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REZUMAT:  
 

Obiective, Metodologia folosită: Prezenta teză doctorală îşi propune să abordeze 

chestiunea (şi relevanţa) intersecţiei teoretice dintre filozofie şi masculinitate în mişcarea de idei 

din România perioadei interbelice, particularizând prin studierea cazului – emblematic – al 

tânărului publicist Mircea Eliade pentru perioada dintre noiembrie 1926 şi noiembrie 1928, până 

la plecarea lui la studii în India. Perioada respectivă a fost, în creaţia lui Mircea Eliade, una în 

mod particular spectaculoasă, plasându-l sub reflectoarele societăţii, atrăgând atenţia asupra 

surprinzătoarei lui evoluţii şi consacrându-l ca lider al tinerei generaţii. Totodată, acea etapă are 

o importanţă deosebită, întrucât îi prilejuieşte tânărului publicist, eseist şi prozator trasarea unor 

linii de forţă sub raportul concepţiei culturale şi civice cu pretenţii de valabilitate nu doar pentru 

sine, ca individ creator, ci şi pentru congenerii săi, cu care se simţea solidar. Surprinzând, 

formulând şi transmiţând mai departe unele dintre ideile care s-au dovedit de mare impact pe 

moment şi în deceniul şi jumătate care a urmat, lăsând urme până astăzi în mentalităţile şi 

comportamentele culturale şi politice româneşti, Mircea Eliade din acei ani a devenit o figură 

emblematică şi rezonantă.  

Studierea evoluţiilor lui în perioada dinaintea plecării în India se dovedeşte şi din acest 

motiv o prioritate şi este de natură să clarifice destule nebuloase legate de el însuşi, de societatea 

şi cultura românească şi de anumite dominante de gândire pe care, cu îndrăzneală şi 

promptitudine, le-a ştiut teoretiza. În momentul în care scria Itinerariul spiritual şi Apologia 

virilităţii, deşi numai student în Litere la Universitatea din Bucureşti, Mircea Eliade etala 

spectacolul unei afirmări impetuoase ca filosof şi erudit, dar şi în calitate de critic de direcţie al 

dezvoltării culturale a României acelui moment istoric, comentând aplicat, cu aplomb polemic şi 

în chip original moştenirea, actualitatea şi viitorul cultural al României şi chiar al Europei.  

Lucrarea de faţă nu are un caracter monografic şi exhaustiv. Ea focalizează în principal 

asupra principalelor două texte eliadeşti care au marcat intrarea în conştiinţa publicului a acestui 



complex filosof al culturii şi ideolog cultural, Itinerariu spiritual (toamna 1927) şi Apologia 

virilităţii (toamna 1928). Efortul principal este acela de a descifra temele şi motivele structurante 

ale discursului, precum şi tehnicile discursive legate de acestea, acordându-se o atenţie 

privilegiată componentei de gen social şi cultural (gender) evidenţiate de ele. Sunt semne că 

înţelegerea masculinităţii într-un sens discriminatoriu în raport cu feminitatea, ca şi definirea 

restrictivă şi orientată într-un anume fel a virilităţii – concepută ca atribut al condiţiei masculine 

– joacă în textele respective ale lui Mircea Eliade un rol semnificativ pentru direcţia ideologică 

adoptată de Eliade chiar în acei ani.  

O posibilitate de a interpreta sarcina care revine în dreptul titlului menţionat este aceea de 

a investiga raporturile dintre filosofie şi masculinitate în perioada de timp amintită, cu o 

focalizare dublu direcţionată: care sunt ideile de origine, relevanţă filosofică de care se 

prevalează masculinitatea (definită ca virilitate, eroism, ascetism martiric sau oricum altcumva) 

în autodefinirea sa şi în manifestările sale teoretice şi practice (individuale şi publice) în 

România epocii, respectiv ce trăsături masculine (indiferent cum le-am defini) pot fi identificate 

în filosofia sistematică sau nesistematică dintre 1918 şi 1944 în perimentrul românesc.  

De astă dată, opţiunea cercetătorului se cuvine să meargă în direcţia unei identificări de 

teme şi motive, cu o repertorizare şi o discutare critică a acestora, în direcţia relevării surselor lor 

intelectuale, a gesticulaţiei care le însoţeşte, a impactului public avut şi a succesiunii lor. 

