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Personalitate foarte înzestrată, dar victimă a unui destin tragic, Mircea 
Vulcănescu a fost considerat o fi gură reprezentativă a generației „criterioniste”. O 
generație despre care se formulează păreri diferite și contradictorii, dar care și-a 
exprimat o atitudine nouă și fermă, față de tendințele culturii și spiritualității ro-
mânești interbelice. Originalitatea „Criterionului” a stat în practicarea conferințelor 
publice, ca forme de activitate culturală elevată. Abordarea multiplă a unor teme a 
provocat polemici rafi nate, de înaltă ținută intelectuală și științifi că. Printre cei care 
au conferențiat s-a numărat Mircea Vulcănescu (1904-1952). 

Modelul cultural al „Criterionului” a fost cercului intelectual de la Meudon, 
patronat de fi losoful Jacques Maritain, un cerc de inițiere spirituală și culturală, 
un mediu de sociabilitate intelectuală creștină, la care au participat, la mijlocul 
anilor ’20 ai secolului XX, și Mircea Vulcănescu, afl at la studii doctorale la Paris. 
Constantin Noica a susținut că M. Vulcănescu a fost sufl etul mișcării intelectuale 
„criterioniste”. Comentariile sale, după întâlniri și conferințe, erau, de fi ecare dată, 
mai interesante decât ceea ce se discutase acolo.1 

Plurivalent, exersându-și nobila inteligență, atât în fi losofi e, drept, sociologie și 
chiar în economie. A fost elev, ca atâția alții, al lui Nae Ionescu, căruia i-a păstrat 
o mare admirație toată viața.2 De asemenea, a fost asistent de sociologie și etică 
la catedra lui Dimitrie Gusti. A ocupat și funcții publice, fi ind director general al 

1 Constantin Noica, „Amintiri despre Mircea Vulcănescu”, în Mircea Vulcănescu. Pentru o nouă spi-
ritualitate fi losofi că, I, București: Editura Eminescu, 1996, p. 6; Mircea Eliade, Memorii, I, București: 
Editura Humanitas, 1991, pp. 256-257; Vezi, Liviu Antonesei, „Le Moment Criterion – un modèle 
d’action culturelle”, în Alexandru Zub (coord.), Culture and Society, Iași: Editura Academiei, 1985. 

2 Nae Ionescu așa cum l-am cunoscut, București: Editura Humanitas, 1992, p. 146. 
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Vămilor. Mai târziu a fost subsecretar de stat la Ministerul Finanțelor, în anii 1941-
1944, în timpul regimului lui Ion Antonescu, funcție care i-a adus condamnarea la 
închisoare și tragicul sfârșit în detenție. 

Mircea Vulcănescu a încercat să se comporte, până la sfârșitul vieții, ca un bun 
creștin, într-o lume, în care nu s-a simțit niciodată prea comod. Darurile intelectua-
le, dar și cele omenești, cu care era înzestrat, apăreau evidente pentru orice observa-
tor: „Mircea era un asemenea om: de o inteligență sclipitoare (…) cu toate ferestrele 
și ușile spiritului deschise către semeni, cu toate acțiunile conduse cu profundă 
siguranță în gândirea neamului său, cu bună credință, generozitate, dăruire de sine, 
până la sacrifi ciul conștient”.3 

M. Vulcănescu s-a remarcat mereu printr-o atitudine plină de decență umană 
și prin lipsa atacurilor virulente, la adresa adversarilor săi, chiar și în multele sale 
polemici. Dorința sa prioritară era să înțeleagă rolul tinerei generații. Pornind de 
la conceptul de spiritualitate, Mircea Vulcănescu a pus în dezbatere teoretică ideea, 
după care ar exista o „criză a generației tinere” (Tendințele tinerei generații, 1934). 
Acesta nu a agreat atitudinea celor care se aruncau în brațele unor credințe fanati-
ce, unor ideologii la modă, unor conducători cărora supunerea era necondiționată. 
Acestei direcții ideologice Vulcănescu i-a contrapus o atitudine creatoare în plan 
cultural, ără concesii ăcute politicii. Era, de fapt, atitudinea intelectualilor, care 
refuzau să se angajeze în orice front ideologic, pentru a fi  disponibili pentru crea-
ția spirituală, în scopuri sociale și naționale. Pentru aceștia, creația culturală, etica 
muncii și „împlinirea conștiincioasă a îndatoririi profesionale” erau mijloacele efi ci-
ente de a acționa pentru o reformă morală a societății românești.4 

