
1 
 

 MITRU, ALEXANDRU  
Scriitor 
N.6 nov. 1914, Craiova - m. 19 dec. 1989, Bucureşti. 
 
Numele de stare civilă: Alexandru 

Pârâianu. 
A urmat Şcoala primară, Liceul 

Carol I şi Liceul Fraţii Buzeşti din Craiova; 
Facultatea de Ştiinţe (1933-1935) şi Facul-
tatea de Litere şi Filosofie (1935-1940) din 
Bucureşti. 

Profesor de limba şi literatura ro-
mână în învăţământul elementar şi mediu 
la Liceul Gh. Lazăr din Bucureşti. 

Debut editorial în anul 1932, cu 
nuvela Păpuşa I.C.D., refăcută ulterior sub titlul Joc, tipărită la 
Craiova. La liceul Gh. Lazăr a creat cenaclul literar Luceafărul. 

Distincţii: Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul Săgeata 
căpitanului Ion (1967), înscris pe lista de onoare a Premiului 
Internaţional de Literatură pentru copii şi tineret, ed. I, 1967; ed. a-II-
a, 1969; Premiul Academiei Române pentru volumul Copiii 
muntelui de aur (1954); Premiul Comitetului de Stat pentru Cultură 
şi Artă şi Placheta Premiului European; Meritul Cultural, clasa a II-a 

Membru de onoare al Comitetului Scriitorilor Europeni pentru 
copii şi tineret cu sediul la Toronto-Italia; membru de onoare al 
Bibliotecii Internaţionale pentru copii şi tineret - UNESCO - cu sediul 
la München, membru al Uniunii Internaţionale de carte pentru copii şi 
tineret cu sediul la Basel-Elveţia şi al Asociaţiei Române de ziarişti şi 
scriitori de turism. 

A colaborat la Ramuri, Universul literar, Lumea copiilor, 
Gazeta literară, Flacăra, Contemporanul, România literară, Licurici, 
Cutezătorii, Luminiţa, România liberă, Radio şi Televiziune. 

Opera: Păpuşa (1932); Albumul de geografie (1951); 
Copiii muntelui de aur (1954); Traista cu poveşti (1954); În ţara 
legendelor (1956); Poveşti cu tâlc (1956); Basmele mării (1957);  
Palatul de argint (1957); Legendele Olimpului. I. Zeii (1960), II. 
Eroii (1962); Poveşti despre Păcală (1961); Flori pentru Mihaela 
(1964); Zeii şi Eroii (1966); Din marile legende ale lumii (3 ed. 
1965-2000); Vulturii de foc (1970); Săgeata căpitanului Ion 
(1967); Domnul din Vladimiri (1971); Povestiri istorice (1972); 
Bastonul cu mâner de argint: însemnări dintr-un jurnal de vacanţă 



2 
 

(1974; 1989); Bucureştii în legendă şi povestiri (1975); Acasă la 
Macedonski (1976); Strălucitoarea sabie. Legendă valahă (1976); 
Craiova în legendă şi povestiri (1978); Iaşii în legendă şi 
povestiri (1979); Dansez cu tine (1981); Cântecul Columnei 
(1981; 1988); Aradul în legendă şi povestiri (1982); Călătoriile lui 
Făt Frumos. Poveşti (1985); Vântul suflă liber peste câmpuri. 
Povestiri (1986); Lumini din vremuri. Nuvele (1987); Portretul 
dragostei. Roman (1989). Traduceri: Poveşti populare săseşti 
(1956); Poveşti populare româneşti şi săseşti (1975). 

 