Intreprinderea este temerară, dificilă şi presupune demersuri cărturăreşti plurale. În primul rând, 

periegheza textuală, izolarea nucleelor ideatice de interes şi compararea lor; apoi abordarea 

comparatistă şi genealogică, în sensul observării paternităţii, influenţelor şi, fireşte, al 

evidenţierii aporturilor originale. Adâncirea căutărilor în direcţia surprinderii contextului 

individual, social-politic şi cultural al afirmării acestor idei înseamnă paşi înspre o reconstituire 

mai degrabă istorică, dar, în orice caz, multietajată, cu staţiuni atât pe palierul social-politic, cât 

şi pe acela al evoluţiilor culturale, coborând până la faptul particular de viaţă şi la raportarea 

individuală, biografică. Evaluarea, oricât de pauşală, a impactului avut în epocă înseamnă 

măsurarea acestui impact atât cantitativ – prin studierea numărului ediţiilor, a locului şi datei 

apariţiilor, eventual şi prin estimarea numerică a tirajelor, acolo unde este posibil -, cât şi 

calitativ (prin înregistrarea cât mai multor, eventual a tuturor reacţiilor critice relative la ideile 

respective, din orice direcţie ar surveni acestea – reacţii intelectuale, reacţii politice, notaţii 

intime ş. a.). În fine, cum cel mai adeseori ideile nu mor, ci cunosc suişuri şi coborâşuri, ocultări 



parţiale şi/ sau temporare, dincolo de identificarea surselor ideologice din care provin, se cuvine 

stabilită şi succesiunea lor, căutându-se să se jaloneze, oricât de succint şi de general, destinul lor 

postbelic şi chiar postcomunist. Această sarcină se dovedeşte şi ea, în sine, un atelier de sine 

stătător, capabil să confişte un cercetător sau un grup de investigatori pentru o bună perioadă de 

timp. Exact din acest motiv, abordarea despre care am pomenit aici – sincronică – nu a stat în 

atenţia mea, chiar dacă, din motive de precizare şi clarificare a poziţiilor de pe care demarează 

demersul de faţă, am socotit util să trec în revistă caracteristicile unei sarcini de acest fel.  

Am pornit, metodologic vorbind, de la constatarea că abordările de gen în domeniul 

disciplinelor socio-umane şi-au făcut loc şi la noi, oferind o paradigmă nouă în interpretarea 

fenomenului social. Totodată, am constatat că, sub raportul lecturii faptelor social-politice şi 

culturale, studiile gender înseamnă în România aproape exclusiv – dacă nu chiar în totalitate – 

studii feministe. Problematica masculinităţii rămâne, deocamdată, aproape netematizată (cu rare 

excepţii), deşi, într-o ţară cu trecut patriarhalist, masculinitatea rămâne până în prezentul imediat 

protagonista scenei publice, în diverse manifestări. Necesitatea de a o înţelege corect, de a o 

supune examinării critice, vine nu doar din dorinţa de a testa capacitatea teoriilor de gen şi, în 

speţă, masculiniste de a produce o adâncire şi o diversificare a cunoaşterii ştiinţifice, ci şi din 

speranţa că acest tip specific de abordare poate produce efecte benefice în înţelegerea filosofiei. 

Fiindcă, dacă există anumite trăsături ale masculinităţii care influenţează – conştient sau 

inconştient, instinctiv, asumat ori prin emulaţie culturală – opţiunile pentru o anume orientare 

filosofică, pentru un set de idei (eventual o ideologie, conceptul fiind aici luat în înţelesul său cel 

mai larg) ori/ şi atitudini, atunci se va putea estima ceva mai corect aportul original în sensul 

determinării apartenenţei sale la zona previzibilului, a arondării la condiţionările de gen, dincolo 

de eventualele sale deghizări culturale (influenţe occidentale, orientale etc.). La drept vorbind 

însă, nu orice examinare critică se reduce la evaluare. Uneori, topometria – „măsurarea” 

peisajului – şi „geografia” (în înţelesul ei de descriere a unui teritoriu circumscris) sunt cel puţin 

la fel de utile şi pot constitui obiective în sine.  

Venind din cealaltă direcţie presupusă de titlu, investigaţia filosofiei interbelice româneşti 

în formula propusă aici se justifică prin aceea că, prin excelenţă, aceasta a fost masculină în 

sensul producerii ei de către persoane aparţinând sexului şi genului socio-cultural masculin. 

Totodată, privirea acestei colecţii de biografii şi, respectiv, bibliografii prin fanta masculinităţii 

permite insolitarea obiectului, abordarea lui altminteri decât în tradiţia istorico-filosofică de până 



astăzi care privilegia analiza pe curente, personalităţi individuale, opere. Modelul de abordare la 

care m-am oprit porneşte de la o serie de consideraţii introductive, cu un caracter mai general, 

pentru a ajunge ulterior la câteva eşantioane semnificative. Perspectiva sintetică şi cea analitică 

se întâlnesc astfel, încercând să circumscrie şi să aprofundeze – prin tehnica sondajului – acest 

teritoriu încă neexplorat din perspectiva pe care mă situez.  