Portretul lui Vulcănescu a fost schițat, cu multă admirație și de Mircea Eliade: 
„citea tot, în toate direcțiile, și, orice ar fi  ăcut, ăcea mai bine decât ceilalți (…) 
Scria cu aceeași ușurință și competență despre probleme de teologie răsăriteană, 
economie bancară sau roman modern”.5 Toate acestea pot suna oarecum hagiogra-
fi c, dar Mircea Vulcănescu nu a lăsat niciodată impresia de echivoc, în ceea ce pri-
vea situațiile morale din viața sa. În plan politic, deși, în prima decadă a anilor 1930 
a privit cu simpatie anumite acțiuni ale mișcării legionare, el a fost printre puținii 
foști elevi ai lui Nae Ionescu care nu s-au angajat politic de partea acesteia. În plus, 
el înțelegea la începutul războiului să se delimiteze clar de orice formă de fascism, 
implicit de legionarism. Participarea sa la guvernare în anii 1941-1944 a înțeles-o 
ca un mod de a nu dezerta, în vremuri de restriște de la îndatoririle de cetățean. În 
negocierile economice cu partea germană, Vulcănescu a putut obține, alături de 
echipa sa, condiții nesperat de bune, pentru un stat-satelit al Germaniei naziste, mai 

3 Ștefan J. Fay, Sokrateion. Mărturie despre Mircea Vulcănescu, București: Editura Humanitas, 1998, 
pp. 73-74. 

4 Marin Diaconu, „Mircea Vulcănescu: viziunea etică și atitudinea morală”, în Studii de istorie a 
fi losofi ei românești, Mircea Vulcănescu, vol. VIII, București: Editura Academiei Române, 2012, pp. 
21-33. 

5 Mircea Eliade, Memorii. 1907-1960, București: Editura Humanitas, 1997, p. 224.
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ales, în condițiile în care aceasta domina întregul continent european. Nimic din 
activitatea sa de subsecretar de stat avea legătură directă cu acuzația de „colabora-
ționism” sau „fi lonazism”, de „criminal de război”, în baza cărora a fost condamnat 
în 9 octombrie 1946 la opt ani temniță grea. În dosarul său se precizase că fusese 
funcționar de carieră. Condamnarea sa a fost pronunțată efectiv abia în 20 octom-
brie 1948 și a fost una politică, efectuată de regimul comunist. Grav bolnav Mircea 
Aurel Vulcănescu s-a stins din viață la 29 octombrie 1952 la Închisoarea din Aiud.6

După 1937 Mircea Vulcănescu se preocupase deja de elaborarea unui model 
ontologic al omului românesc, conturat îndeosebi prin „Omul românesc” (1937), 
„Ispita dacică” (1941) sau „Dimensiunea românească a existenței” (1943). Pentru M. 
Vulcănescu „felul de a fi ” al românilor, acea „dimensiune românească a existenței” 
era dominată, printre altele, de lipsa sentimentului iremediabilului. La români, pare 
că, nimic nu este fatal, nimic nu duce către un sentiment al zădărniciei și al nean-
tului: „românul nu are sentimentul pierderii absolute, sentimentul iremediabilului. 
Pentru el nimic nu se poate strica defi nitiv, nimic nu e condamnat ără apel, nimic 
nu este nereparabil”.7 

Mircea Vulcănescu susținea că, pentru spiritul românesc, realitatea nu este per-
cepută ca o ruptură brutală: „cum ar putea avea oare alt sentiment, câtă vreme rea-
litatea aspră a faptului nu exercită, pentru el, cenzura dintre ce este și ce nu este și 
câtă vreme realitatea cea mai adevărată este, pentru el, aidoma celei care se petrece 
în vis?”.8 După părerea sa românul manifestă un raport, aparent straniu, cu reali-
tatea. Senzația de „vis”, despre care vorbește Vulcănescu nu are legătură cu acea 
percepție a realității luată drept iluzie ontologică („maya”), pe care o întâlnim în 
hinduism și budhism. Acea senzație onirică tipic românească este cea a comunicării 
statornice dintre vizibil și invizibil, dintre sensibil și suprasensibil (idee specifi că 
felului de a fi  ortodox), între care rămâne un fi r de continuitate, care în Occident a 
fost rupt prin nominalism și individualism.9 

În opinia lui Vulcănescu un alt punct fundamental al acestui „fel de a fi ” specifi c 
românesc este rolul „rânduielii”. La români totul trebuie să fi e înrădăcinat în fi re, 
iar „rânduiala” („ordinea”, altfel spus) în cele omenești este o refl ecție fi delă a rân-
duielii „fi rii”. De fapt, nu există o separație între cele două, ele sunt parte a aceleiași 
lumi. Nu există granițe de netrecut, nici între lumea naturală și cea umană, nici între 
suprasensibil și sensibil (cumva asemănător cu ceea ce spunea Lucian Blaga despre 
„sofi anic”). Tocmai acesta este imboldul către faptă, cel de a păstra „rânduiala” și nu 
nevoia de rezultat cu orice preț: „pentru că ceea ce-l face să ăptuiască (pe român, 

6 Nae Ionescu și discipolii săi în arhiva Securității, volum îngrijit de Dora Mezdrea, Cluj-Napoca: 
Editura Eikon, 2013, pp. 32-33.

