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Abstract 
The journalism has always aroused the interest of the scientists, in various domains. Before 

asserting themselves on a national and even universal level, many of the writers came into contact 
with the publicist activity, being attached to certain periodicals and training themselves for the 
later activity as writers. In this way their cultural destiny was set.    

Mircea Eliade was one of the Romanian intellectuals who permanently collaborated to the 
most important Romanian cultural publications of the time. 

Mircea Eliade’s first attempts in the domain of the journalism date back since the years 
1924-1925. 

In the articles written by Mircea Eliade in his adolescence and youth, he approaches a 
different thematic field and a diverse space, from science up to literature, and from literature to 
people of culture.   
 
Résumé 

Le journalisme a toujours suscité l'intérêt pour la culture des gens dans divers domaines. 
Avant d'affirmer nationale et même universelle, de nombreux écrivains ont joué avec les médias que 
ce soit l'activité, étant attaché à certains périodiques et de formation sur le travail ultérieur de 
l'écrivain. Ainsi, il a été marqué le destin culturel. 

Un des intellectuels roumains qui ont collaboré de façon permanente dans les plus 
importantes publications culturelles roumaines de l'époque était Mircea Eliade. 

Les premières tentatives dans le journalisme de Mircea Eliade datent à 1924-1925. 
Les articles de l'adolescence et de la jeunesse de Mircea Eliade abordent un domaine 

diversifié, de la science à la littérature et de la littérature à des personnes de la culture. 
 

Rezumat 
Publicistica/gazetăria a suscitat mereu interesul oamenilor de cultură, în varii domenii. 

Înainte de a se afirma pe plan naţional şi chiar universal, mulţi dintre scriitori au cochetat cu 
activitatea gazetărească, fiind ataşaţi de anumite publicaţii periodice şi antrenându-se pentru 
activitatea scriitoricească de mai târziu. Astfel le-a fost marcat destinul cultural. 

Unul dintre intelectualii români care a colaborat permanent la cele mai importante 
publicaţii culturale româneşti ale vremii a fost Mircea Eliade. 

Primele încercări în domeniul publicisticii ale lui Mircea Eliade datează din anii 1924-
1925. 
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Articolele din adolescenţa şi tinereţea lui Mircea Eliade abordează un câmp tematic şi un 
spaţiu divers, de la ştiinţă până la literatură, şi de la literatură până la oameni de cultură. 
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Introducere 
Publicistica/gazetăria a suscitat mereu interesul oamenilor de cultură, în varii domenii. 

Înainte de a se afirma pe plan naţional şi chiar universal, mulţi dintre scriitori au cochetat cu 
activitatea gazetărească, fiind ataşaţi de anumite publicaţii periodice şi antrenându-se pentru 
activitatea scriitoricească de mai târziu. Astfel le-a fost marcat destinul cultural. 

 
Primele încercări în domeniul publicisticii 
Unul dintre intelectualii români care a colaborat permanent la cele mai importante publicaţii 

culturale româneşti ale vremii a fost Mircea Eliade. El era de părere că un scriitor poate fi în acelaşi 
timp şi un bun gazetar, făcând trimiteri la personalităţile importante ale culturii româneşti, precum: 
Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Nicolae Iorga. Pe lângă a fi scriitori, aceştia au fost şi 
pasionaţi gazetari. Făcând referire la acest aspect, Mircea Eliade arată că predecesorii noştri „au 
lucrat cu sânge şi rodnic. E interesant că toţi scriitorii gazetari au fost în acelaşi timp şi scriitori 
fecunzi”1 (HANDOCA, 1992, 351). După părerea sa, „meseria de gazetar nu ratează pe scriitor, ci 
mediocritatea lui nativă, fibra lui delicată, anarhismul său lăuntric care se refuză disciplinei şi 
tehnicii. Se ratează în gazetărie oamenii care nu pot învăţa din meseria asta cum să muncească şi 
cum să preţuiască eternitatea după ce şi-au scris articolul bun pentru douăzeci şi patru de ore.” 
(HANDOCA, 1992, 351). 