Selectarea corpusului de texte reprezentativ pentru tema asumată în creația de tinerețe a 

lui Mircea Eliade – în principal: foiletonul în 12 episoade Itinerariu spiritual (1927) și poemul 

filosofic Apologia virilității (1928), împreună cu alte texte din aceeași constelație temporală și 

de idei - analiza textelor, în sine și comparată, reconstituirea (în măsura posibilităților) a 

izvoarelor livrești, ideatice care precedă aceste argumentări, relaționarea între cele două texte, 

dar și a acestora cu altele din aceeași epocă de creație eliadescă, punerea lor în raporturi cu 

reflecția ulterioară, de maturitate și senectute a autorului au reprezentat, metodologic vorbind, 

opțiunea demersului de față.  

Introducerea a delimitat cadrele cronologice și tematice ale temei, și a aproximat scena 

istorică pe care au avut loc desfășurările de idei referitoare la masculinitate în câmpul mișcării de 

idei românești a momentului, prezentând într-o privire de ansamblu câteva elemente constitutive 

ale dosarului masculinității.  

Investigația propriu-zisă a fost împărțită în două părți distincte. Prima a reprezentat un 

demers hermeneutic conceput în termenii evocați mai sus (analiză, genealogia ideilor, abordarea 

comparatistă), în timp ce a doua a reunit câteva instrumente de lucru forjate pe parcursul 

explorării, ca auxiliare prețioase în elucidarea mai exactă a temei.  

În capitolul 1 analiza Itinerariului spiritual îmbrățișează toate cele douăsprezece 

episoade ale serialului, pornind de la tentativa de a lămuri mai clar etapele scrierii, preistoria 

acesteia (unde sunt anunțate temele și motivele înainte de a intra în Itinerariu). În ce priveşte 

ciclul de articole Itinerariu spiritual, el a putut fi decriptat nu doar ca manifest al tinerei 

generaţii, ci şi ca instrument al acreditării unei anumite imagini despre bărbatul ilustrativ – căci 

femeia nu intră în discuţie - pentru această generaţie în plină formare. Trăsăturile cele mai 

importante ale acestuia se dovedeau a fi spiritul iscoditor, interogativ – manifestare socotită 

reacţie a crizei spirituale a momentului -, obsesia sintezei spirituale care să depăşească 

pragmatismul, utilitarismul şi pozitivismul şi să înglobeze raţionalitatea într-un orizont mai larg, 



care să includă preocupările mistice şi dorinţa de cunoaştere prin toate mijloacele la îndemână. 

Performanţa în materie de erudiţie şi cunoaştere trebuia, conform viziunii autorului, orientată 

către includerea într-un orizont de credinţă religios ortodox. Viziunea referitoare la ortodoxie, 

prezentă în pagini din romanul Gaudeamus şi mai ales în eseul Theós eghénou reprezenta o 

interpretare personală, neconformă cu dogma şi chiar întrucâtva eretică a ceea ce se socotea a fi 

credinţa creştină răsăriteană.  

Capitolul 2 duce demersul mai departe, în aceeași notă, analiza de text – luând seama și 

la subtext și context -, aplicând-o, de astă dată, celor șapte părți ale Apologiei virilității. Poem de 

inspirație nietzscheană, cu părți lirice și părți explicative, textul a rămas vreme de mai multe 

decenii uitat în revista Gândirea, unde apăruse, și nu s-a bucurat până astăzi de o discuție critică 

și de istoria ideilor demnă de interes. Scriere cel puţin la fel de importantă şi având, la rândul ei, 

semnificaţie de manifest a fost Apologia virilităţii (1928). Este un poem al voinţei de putere 

afirmate cu mijloacele unei masculinităţi deviate de la instinctul sexual şi de reproducere către 

construirea ascetică de sine, în vederea dezvoltării personalităţii creatoare, a transformării eroice 

în supraom şi a manifestării într-un orizont al sacrului, prin solitudine, tăcere şi continuu efort 

cognitiv.  

Capitolul 3 încearcă să încadreze preocuparea pentru masculinismul lui Eliade în 

problematica studiilor de gen (gender studies), stăruind asupra singurei analize de acest fel care 

precedă demersul de față: cea a lui Ioan Petru Culianu din monografia lui despre Eliade elaborată 

în 1982, dar rămasă inedită până după moartea autorului. Perspectiva lui Culianu este inspirată 

mai ales de încercarea lui de a pune în cheie comparatistă biografia lui Eliade și dezvoltarea 

interbelică a țării, și de a interpreta în cheie psihanalitic-jungiană această comparație.  