7 M. Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenței, București: Editura Fundației Culturale 
Române, 1991, p. 140.

8 Ibidem.
9 Ioana Repciuc, „Mircea Vulcănescu: o fi losofi e a religiozității populare”, în Studii de istorie a fi loso-

fi ei românești, Mircea Vulcănescu, vol. VIII, pp. 84-110. 



15

n.n.) nu este sentimentul că rezultatul atârnă de faptă, ci nevoia de a se pune în regu-
lă cu rânduiala lucrurilor, nevoia de a-și împlini rostul, răspunzând chemării care i se 
face, nevoia de a fi  în rând”.10 Este un mod de a fi  profund conservator cel descris de 
Vulcănescu aici. Nimic nu este mai străin acestui fel de a fi  românesc, decât forțarea 
lucrurilor, decât silnicia. Sentimentul lipsei de timp – atât de întâlnit în Occident – 
este un nonsens, pentru că timpul nu poate fi  posedat, nu poți spune „nu am timp”, 
pentru că fi ecare om are timpul lui, care trece așa cum i-a fost „rânduit”: „de ce s-ar 
grăbi el, deci, dacă lucrurile și totul își are vremea lui? Crește oare sămânța mai de-
vreme? Și încolțirea poate fi  grăbită altfel decât în silă?”.11 Firește, din nou, pentru 
o privire contemporană, toate acestea sună straniu. Ar fi  vorba de o apologie – în-
tr-adevăr, nu lipsită de poezie – a unei lumi tradiționale, agrare, ce pare anacronică 
și condamnată să dispară de tăvălugul modernizării și al industrializării.12 

Astăzi, fi rește, cele afi rmate de Vulcănescu sau Blaga nu mai pot fi  considerate, 
în nici un caz, valabile. Cei 45 de ani de comunism, colectivizarea, industrializarea 
forțată ca și cei aproape 27 de ani de capitalism post-comunist corupt și distrugător 
a tot ceea ce comunismul cruțase involuntar au ăcut ca toată această lume să dis-
pară!. Dar, atunci, aceste afi rmații erau valabile, în mare parte, pentru lumea rurală 
românească. Și, lucrul cel mai greu de înțeles, toate acestea sunt afi rmate din per-
spectiva acelei lumi, care nu fusese dezrădăcinată de tradiție, de sentimental creștin 
al eternității: „sentimentul acesta acut al istoriei, al prezentului care nu iartă, ci îți 
cere să intervii «acum ori niciodată» (…) nu e în esența lui un sentiment românesc. 
El e, cel mult, simptomul unei febre de o clipă, al unui sentiment special că vremea 
a ajuns la limită, s-a împlinit, ori al unei ispite din afară”.13

Trebuie observată cu atenție distincția, pe care o face Vulcănescu, între senti-
mentul de „împlinire a vremii”, de acel „nu se mai poate”, care a caracterizat toate 
revoltele și răscoalele din istoria românilor și acea ispită, care țintește la scoaterea 
românului „din propria fi re”. Aici intră, evident, pașoptismul și mișcările, care l-au 
continuat după cum o spune clar Vulcănescu: „nu e de mirare, deci, că pașoptismul, 
plin de ideologia activistă și actualistă a Apusului, reprezintă – fi e el nou sau vechi 
– efortul cel mai coerent pentru trezirea sentimentului gravității existenței și a pre-
luării răspunderilor istorice”.14

Critica lui Vulcănescu la adresa fenomenului modernizării, așa cum a fost el 
înțeles, de la pașoptiști încoace, este fermă. Occidentalizarea, modernizarea se pre-
zintă la el ca o „ieșire din fi re” a românului, ca o anomalie, o întrerupere a mersului 

10 M. Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenței, Pentru o nouă spiritualitate fi losofi că, vol. 
I, cuvânt înainte de Constantin Noica, selecția textelor, note și comentarii de Marin Diaconu și 
Zaharia Balica, București: Editura Eminescu, 1996 p. 141. 