Primele încercări în domeniul publicisticii ale lui Mircea Eliade datează din anii 1924-1925. 
Şi înainte de această perioadă a publicat o serie de articole în „Ziarul ştiinţelor populare şi al 
călătoriilor”, dar şi în „Universul literar” şi „Ştiu-tot”. „Cred că primele încercări literare publicate – 
precizează Mircea Eliade – [...] au fost: Cum am găsit piatra filozofală şi Amintiri din retragere. Le-
am scris şi publicat prin 1920-1921, când aveam 13-14 ani. [...] Curând după aceea am publicat un 
mare număr de articole neliterare, în special despre viaţa insectelor – căci foarte multă vreme 
crezusem că voi deveni naturalist. Dar n-am încetat o clipă de a scrie – şi chiar de a publica – 
încercări literare”2 (ELIADE, 1991, 223-224). O mare parte dintre aceste încercări gazetăreşti au fost 
necunoscute publicului şi bibliografilor, după cum precizează Mac Linscott Ricketts, „pentru că toate 
erau semnate «Silviu Nicoară»3” (RICKETTS, 2004, 66). 

Majoritatea dintre aceste prime articole ale lui Mircea Eliade evocau figuri importante ale 
culturii universale, precum: Anatole France, Jean-Jacques Rousseau, Honoré de Balzac, Paul 
Ronsard, Alphonse de Lamartine, André Gide, Gustave Flaubert, Samuel Butler, Lev Tolstoi, 
Voltaire, Oscar Wilde etc. 

 
 

                                                        
1 Mircea Eliade, Literatură şi gazetărie, apărut iniţial în „Cuvântul”, an VIII (1932), iulie 28, nr. 2609, pp. 1-2; apud. 
Mircea Handoca, Mircea Eliade. Câteva ipostaze ale unei personalităţi proteice, București, Editura Minerva, 1992, p. 
351. 
2 Mircea Eliade, Fragment autobiografic, publicat iniţial în „Caete de Dor”, nr. 7, Paris, 1953; apud. Mircea Eliade, 
Memorii. Recoltele solstiţiului, volumul II (1937-1960), ediţie îngrijită de Mircea Handoca, București, Editura 
Humanitas, 1991, p. 223-224. 
3 Pseudonimul lui Mircea Eliade în adolescenţă. 
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Interesul pentru cultură şi ştiinţă 
La acea vreme, adolescentul Mircea Eliade arăta un viu interes pentru ştiinţă. De aceea, o 

mare parte dintre articolele sale de atunci puneau accentul pe diversele preocupări în domeniul 
entomologiei, alchimiei, filozofiei antice, ocultismului şi religiei. Acestea, semnate de această dată 
cu numele real al autorului, erau publicate în „Vlăstarul”, revista liceului „Spiru Haret”. Mircea 
Eliade era redactorul-şef al acesteia şi realiza rubricile dedicate noilor apariţii literare.  

Începând cu anul 1925, contribuie cu articole şi la alte publicaţii: „Lumea: bazar săptămânal”, 
„Orizontul”, „Curentul studenţesc”. „O privire mai atentă asupra câtorva dintre acestea – scrie Mac 
Linscott Ricketts – vor pune în vedere profunzimea cunoştinţelor sale, extinderea lecturilor sale în 
anumite arii şi câteva din vederile sale cu privire la câteva subiecte.” (RICKETTS, 2004, 67).  

Devine din ce în ce mai evidentă atracţia lui Mircea Eliade pentru Mihai Eminescu, Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, Nicolae Iorga şi, idolul adolescenţei sale, Giovanni Papini. Această atracţie a 
enciclopedicului se manifestă pe întreg parcursul vieţii şi operei savantului. Personalităţilor 
importante ale culturii le sunt dedicate ample studii, prin acestea, Mircea Eliade dovedindu-şi 
talentul, puterea de muncă şi acribia cu care cercetează operele acestora: „cum poate deveni cineva 
ştiutor, pe linia sa de preocupări fireşti, o arată tinereţea lui Mircea Eliade. Omul acesta, care n-a trăit 
sub niciun privilegiu şi care n-a avut la început parte de niciun îndemn mai deosebit, a făcut un lucru 
care e la îndemâna oricui: a privit în jurul său, la propriu; s-a uitat mai atent la scaieţi, la viermi, la 
câţiva colegi, şi a început astfel să citească în Cartea cea mare a Lumii. Apoi, ca s-o înţeleagă mai 
bine, pe aceasta, a rătăcit prin cărţi – care nici ele nu-i erau gata date, ci pe care le descoperea singur 
prin gândurile, înţelesurile şi înţelepciunea altora, întregind Cartea Naturii, în care începuse a citi, 
prin cărţile Culturii. A trecut astfel de la buruieni la lighioane, de la lighioane la substanţe chimice, 
de la substanţe la esenţe alchimice, de la esenţe la om şi de la oameni la zei. Când a ajuns la zei s-a 
oprit, pentru că vedea în ei, răsturnat, Cartea cea mare a omului, aşa cum avea s-o spună singur.”4 
(ELIADE, 1996, 14). 

