţie spre 
noi şi fascinante tărâmuri ale cunoaşterii sunt caracteristicile care de acum se observă la elevul cu vocaţie de 
savant, care era Mircea Eliade. Însă scânteia acestei vocaţii n-ar fi fost valorificată, dacă ar fi lipsit munca 
îndârjită, perseverentă, continuă. Înţelegând toate acestea, M.Eliade înainte de a fi împlinit 15 ani îşi impune 
un program strict: 

„Ce trebuie să fac: 
1. Să-mi pregătesc zilnic lecţiile, ca să cunosc concepţiile didactice şi să pot să le combat. 
2. Să citesc în fiecare zi o carte românească sau să încep, să continui alta. Critica se impune. 
3. Să traduc în fiecare zi o pagină din volumul Die gluckene Glocke şi să notez cuvintele şi cinci numere 

din Manualul didactic. 
4. Să învăţ în fiecare dimineaţă trei cuvinte franţuzeşti, dar să le învăţ. La prânz, seara, operaţia se repetă. 
5. Să scriu în fiecare zi cel puţin zece pagini, literatură sau ştiinţă. Şi transcrisul se socoteşte. 
6. Să nu neglijez laboratorul, pianul şi fanfara. 
7. Tot timpul liber să mi-l petrec printre cărţi sau animale. Să nu pierd nici o secundă cu fleacuri. Gimnas-

tică nu trebuie să fac decât seara şi la şcoală. 
8. Să citesc, înainte de a mă culca, câte o pagină de educaţie. 
Aşa să  m-ajute voinţa! [1, p.8]. 
Şi voinţa a fost nevoită să-l ajute, deoarece adolescentul Eliade face exerciţii de educare a voinţei, dormind 

patru sau cel mult cinci ore pe noapte. Avea nevoie de timp, pentru că trebuiau citite cărţile adunate în vrafuri 
pe masă şi în rafturi şi pentru că începuse să scrie în zeci de caiete rezumate, critici, articole şi chiar romane. 

La 16 ani, de rând cu greaca, latina, franceza şi germana mai învăţa italiana ca să-l poată citi în original pe 
Papini, engleza pentru a putea studia opera lui Fraser şi mai începe să studieze ebraica, persana şi sanscrita. 
Jurnalul anilor de liceu al lui M.Eliade oferă un bogat material documentar asupra personalităţii în formare  
a autorului lui, a felului cum, treptat, pasiunea pentru ştiinţele naturii e înlocuită cu cea pentru chimie, iar 
aceasta din urmă cu preocupările de filosofie, orientalistică şi istoria religiilor. 