11 Ibidem, p. 142; Vasile Vetișanu, „Mircea Vulcănescu în conștiința culturii românești”, Viața 
Românească, 6 (79), 1984, p. 91. 

12 Marta Petreu, „Dimensiunea românească a existenței”, în Filosofi i paralele, Cluj-Napoca: Editura 
Limes, 2005, pp. 129-135. 

13 M. Vulcănescu, op. cit., p. 142. 
14 Ibidem, p. 143. 
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fi resc al lucrurilor. Această mișcare impune alegerea Istoriei, a faptei, a acțiunii în 
detrimentul Cosmosului, a „rânduielii fi rii”. Ca orice „ieșire din fi re” ea nu poate fi  
decât temporară. E vorba de un moment excepțional, impus din afară de circum-
stanțe nefavorabile: „așa încât și această bântuire pragmatică a sufl etului românesc 
vădește numai un «moment nespiritual», o alunecare din starea de plinătate, belșug 
și har”.15 Vulcănescu face disocierea fermă de spiritul occidental, dominat de nece-
sitatea ăptuirii cu orice preț: spiritul românesc „nu e o situație stabilă și perma-
nentă, o întorsătură pragmatică, originară, asemănătoare cu cea a omului Apusului 
extrem, unde această «deznădejde», care a generat pe homo faber, pare a fi  devenit 
de câteva sute de ani, temeiul legii morale și pâinea zilnică a sufl etului omenesc”.16

Demersul de critică a occidentalizării era mai vechi la Vulcănescu. El vorbea 
încă din 1932 despre „Cele două Românii”, afi rmând – din punctul de vedere al 
sociologului – caracterul ireconciliabil al rupturii dintre România rurală autentică 
și cea urbană modernizată: „aici, în jurul problemelor celor două Românii, stă mie-
zul esențial al întrebării despre viitorul nostru ca neam (…) Tot ce are preț în viața 
acestui neam este venit de la sat, sau măcar trecut prin sat. Nimic nu s-a închegat 
între aceste hotare ără el”.17 Criticii acestui punct de vedere au fost cei care au 
agreat procesul de modernizare (cum ar fi  Eugen Lovinescu sau Ștefan Zeletin) nu 
numai în aspectul lui tehnic, ci mai ales în cel cultural. Acești critici au invocat, în 
favoarea punctului lor de vedere pro-modernizator, ideea înapoierii inacceptabile a 
societății rurale românești, ideea persistenței corupției moravurilor de tip fanariot, 
pentru a sublinia necesitatea occidentalizării. Vulcănescu le răspunde criticilor săi 
dintr-o perspectivă radical-conservatoare. Locul replicii a fost un articol, destul de 
puțin cunoscut, care tratează relația dintre Biserica Ortodoxă și Statul modern ro-
mân. Vulcănescu explică ideile expuse apoi, pe un plan metafi zic în „Dimensiunea 
românească a existenței”.18 El dezvăluie degradarea statalității românești, pricinuită 
de stăpânirea străină, otomană mai ales, și ca urmare acestui fapt, lipsa unei tradiții 
urbane. Pe urmele lui Iorga, Vulcănescu afi rmă originile țărănești ale statalității 
românești medievale, prezentând apoi decăderea acestui stat în perioada stăpânirii 
otomane într-un simplu aparat de exploatare fi scală, proces ce a coincis cu depoliti-
zarea și desuveranizarea Țărilor Române.19 De aceea, spunea Vulcănescu, nu putem 
vorbi de o tradiție statală sau urbană asemănătoare cu cele din Occident. După 
părerea sa dedesubtul perpetuei neașezări politice românești, rămânea tradiția ru-
rală, conservatoare și autentică. Este o temă, pe care o atinge și în conferința „Ispita 
dacică” din 1941! 

15 M. Vulcănescu, op. cit., p. 145. 
16 Ibidem.
17 Idem, „Cele două Românii”, în Prolegomene sociologice la satul românesc, București: Editura 

Eminescu, 1997, p. 122. 
18 Idem, „Gânduri despre starea Bisericii românești în statul laic”, în Bunul Dumnezeu cotidian. Studii 