Aşadar, articolele din adolescenţa şi tinereţea lui Mircea Eliade abordează un câmp tematic şi 
un spaţiu divers, de la ştiinţă până la literatură, şi de la literatură până la oameni de cultură. 
Totalitatea acestora au fost adunate de Mircea Handoca în volumul Cum am găsit piatra filozofală. 
Scrieri de tinereţe, 1921-1925, publicat la Editura Humanitas, în 1996. Prin acest volum, dar şi prin 
celelalte care cuprind publicistica interbelică a lui Mircea Eliade, exegetul urmăreşte redarea către 
cititor a unor studii importante în cultura românească dintre cele Două Războaie Mondiale. 

Despre tânărul publicist, Mac Linscott Ricketts adaugă: „La sfârşitul anilor de liceu, Eliade 
era încă, aşa cum Romanul adolescentului miop o arată, un adolescent «tulburat», prea 
autodisciplinat din anumite puncte de vedere şi prea puţin disciplinat din altele, arzând de dorinţe 
secrete şi ambiţii aproape maniace. Nu se arată drept un tânăr precoce (deşi mediocru ca elev de 
liceu), un scriitor prolific surprinzător, şi de asemenea, «unul din băieţii» care-şi cunoştea calea în 
jurul cartierului felinarelor-roşii şi căruia-i plăcea să se caţere pe munţi şi să navigheze pe mare 
alături de colegii săi. Aproape abandonând prima sa pasiune pentru ştiinţele naturale şi chimie (cu un 
interes în alchimie şi în istoria ştiinţei ce a rămas ca reziduu), el a găsit în filozofie, religiile 
Vechiului Orient şi în ocultism mai mult decât o provocare pentru imensa sa curiozitate. Lumea 
literaturii l-a acaparat, de asemenea.” (RICKETTS, 2004, 72).  

 
Concluzii 
După toate aceste prime experienţe, se întrevăd alte preocupări ale tânărului publicist spre 

teme dintre cele mai diverse. Se conturează astfel „personalitatea multilaterală” a viitorului savant în 
domeniul vast al literaturii, ştiinţei şi culturii, aspecte ce vor fi evidenţiate în următoarele studii şi 
cercetări propuse spre publicare. 

                                                        
4 Constantin Noica, Cuvânt către cititorul tânăr; apud. Mircea Eliade, Cum am găsit piatra filozofală. Scrieri de 
tinereţe, 1921-1925, îngrijirea ediţiei şi note de Mircea Handoca, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 14. 
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În consecinţă, putem afirma faptul că între literatură şi gazetărie există multe afinităţi, dar şi 
deosebiri. Însuşi Mircea Eliade declară, într-un interviu acordat revistei „Veac nou”: „Gazetăria este 
luptă, observaţie civilă, informaţie culturală. Gazetăria îşi are rolul ei precis în viaţa unei naţiuni. 
Literatura este însă creaţie spirituală, creaţie care îşi are regulile ei, autonomia ei, destinul ei. Cu cât 
deosebirea asta va fi mai clară în mintea scriitorului şi cititorului, cu atât literatura şi gazetăria vor 
avea de câştigat.”5 (ELIADE, 2000, 149).  

Se poate spune că cele două fenomene culturale sunt indisolubil legate unul de celălalt, şi 
converg către un acelaşi scop, dezvoltarea armonioasă a vieţii unui popor. 
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