Tot în anii de liceu a învăţat să asimileze învăţămintele izvorâte din cultura clasică românească, „sorbindu-i” 
pe Eminescu, Hasdeu şi Iorga, idoli ai adolescenţei şi tinereţii sale. Liceul l-a învăţat să evite superficialitatea 
cugetării, „ lipsa de plan, obscuritatea exprimării, retorismul searbăd, şirul de fraze dezarticulate” şi să impună 
textelor sale chiar de la început „ ... preciziunea, claritatea, documentarea şi sobrietatea” [1, p.21]. A finisat 
munca asiduă din liceu cu susţinerea bacalaureatului şi cu sărbătorirea publicării celui de-al sutălea articol [1, p.22]. 
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Ca student la facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti (noiembrie 1925-noiembrie 1928), după ce 
susţine examenele anului II, M.Eliade împreună cu câţiva alţi colegi pleacă la Geneva, în scopul elaborării 
tezei de licenţă Contribuţii la filosofia Renaşterii [6] obţinând o bursă studenţească oferită de Societatea 
Naţiunilor. Aici studiază la bibliotecă, ascultă orga şi trimite între 6 septembrie-19 noiembrie 1927 la ziarul 
Cuvântul 12 articole care au constituit ulterior Itinerariul spiritual [2, p.21-79] al tinerei generaţii. În primul 
articol Idei de orientare M.Eliade anunţă crezul său: „Datoria noastră, a celor mai tineri, e de a ne trudi să 
pătrundem cât mai adânc în suflete ... Din neliniştea şi dorurile şi preocupările noastre – vom cunoaşte şi pre-
ocupările reprezentative pe care noi suntem datori să le apărăm şi să le impunem ... Şi ne va sili să cultivăm, 
să dezvoltăm, să promovăm în conştiinţe germenii fecunzi şi specifici. Ne va hotărî să fim noi înşine (...). De 
aceea pentru noi, – viaţa lăuntrică e atât de cruntă, de diversă de proteică. În noi, izbândeşte Spiritul. Noi am 
înţeles că viaţa îşi merită suferinţele – e pentru a concretiza, a vieţui, a actualiza Spiritul” [2, p.24-25]. După 
critica diletantismului din următoarele două articole, M.Eliade în articolul Între catedră şi laborator se opreşte 
asupra metodelor de cercetare a „autenticilor savanţi”. El atenţionează: „Metoda lipsită de elanul avântat al 
entuziasmului, al anticipării, al salturilor în întuneric (necunoscut – V.Ţ) – nu culege decât rezultate mediocre... . 
Metoda însă alăturată patimii ... creează veritabilul tip al savantului. O cercetare ştiinţifică ... e exerciţiul unui 
complex de funcţiuni psihice şi armonizarea lor. Armonizare fără canoane, pentru că la fiecare nouă 
experienţă contribuţiile funcţiunilor se dozează diferit [2, p.40]. Această armonizare include acordul intim 
între problemă şi conştiinţa ce intenţionează să o rezolve şi apelează la resursele lăuntrice, îmbogăţite cu 
experienţe ale personalităţii savantului, o problemă mare şi inedită poate fi rezolvată întotdeauna doar prin 
„creaţia personalităţii [2, p.41], care e posibilă doar în prezenţa atmosferei alimentată de o puternică  cultură 
spirituală. Asupra acestui moment M.Eliade va insista şi în alte articole ale programului său. El va considera 
cultura, teritoriul ce trebuie să devină comun pentru fiecare tânăr al noii generaţii şi  „pe care îl cultivă fie-
care şi din ale cărui roade se înfruptă toţi... [2, p.46]. Şi continuă: „ Numai în măsura în care a simpatizat cu 
domenii, sisteme şi oameni străini specialităţii – se poate numi un om cult, poate împrăştia şi respira atmosfera 
culturală” [2, p.46-47]. Cu referire la spiritualitatea religioasă, studentul M.Eliade recomandă colegilor de gene-
raţie: „ ... să ai încredere în Dumnezeu, dar să lucrezi ca şi cum izbânda ar depinde de tine, nu de Dumnezeu” 
[2, p.71]. În articolul Final al Itinerariului spiritual, autorul atenţionează asupra faptului că „toate cunoş-
tinţele culese rămân corpuri străine, dacă nu sunt cernute, alese şi topite de acel sens pe care personalitatea îl 
imprimă lucrurilor, oamenilor, vieţii, morţii”. Şi „deoarece preţuirea vieţii nu o face traiul bun, nici ştiinţa 
omenească, ci valoarea pe care omul şi-o dă şieşi, lumii şi existenţei – siguranţa şi seninătatea creştinului, 
absenţa disperării, sunt comori după care sufletele jinduiesc. Şi nu se poate ca un suflet de elită să nu ajungă 
la creştinism, când va fi încercat de experienţe. Noi nu socotim această ajungere ca o refugiere într-un port 
pe vreme de furtună, sau ca o renunţare la luptă. Ci ca o iluminare lăuntrică, împlinită necesar de funcţionarea 
conştiinţei pe toate planurile” [2, p.78]. 

Prin acest Itinerariu spiritual, tânărul student de 20 de ani – M.Eliade, a îmbogăţit considerabil consistenţa 
vieţii spirituale româneşti şi i-a determinat vectorul pe viitor. Despre aceasta ne vorbeşte rezonanţa ce-a pro-
dus-o în rândurile generaţiei tinere şi, poate şi mai convingător, roadele culese ulterior de cultura românească 
şi mondială. Spre exemplu, la 27 noiembrie 1927, fără să-l cunoască personal, Şerban Cioculescu (1902-1988) – 
viitorul critic şi istoric literar, „expert al amănuntului” – aflat la studii în Paris, îi solicită lui M.Eliade Itine-
rariul spiritual: ”Mărturisesc că erudiţia dumitale în istoria religiilor şi culturilor orfice şi altele m-a depăşit 
de la început ... Dar sunt un stăruitor şi te-am citit de câte ori te-am avut înainte, negru pe alb, te-am citit cu 
persecuţie, dacă pot spune”. Şi continuă în aceeaşi scriere: „Am fost atras de sinceritatea dumitale, ... de pro-
bitatea de anxietate morală ... şi  de calitatea scrisului dumitale” [1, p.30-31]. În articolul Un Itinerariu spiritual, 
publicat în ziarul Viaţa literară, la 26 mai 1928, Ş.Cioculescu continuă să elogieze erudiţia, sinceritatea şi 
expresivitatea lui M.Eliade: „Remarcabilul Itinerariu spiritual al domnului Mircea Eliade exprimă cu pasiune, 
nerv şi personalitate crezul generaţiei tinere ... D-sa a exprimat ... trepidant, tumultuos şi expresiv o poziţie 
spirituală ca exponent al generaţiei sale” [1, p.31]. 