despre religie, București: Editura Humanitas, 2004, p. 347. 
19 Ibidem.
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Rolul esențial al Bisericii Ortodoxe în spațiul românesc nu s-a asemănat cu cel 
jucat de catolicism în Occident. Pentru Vulcănescu era vorba de o sarcină mai im-
portantă: păstrarea nealterată – prin ritual – a „rânduielii”, a ordinii întregi „fi ri”. 
Despre funcția ordonatoare și sacralizantă a ritualului a scris și Mircea Eliade. Iată, 
cum vedea Vulcănescu acest rol al ritualului, „care îmbrățișa viața omului, de la lea-
găn la mormânt, într-o rețea sărbătorească de ceremonii, a căror principală funcție 
era ridicarea omului din grija vieții cea de toate zilele și ridicarea lui peste el însuși în 
contemplație și topirea sufl etelor în evlavie (…) Topit în acest sentiment puternic de 
evlavie, caracteristic numai răsăriteanului, omul dobândea un fel de vedenie a uni-
versalității sale. El se simțea în comunitate cu toți cei care ascultau aceeași slujbă (…) 
ba mai mult, se simțea solidar cu morții, cu părinții săi, care ascultaseră aceeași litur-
ghie și de care se simțea apropiat prin pomeni. Astfel, biserica țesea în om o unitate 
de simțire comună întregii creștinătăți răsăritene, care stă, desigur, la baza identifi -
cării neamului și a legii cu creștinătatea și omenia”.20 Vulcănescu se ridica împotriva 
înstrăinării statului modern român de Biserică și avertiza că acest fapt va acutiza 
prăpastia între stat și cei care rămân fi deli Bisericii Ortodoxe. Vulcănescu nu vorbea 
aici de Biserică, în sensul ei instituțional, ci de sensul de comunitate unită prin ritual, 
ritual care era, nici mai mult, nici mai puțin, decât un garant al continuității „fi rii”. 

Pe Mircea Vulcănescu l-a interesat profund chestiunea tradiției. El a ținut, în 
luna mai 1941, chiar înainte de începerea celui de-al doilea mare război, de data sta 
contra Uniunii Sovietice, o conferință scrisă într-un limbaj poetizant și metaforic, 
pe care a intitulat-o „Ispita dacică”. Vulcănescu defi nește „ispitele” cam așa: „aceste 
ispite nu sunt caractere dominante, pentru că ele nu se manifestă ca existențe de-
pline, ci numai ca veleități, ca tendințe de a depăși și de a ieși din tine, pentru a te 
întregii prin adaosul unei realități din afară, care te subjugă”.21 Caracteristic pentru 
așa-numita „ispită dacică” ar fi  – spre deosebire de celelalte (slavă, bizantină, germa-
nică sau franceză) – caracterul ei „introspectiv”. Cu alte cuvinte, la celelalte „ispite” 
putem ajunge privind în exteriorul nostru, la cea „ispită dacică” ajungem privind în 
interiorul nostru. Mai mult, „ispita dacică” ar reprezenta, în opinia lui Vulcănescu, 
stratul primar din noi înșine, cel la care ajungem după dezghiocarea tuturor celor-
lalte straturi depuse de-a lungul istoriei. Această operațiune de arheologie spirituală 
s-ar putea face atunci când n-am mai încerca să fi m decât ceea ce suntem: „noi am 
aparține lumii trace atunci când nu ne-am mai sili să fi m în nici un alt fel decât cum 
suntem (…) Să ne oprim și să ne cufundăm în noi înșine. Să ne lăsăm ispitiți nu de 
ceea ce năzuim să fi m, ci de ceea ce suntem”.22 Desigur, în lumina exceselor ăcute 
în ultima sută de ani în ceea ce privește discuția despre stratul geto-dac al identității 
românești (excese care au culminat în perioada ceaușistă), această temă întâmpi-
nă astăzi multe rezerve, atunci când nu e vorba de ironie. Totuși, până la urmă, 

20 Ibidem, p. 348.
21 Idem, „Ispita dacică”, în M. Vulcănescu, Opere, I. Pentru o nouă spiritualitate fi losofi că. Către fi ința 

spiritualității românești, București: Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 132. 
22 Ibidem, p. 134. 
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tema este una legitimă și, lăsând la o parte exagerările amintite, merită discutată. 
Probitatea intelectuală a lui Vulcănescu chiar și în tratarea acestei teme controver-
sate, rămâne și azi de necontestat. 23