În fine, Concluziile fructifică rezultatele obținute pe parcursul întregului demers, rolul lui 

Mircea Eliade la conturarea vieţii intelectuale, a peisajului filosofic, a masculinismului 

necesitând o repunere în discuţie.  

S-a constatat preeminenţa anumitor scrieri în ansamblul unei prestaţii literar-culturale 

efervescente. În jurul acestora, celelalte articole şi chiar paginile de proză – nuvele ori capitole 

din cele două romane ale clipei – se ordonează magnetic, efect al ideilor-forţă şi al atitudinilor 

importante ale tânărului Eliade. În funcţie de amploarea, complexitatea şi importanţa lor, cele trei 

texte fundamentale din anii 1927 – 1928 rămân foiletonul Itinerariu spiritual (douăsprezece 



episoade), Apologia virilităţii (poem în şapte părţi) şi Theós eghénou (centrat pe ideea forţă a 

omului eroic care prin metanoia ajunge zeu).  

Reluând unele teme în noi dezvoltări – problematica „patimii” (a pasiunii intense, adică), 

cea a voinţei de autoedificare, a evoluţiei spirituale către ascetism şi credinţă, a virilităţii înţelese 

ca putere de întreprindere a saltului de la valorile masculine joase la cele înalte, a ortodoxiei ca 

metanoia ce transportă către supraom -, cele trei scrieri sunt legate între ele într-un sistem de 

vase comunicante şi asamblează o doctrină masculinistă, spiritualistă, de o ortodoxie declarată, 

dar relativ neconformă în raport cu dogma răsăriteană.  

Partea a doua a lucrării include, așa cum am enunțat, mai multe instrumente de lucru 

menite să întregească o mai bună cunoaștere a contribuției literare și filosofice a lui Mircea 

Eliade între 1926 și 1928, intenționând să încurajeze aprofundarea acestor chestiuni prin 

cercetări ulterioare. Astfel, prima piesă este un dicționar de termeni eliadieni, de fapt o 

prezentare de concepte ale căror explicări includ în exclusivitate citate din textele de epocă ale 

lui Eliade. Urmează apoi un tabel cronologic referitor la prestația publicistică a autorului, 

proiectat pe fundalul evenimentelor politice și sociale dintre 1922 – 1928 (intervalul 1922 – 1926 

fiind necesar a fi urmărit ca preambul al performanțelor de mai pe urmă ale tânărului elev și 

student). Succedă apoi alte două tabele, orientate exclusiv în direcția lămuririi etapelor de creație 

ale Itinerariului spiritual și, respectiv, Apologiei virilității. Cele două ultime cronologii au un 

rost istorico-literar și marchează un stadiu al cercetării, reprezentând, practic, lămurirea modului 

de a proceda al tânărului artist și gânditor care, în paralel cu publicistica tipărită, elabora și texte 

mai ambițioase, cu bătaie mai lungă, socotite ca atare de el însuși.  

Rezultă, din toate acestea, că Mircea Eliade era, la douăzeci – douăzeci şi unu de ani – 

posesorul unei viziuni asupra lumii şi vieţii coerente, un doctrinar în ansamblul gândirii căruia 

conceptul de masculinitate („virilitate”, cum îi spune el printr-un decalc din italiana lui Papini, 

umplând termenul de conţinuturi noi) este unul central, întemeiat pe voinţă, putere, ascetism, 

aspiraţie spirituală şi credinţă ortodoxă. Suprema izbândă este ca persoana ce profesează o 

viziune şi o atitudine de felul celei teoretizate - şi încercate – de Eliade, pe care el o socoteşte o 

conduită eroică, să acceadă prin salt la o nouă condiţie, compatibilă cu cea sacră, divină.  

O altă încheiere notabilă este aceea a decelării trăsăturilor masculinităţii virile – în 

concepţia spiritualizată a lui Eliade -, voinţa înţeleasă ca voinţă de putere asupra sinelui şi a 



alterităţii, asprimea şi duritatea ca semne ale masculinităţii depline şi necruţătoare, intransigente 

faţă de slăbiciuni şi efeminare, refutarea feminităţii cu toate atributele ei şi concentrarea asupra 

creativităţii solitare, potenţate de asceză.  