Mircea Vulcănescu (1904-1952) – viitorul filosof, sociolog şi economist, ce-a murit în închisoarea din 
Aiud îi scria la 8 noiembrie 1927, rugându-l şi el pe M.Eliade să-i trimită numerele lipsă din Cuvântul spre a 
intra în posesia întregului Itinerariu spiritual. La 28 noiembrie, le primeşte, le copiază şi le înapoiază: „Noi 
aici  (la Paris – V.Ţ.) ne-am „smuls” aproape numerele unii la alţii şi tot atât interes i-au arătat şi unii tineri 
de altă formaţie intelectuală...” [1, p.32]. 
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Radu Drăgan din Cluj face în Gândirea o anchetă asupra generaţiei celor de 20-25 de ani. La 11 iunie 
1928 îi scria lui M.Eliade: „Am zis în Gândirea că de la generaţia naţionalului ne-am îndreptat spre generaţia 
spiritualului, iar pentru cine s-ar îndoi iau de mărturie scrierile domnului Mircea Eliade” [1, p.32]. 

Această „turnură” de la naţional spre cultural, conştientizarea ei, aşa cum s-a produs, ne-o mărturiseşte 
M.Eliade în amintirile sale de mai târziu astfel: „Spre deosebire de majoritatea tinerilor, nu credeam că gene-
raţia mea avea destin politic, aşa cum avusese generaţia războiului şi cum speram că vor avea generaţiile care 
vor veni după noi. Destinul nostru era exclusiv cultural. Aveam de răspuns la o singură întrebare: suntem sau 
nu capabili de o cultură majoră, sau suntem condamnaţi să producem, ca până în 1916, o cultură de tip pro-
vincial, traversată meteoric, la răstimpuri, de genii solitare ca Eminescu, Hasdeu, Iorga?” [3, p.291-292]. 

Itinerariul spiritual, deşi e întocmit de M.Eliade la anul III de Universitate – e rodul muncii mai îndelun-
gate, începute, după cum s-a menţionat, încă pe băncile liceului „Spiru Haret”. Aceasta se datorează cărţilor 
şi profesorilor. Anume cărţile Manualul lui Epictet şi Către sine însuşi a lui Marc Aureliu pare să-l fi convins 
să se adreseze către confraţii săi de generaţie. Într-un comentariu la cărţile filosofilor sus-numiţi, proaspăt citite, 
M.Eliade va scrie în Vlăstarul, nr.2 din ianuarie 1925: „Mă conving pe zi ce trece că fără seriozitate, fără 
muncă şi fără suflet, o să sfredelim pământul cu călcâiele şi mai departe n-o să mergem (...). Drept e că 
majoritatea generaţiei poartă în trupuri bolnave un suflet uscat sau fărâmiţat de viermii oboselii şi îndoielii, 
dar nu-i mai puţin drept că mulţi dintre fraţii mei întru suferinţă se zbuciumă conştienţi de sufletul lor ... 
Anarhia postbelică, zăduful, stricăciunea, nebunia n-au făcut decât să oţelească sufletele lor. Rezistenţa va fi 
cu atât mai îndârjită, cu cât iureşurile vor fi mai aprige; duşmanii din afară şi, mai ales, cei dinăuntru le vor 
căli sufletele” [4, p.205-206]. Pe lângă cărţile lui M.Eminescu, Bogdan-Petriceicu Hasdeu, N.Iorga nu trebuie 
neglijate nici cele ale lui Vasile Pârvan, de la care a înţeles „rostul istoriei”. Într-un comentariu la lucrarea lui 
Vasile Pârvan Începuturile vieţii romane la gurile Dunării publicat în Universul literar, nr.6 din 8 februarie 
1925 sub titlul O sinteză istorică a dlui Pârvan,  M.Eliade va menţiona: „Dl Vasile Pârvan e unul din puţinii 
care au înţeles rostul şi fiinţa istoriei. A înţeles menirea documentului şi valoarea studiului său; a înţeles tre-
cutul nu ca un prilej de citaţii şi de hârtie tipărită, ci ca un aspect al aceleiaşi vieţi măreţe, care ne învăluie, 
ale cărei forme s-au repetat necontenit în omenire. De aceea judecă faptele trecutului neîndepărtându-se nici-
odată .... şi păstrând temeinic contactul cu realitatea” [4, p.212]. 