Vulcănescu face apoi o digresiune, pentru a sublinia, încă o dată, incompatibili-
tatea dintre spiritul occidental și cel românesc tot pe baza aceleiași „introspecții”. În 
primul rând, el amintește în treacăt caracterul artifi cial al noilor construcții dintr-un 
București încă prins între două lumi, într-o atmosferă fantomatică: „aici în București, 
sub straiele nemțești, care ne acoperă, în orașul acesta de dolmeni și de menhiri care 
ne înconjoară, în care Occidentul dă zilnic asalt irealității, care la rândul ei îi macină 
substanța într-o atmosferă de basm, lumea tracă reînvie la fi ecare pas”.24 E vorba, 
bineînțeles, de conștientizarea propriei identități, prin contrast după confruntarea 
cu ceea este străin. Același efect, dar la alte proporții, îl obține Vulcănescu dintr-o 
vizită la Versailles, unde înțelege foarte clar ce-l separă de omul occidental, „om a 
cărui «umanitate» este să se opună naturii, să i se afi rme meșter și stăpân”.25Astfel, 
natura omului occidental are ca trăsătură principală o uriașă voință de putere, o sete 
de a domina, de a stăpânii celelalte civilizații și, mai ales, întreaga natură. După cum 
vedem, critica lui Vulcănescu la adresa întregii civilizații occidentale și nu doar la 
adresa occidentalizării României seamănă mult cu cea a lui Lucian Blaga. Ne amin-
tim pasajul în care Blaga contrapunea așezările americane, de tip agricol, satului 
românesc. Aici, în această distincție fermă dintre spiritul occidental și cel răsăritean 
(în care este inclus și cel românesc) stă cheia demersului critic al lui Vulcănescu. 
Prin opoziție cu dorința occidentalului de individualizare și de dominare Vulcănescu 
opune un alt sentiment față de „fi re”: „câtă deosebire de aci și pînă la sentimentul 
de înfrățire a omului cu lucrurile din jur, cu sentimentul omului care trăiește inte-
grat în armonia măsurii fi rești a sferelor, în care proporțiile dintre ce exprimă și ce 
trăiește în jur cîntă o aceeași melodie, se topește în aceeași armonie a lumii”.26 Este 
sentimentul specifi c răsăritean al omului care nu s-a rupt din unitatea originară cu 
„fi rea”, este vorba, pur și simplu, de un alt fel de a fi  decât cel al omului occidental. 
Sentimentul specifi c răsăritean al omului pare mult mai fragil decât cel apusean. Este 
vorba despre atingerea acelui strat primordial din fi ința omului răsăritean care, la 
noi, se întâmplă să fi e asociat cu ceea ce Vulcănescu denumește „ispita dacică”. Se 
poate, desigur, arăta aparenta contradicție dintre afi rmarea acestui strat primordial 
„dacic” și ortodoxie, înțeleasă nu doar ca un cult, ci ca „un fel de a fi ” răsăritean și, 
implicit, românesc, atât de Nichifor Crainic, cât și de Nae Ionescu și Lucian Blaga. 
Mircea Eliade a arătat în „De la Zalmoxis la Genghis-Han”,27 că ortodoxia a reușit 
să integreze natural întregul fond arhaic, pre-creștin, ără să recurgă la eradicarea 

23 Roberto Merlo, „Ispita lui Mircea Vulcănescu sau căutarea de sine între identitate și alteritate”, în 
Studii de istorie a fi losofi ei românești, Mircea Vulcănescu, vol. VIII, p. 147.

24 M. Vulcănescu, op. cit., p. 134. 
25 Ibidem, p. 135. 
26 Ibidem.
27 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducerea de Cezar și Maria Ivănescu, București: 

Editura Humanitas, 1995, pp. 233-264. 
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brutală a acestuia, așa cum s-a întâmplat în Occident cu fondul arhaic. De aceea, 
cele două straturi (cel primordial și ortodoxia) deveniseră o unitate organică, orice 
separare fi ind artifi cială.28 Pe de altă parte, conștiința precarității propriei condiții se 
naște din individualizare, din separarea dureroasă de unitatea cosmică. În schimb, 
pentru omul răsăritean, ca parte inseparabilă a „fi rii”, nu există iremediabil, așa cum 
Vulcănescu o spunea în „Dimensiunea românească a existenței”. Tocmai pentru că, 
fi ind parte a ceva care te depășește cu mult și în care te pierzi, – a ceva care se re-
generează și pentru care moartea este ceva reversibil aidoma bobului de grâu, care 
este îngropat pentru a reînvia în noua plantă, odată cu primăvara – nu mai poți simți 
moartea decât ca o trecere și nu ca pe un sfârșit iremediabil. Tot din acest sentiment 
al nediferențierii față de „fi re” se naște și acel sentiment, dacă nu al irealității, atunci 
al continuei treceri, al părelniciei (aparenței, iluziei) tuturor întâmplărilor din viața 
omului. Toate acestea sunt ca un vis, tocmai pentru că nu există ruptură, nici între 
viață și moarte, nici între om și „fi re”: „pentru această vedenie, lumea, viața nu sunt 
decât un măreț alai, o vastă procesiune stelară, o neîncetată trecere. (…) Sufl etul 
omului trece din vamă în vamă, în marea liturghie a fi rii”.29