Încercându-se interpretarea genetică, textuală, subtextuală şi contextuală a textelor mai 

importante – în principal foiletonul Itinerariu spiritual şi, respectiv, Apologia virilităţii -, s-a 

putut realiza şi un demers de istoria ideilor, stabilindu-se similitudini, confluenţe şi potriviri, 

detectându-se etape distincte în conturarea unor idei recurente din publicistica eliadiană şi 

descoperindu-li-se unele dintre izvoarele de inspiraţie sau partenerii culturali de dialog. Din acest 

punct de vedere, lucrarea de faţă nu este una de relevanţă numai pentru câmpul de interes al 

studiilor de gen social şi cultural, mai exact al studiilor de masculinitate, ci şi pentru istoria 

ideilor filosofice şi culturale româneşti. Chiar dacă rămân încă destule aspecte, raporturi şi detalii 

insuficient elucidate, se deschide o cale pentru continuarea studiilor comparatiste asupra 

scrierilor lui Mircea Eliade din perioada dată.  

Totodată, înregistrând ecourile din ambianţa culturală a României interbelice a acestei 

publicistici, notabile atât prin reacţiile de adeziune, cât şi prin polemicile stârnite, pare probabil 

că publicistica lui Eliade avută aici în vedere a avut un impact consistent şi de durată asupra 

congenerilor autorului. Cu voie sau fără voie, teme majore ale gândirii lui, ca şi nota în care le 

pune în pagină, se regăsesc imediat sau ulterior şi la alţi congeneri (Emil Cioran, Constantin 

Noica), la unii activişti politici (Corneliu Zelea-Codreanu, Ioan Moţa) şi, în mod cu totul 

neaşteptat, chiar şi la unii intelectuali influenţi, mai vârstnici, care, la prima vedere, păreau că îi 

oferă, ei, autorului, sugestii ideatice şi atitudinale preţioase (Nae Ionescu, Nechifor Crainic). 

Poate cel mai surprinzător detaliu adus la lumină de cercetarea de faţă este că asasinarea lui N. 

Iorga de către legionari, în 1940, a fost prevestită şi proclamată încă din 1926 de tânărul care îl 

admira pe savant, într-o vreme când Legiunea Arhanghelului Mihail nici nu se înfiinţase încă.  

Prin intermediul activiştilor politici, destule idei profesate aici de Eliade au trecut în 

arsenalul unor forţe politice interbelice, fie pentru că pluteau în aerul vremii, de unde le va fi 

preluat şi Eliade, fie pentru că au pătruns în atmosfera specifică epocii interbelice pe urma 

contribuţiei publicistice a lui Eliade, consonantă cu idei şi tendinţe prezente, tot mai mult, şi în 

restul Europei.  

Apoi s-a putut observa importanţa dialogului ideatic al lui Mircea Eliade cu autori din 

cultura italiană (mai ales Giovanni Papini) şi din cea germană (A. Schopenhauer, Fr. Nietzsche), 



după cum, destul de surprinzător, s-a putut observa că opţiunea ortodoxă a autorului nu se 

întemeiază pe lecturi asidue din patristica răsăriteană, ci pe dialogul cu catolicismul (Sf. Ignaţiu 

de Loyola) şi chiar cu protestantismul (Martin Luther).  

O observaţie importantă pentru înţelegerea mai adecvată a tânărului de nouăsprezece – 

douăzeci şi unu de ani care era Mircea Eliade în intervalul 1926 – 1928 se referă la capacitatea 

lui de absorbţie ideatică de cel mai înalt nivel ca şi la înzestrarea de a prelucra, combina, 

interpreta într-o manieră sintetică şi personală aluviunile de lectură. Împreună cu dorinţa lui de a 

trăi ideile şi cu încredinţarea că nimic nu valorează atât cât experienţa nemijlocită, integrată într-

un plan de evoluţie spirituală personală toate sugestiile de lectură, prelucrate şi integrate într-o 

viziune de factură elitistă, eroizantă, masculinistă şi depreciativă la adresa femeilor a dat cea mai 

coerentă concepţie filosofică subîntinsă de o abordare de gen pronunţată din istoria filosofiei 

româneşti. Mircea Eliade şi-a cristalizat o viziune personală la vârsta când alţii abia bâjbâiau în 

preajma începuturilor publicistice, exprimând-o cu foţă expresivă, în mod persuasiv, chiar dacă 

nesistematic şi doar în publicistică.  

Viziunea filosofică și ideologică masculinistă a tânărului Mircea Eliade, consonantă cu 

destule elemente din retorica și din arsenalul extremei drepte românești deja în ascensiune, este 

cea mai masculinistă construcție de idei din peisajul filosofic românesc de până astăzi.  
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