Deşi Mircea Eliade a avut la Universitate în calitate de profesori de filosofie aşa personalitţi ca Petre P. 
Negulescu (1872-1951), Mircea Florian (1888-1960), Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) ş.a., totuşi 
cea mai puternică influenţă formativă, după cum rezultă din propriile mărturisiri, au avut-o Nicolae Iorga 
(1871-1940), Vasile Pârvan (1882-1927) şi, îndeosebi, Nae Ionescu (1890-1940). Fără aceştia ar fi fost de 
neînchipuit „producerea fenomenului M.Eliade”, a Itinerariului spiritual şi, în fine, a ceea ce a rodit 
generaţia tânără de atunci. Într-un studiu „ ... Şi un cuvânt al editorului”, publicat cu ocazia editării culegerii 
de articole ale lui Nae Ionescu din perioada 1926-1933, apărută în timpul vieţii lui Nae Ionescu sub denumirea 
Roza vânturilor, sub îngrijirea lui M.Eliade, ultimul scria: „Studenţii nu caută la Universitate numai o bună şi 
precisă învăţătură. Caută, mai ales, o metodă de viaţă şi de gândire; un maestru spiritual, adică un om destul 
de sincer .... Nu este de loc întâmplător că cei trei profesori care au  condus generaţiile de studenţi de la 1900 
încoace – Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Nae Ionescu – au mărturisit toţi trei o conştiinţă tragică a 
existenţei... Şi cu toate acestea, în lecţiile şi conferinţele acestor trei mari învăţători ai neamului nostru – au 
aflat generaţii întregi de studenţi adevărata lor hrană spirituală, şi fundamentarea teoretică a unei vieţi 
autentice şi creatoare. Este una din caracteristicile culturii româneşti moderne această conştiinţă tragică a 
existenţei (Eminescu – Hasdeu – Iorga – Pârvan – Nae Ionescu) ... [5, p.274]. Existenţa e tragică prin faptul 
că numai murind omul îşi găseşte liniştea. De-aceea liniştirea, oprirea în loc este „ispita împotriva vieţii”. Atâta 
timp cât eşti în viaţă, consideră M.Eliade, „... nimic nu este pierdut. Orice rigiditate, orice împietrire, poate fi 
însă fatală. De aceea, groaza pe care o mărturiseşte Nae Ionescu faţă de orice fenomen de „moarte în viaţă”, 
de oprire pe loc; fie el fenomen individual, trădat prin sterilitate fizică şi spirituală, fie fenomen social, trădat 
prin descoperirea formelor de viaţă civilă care i se subsumează. Nimeni, în afară de Mihai Eminescu, n-a 
scris cu atâta emoţie şi atâta severitate, despre „moartea în viaţă”, despre blestemul nerodirii, ca Nae 
Ionescu” [5, p.279]. Şi conchide M.Eliade: „A fi viu, şi a rodi – aceleaşi criterii care orientau problematica 
omului domină şi istoria unui neam. Omul se verifică prin viaţa şi capacitatea sa de rodire” [5, p.282]. La un 
bilanţ parţial al „rodniciei” generaţiei sale M.Eliade va constata: „... în matematică (Gr.Moisil, Ţiteica şi 
N.Teodorescu), în filosofie (C.Noica, E.Cioran), în sociologie (H.H.Stahl şi Tr.Herseni), literatură 
(An.Holban, Mihail Sebastin, Ion Biberi, Dan Botta), regie de teatru (Haig Acterian) ...” [1, p.32]. 
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În încheiere menţionăm cu regret sincer, că astăzi s-au înteţit pe toate fronturile, inclusiv  şi peste hotare 
(D.Dubuisson, spre ex.) atacurile, promovate sub masca „demitizării” operei şi personalităţii lui M.Eliade 
(după M.Eminescu, N.Iorga ş.a). Lucru extrem de urât şi periculos, îndeosebi pentru formarea actualei gene-
raţii tinere. Aceştia trebuie să decidă de partea cui stă modelul formativ, rodnicia spirituală şi de partea cui  – 
reavoinţa distructivă. 
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