Acum înțelegem mult mai bine sensul ritualului ortodox, de care vorbea 
Vulcănescu în articolul despre Biserică și Stat. Așa cum în societățile tradiționale 
retrăirea mitului cosmogonic și sacralizarea prin ritual a locurilor și acțiunilor uma-
ne, pur și simplu, ăceau lumea să continue, același este și rolul ritualului. El este un 
garant al continuității comunității umane și al celei dintre om și fi re/ Mitul resta-
bilește, prin resacralizarea continuă, toate aceste legături. Precum la Nae Ionescu, 
Nichifor Crainic sau Lucian Blaga, la Vulcănescu critica modernizării și occidentali-
zării spațiului românesc este bazată pe o critică a întregii civilizații occidentale, cri-
tică ăcută de pe pozițiile asumate ale unui creștin-ortodox. Mai mult, la Vulcănescu 
întâlnim elemente care ne lămuresc mult mai clar diferențele dintre conservatoris-
mul radical sau „revoluție conservatoare” față de tot ceea ce ține de fascism, nați-
onal-socialism sau legionarism. Acestea apar clar formulate într-o conferință din 
luna aprilie 1940, numită „Creștinul și lumea modernă”, în care Mircea Vulcănescu 
își expune critica la adresa întregii civilizații occidentale. El vede originea lumii mo-
derne în speranțele eshatologice înșelate, care au dus la implozia Evului Mediu, pe 
care nu îl considera – în niciun caz – o epocă întunecată: „În sfârșit, fapta omeneas-
că, descentrată din axul vrerii divinului se rabate asupra aventurii, pentru rezultat 
util. E vremea marilor navigatori, a marilor cuceritori de imperii de peste mare. 
Nevoia lumii de dincolo ia acum forme concrete”.30

Consecințele acestei mutații au fost enorme, Vulcănescu referindu-se, de fapt, la 
secularizare, la devrăjirea treptată a Occidentului. Omul se substituie lui Dumnezeu, 

28 M. Vulcănescu, „Ispita dacică”, în M. Vulcănescu, Opere, I. Pentru o nouă spiritualitate fi losofi că. 
Către fi ința spiritualității românești, ed.cit., p. 135.

29 Ibidem, p. 136.
30 M. Vulcănescu, „Creștinul și lumea modernă”, în Bunul Dumnezeu cotidian. Studii despre religie, 

ed.cit., p. 72.
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iar asta implică și individualizarea sa tragică. Unitatea lumii, dată de viziunea teo-
centrică se sărâmă. Omul rămâne singur într-o lume, pe care nu o mai percepe ca 
pe o unitate organică, ci ca pe un haos ostil, care trebuie dominat și supus nevoilor 
umane. După părerea lui Vulcănescu, prin secularizare, acțiunea începe să primeze 
în fața contemplației.31 De asemenea, societatea devine o simplă alăturare de indivizi 
deseori ostili unii altora, al căror singur liant rămân relațiile economice, schimbul 
exterior, din care speră să obțină un anume profi t. Acesta este universul atomizat al 
democrației burgheze: „fi ecare rămâne străin celorlalți, dar se poate întâlni cu ceilalți, 
pentru conlucrare. Ceea ce e unuia scop, poate fi  altuia mijloc. Unul poate folosi pe 
celălalt. Totul devine astfel mijlocire, negoț și instrument. Nu mai e scop absolut”.32

Vulcănescu atrage atenția asupra schimbărilor care au survenit déjà după pri-
mul război mondial în fi zionomia societății moderne. Sentimentul de primejdie co-
lectivă și marele efort de reconstrucție, de după război, au redeșteptat un anumit 
sentiment al colectivității. Individualismul părea că bate peste tot în retragere și noi 
forme de organizare social-politică apăreau, situând în centru colectivitatea și nu 
individul. Vulcănescu afi rma clar că noile colectivități, care se afi rmau cu trufi e, ca 
substitut al lui Dumnezeu, erau mânate de voință acerbă și periculoasă de putere. 
Lui Dumnezeu îi era substituit cultul Leviathanului. Vulcănescu afi rma că „crești-
nismul este astăzi nevoit să ia atitudine împotriva totalitarismului contemporan, 
autoritar și tiranic, care substituie adevăratei comunități de dragoste a Bisericii lui 
Dumnezeu, chipul apocaliptic al Leviathanului”.33 

Bineînțeles, ostilitatea față de fața totalitară a modernității nu o înlătură pe cea 
față de liberalismul atomizant. Un radical-conservator sau un „revoluționar-con-
servator” trebuia să se opună categoric celor trei fețe malefi ce ale veacului: co-
munismul, fascismul, nazismul, dar și liberalismul. Vulcănescu a denunțat, într-o 
conferință din 1934, intitulată „Gândirea religioasă contimporană”, acea pretenție 
(în realitate, anticreștină) de renaștere spirituală, pe care au invocat-o unele curente 
culturale și ideologice interbelice: „poeții compun acatiste; prozatorii cărți cu în-
geri; muzicanții, cântări bisericești; pictorii năzuiesc să zugrăvească biserici și icoa-
ne. Filosofi i scriu cărți despre taine. Economiștii vorbesc despre ascetism. Și până și 
dănțuitorii încearcă să închipuie în dansul lor resturi simbolice, rituri religioase, pe 
când bătrânii se uită peste umeri la ei”.34 

Refl ecțiile lui Vulcănescu sunt de mare profunzime și originalitate. Unele dintre 
opiniile sale au fost contestate de contemporani sau de analiștii săi de mai târziu. 
Ele demonstrează o implicare responsabilă și generoasă în mișcarea culturală inter-
belică, o stăruință spre dezbaterea articulată a marilor probleme, pe care vremea sa 
le punea, cu repeziciune, în fața oamenilor și a societăților. 

31 M. Vulcănescu, op. cit., p. 73. 
32 Ibidem, p. 74. 
33 Ibidem, p. 87. 
34 M. Vulcănescu, „Gândirea religioasă contimporană”, în Mircea Vulcănescu, Posibilitățile fi losofi ei 

creștine, București: Editura Anastasia, 1996, p. 46. 
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Mircea Vulcănescu
și „dimensiunea românească a existenței”

Rezumat: Personalitate foarte înzestrată, Mircea Vulcănescu a fost considerat fi gura reprezentativă 
a generației de la revista Criterion. A fost sociolog, fi losof, profesor, scriitor și publicist. Vulcănescu a făcut 
parte din echipa de sociologi a lui Dimitrie Gusti, care au cercetat lumea satului românesc. După 1937 s-a 
preocupat de elaborarea unui model al fi rii românești. Vulcănescu a analizat dimensiunea românească și a 
considerat că „sufl etul românesc” este complex și original. Poziția geografi că și geopolitică aparte – mereu 
la răspântia imperiilor, la granița între Europa centrală, stepele eurasiatice și Balcani – a făcut ca spațiul 
românesc să fi e, totodată, un „coridor de invazie”, un „teatru de război”. Aceste condiții istorice specifi ce 
au implicat o specifi citate biologică și mentală. Pentru Vulcănescu occidentalizarea, a fost percepută 
ca anomalie, o „ieșire din fi re” a românului, o întrerupere a mersului fi resc al lucrurilor. În mentalitatea 
românească totul trebuie să fi e înrădăcinat în ordinea fi rii. În partea cea mai „autohtonistă” a fi losofi ei 
vulcănesciene, și în teoria ispitelor, în mod special percepem infl uența unor fermenți ideologici, care 
agitau cultura română în perioada interbelică. Refl ecțiile lui se înscriu, de fapt. în preocupările epocii sale. 

Cuvinte cheie: Mircea Vulcănescu, fi rea românului, modernizare, occidentalizare.

Mircea Vulcănescu
and “the Romanian dimension of existence”

Abstract: A very gifted personality, Mircea Vulcănescu was considered the representative fi gure 
of the generation from Criterion magazine. He was a sociologist, philosopher, professor, writer and 
publicist. Vulcănescu was part of Dimitrie Gusti’s team of sociologists, who researched the world of the 
Romanian village. After 1937 he was preoccupied with the elaboration of a model of the Romanian nature. 
Vulcănescu analyzed the Romanian dimension and considered that the “Romanian soul” is complex 
and original. The special geographical and geopolitical position – always at the crossroads of empires, 
on the border between Central Europe, the Eurasian steppes and the Balkans – made the Romanian 
space to be, at the same time, a “corridor of invasion”, a “theater of war”. These specifi c historical condi-
tions involved biological and mental specifi city. For Vulcănescu, the westernization was perceived as 
an anomaly, an “out of nature” of the Romanian, an interruption of the natural course of things. In the 
Romanian mentality, everything must be rooted in the order of nature. In the most “autochthonous” part 
of the Vulcan philosophy, and in the theory of temptations, we especially perceive the infl uence of some 
ideological ferments, which agitated the Romanian culture in the interwar period. His refl ections are, in 
fact. in the preoccupations of his time.

Keywords: Mircea Vulcănescu, the nature of the Romanian, modernization, westernization.
 


