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Mărturii despre Mircea Vulcănescu  
din arhiva lui Mircea Eliade 

 
 
1. Încă din anii '30, într-un articol despre Mircea Vulcănescu (1904-1952) care n-a fost 

reeditat, Eliade îl recunoștea pe acest “tânăr prodigios”, nu numai drept “cel mai autentic elev 
al lui Nae Ionescu”, dar și “fără îndoială, creierul cel mai înzestrat al generației sale”. “Cine 
dintre noi l-a putut urmări pe toate tărâmurile cunoașterii străbătute de el? Cine stăpânește ca 
el controversa și analogia? Cine își poate măsura cu el talentul de a organiza datele celei mai 
vaste probleme într-o singură pagină, de a surprinde semnificații esențiale în câteva rânduri și 
de a nu aluneca totuși niciodată în diletantism și improvizație? Despre acest Mircea 
Vulcănescu se va scrie mai târziu, când se vor întocmi adevăratele socoteli.”1 

Din nefericire, vremea socotelilor a venit pentru el prea devreme. Și – inclusiv din acest 
motiv – nu a fost cea a adevăratelor socoteli. Aceasta a început abia după decembrie 1989 și 
încă nu s-a încheiat. Mircea Vulcănescu rămâne în continuare de descoperit.2 

Despre relațiile lui cu Mircea Eliade s-a vorbit destul de mult, dar în special cu privire la 
perioada 1927-1935, începută cu “Itinerariul spiritual” și încheiată cu moartea revistei 
Criterion.3 Din anii următori au fost pomenite doar câteva episoade disparate, mai ales 
susținerea materială a lui Vulcănescu pentru un Eliade aflat în dificultate, moartea lui Nae 
Ionescu și reuniunea din 1942. Principalele izvoare au fost mărturiile lui Eliade (memorii, 
jurnal, interviuri) și articolele amândorura. La acestea s-a adăugat corespondența lor 
interbelică. Din nefericire, ea se cunoaște doar parțial. Mircea Handoca a publicat șapte 
scrisori ale lui Eliade din perioadele 1927-1930, 1938-1939 și numai trei ale lui Vulcănescu 
din anii 1927-1928.4 

 
2. În cele ce urmează ne propunem să aducem câteva mărturii inedite din arhiva lui 

Mircea Eliade de la Chicago, coroborându-le cu date deja publicate. Ele sunt furnizate, pe de 
o parte, de jurnalul său inedit, iar pe de alta, de scrisorile primite, după război, de la membrii 
familiei și de la unul dintre elevii lui Mircea Vulcănescu. 

Dintre cele șaisprezece însemnări din jurnalul postbelic care îl pomenesc pe 
Vulcănescu, doar patru au fost selectate în volumele intitulate Fragments d’un journal (1973, 
1981, 1991). Selecția a văduvit în special primul volum, dedicat anilor 1946-1969. El 
cuprinde doar două dintre cele treisprezece însemnări din această perioadă. Cel de-al doilea 
volum include o mențiune din cele două corespunzând respectivilor ani. Mențiunea absentă a 

                                                
1 M. Eliade, “Mircea Vulcănescu”, Vremea (București), VIII, nr. 376, 17 februarie 1935, p. 8. 
2 Articolul a fost scris cu câțiva ani în urmă, pentru un proiect care nu s-a mai materializat. De atunci s-au făcut 
noi pași importanți în descoperirea lui Vulcănescu, dar afirmația rămâne – și va mai rămâne încă – valabilă. 
3 A se vedea, cu precădere, Mac Linscott Ricketts, Mircea Eliade. Romanian roots, vol. I-II, East European 
Monographs, Boulder / Columbia University Press, New York, 1988; versiune revăzută în limba română: 
Rădăcinile românești ale lui Mircea Eliade, vol. I-II, trad. de V. Stănescu, M. Gligor ș.a., Criterion, București, 
2004; Florin Țurcanu, Mircea Eliade, le prisonnier de l’histoire, La Découverte, Paris, 2003; versiune revăzută 
în limba română: Mircea Eliade, prizonierul istoriei, trad. de M. Anghel și D. Dodu, Humanitas, București, 
2007; Mircea Handoca, Mircea Eliade și contemporanii săi, Lider, București, 2009, pp. 37-44. 
4 Corespondență III: 240-248; Scrisori primite V: 102-105. Scrisorile lui Vulcănescu au fost publicate după 
“originale” primite de la Măriuca Vulcănescu. Nu știm cum au ajuns acolo din arhiva lui Eliade și nici unde se 
află restul lor. Dintre dedicații se cunoaște doar una din 24 decembrie 1934, pe volumul Oceanografie (1934): 
“Lui Mircea Vulcănescu, pentru care orice dedicație pe o astfel de carte ar fi zadarnică, odată cu dragostea lui 
Mircea Eliade, Moș Ajun 1934”. M. Handoca, “Autografe. Mircea Eliade” (VII), Panoramic Radio-TV 
(București), I, nr. 38, 24-30 septembrie 1990. 
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apărut însă în ediția românească a jurnalului (1993). Cel de-al treilea volum cuprinde și 
singura însemnare despre Vulcănescu din ultimii ani ai vieții lui Eliade. 

După întoarcerea lui din detenția de la Miercurea Ciuc și din succesiva internare în 
sanatoriul de la Moroeni, în noiembrie 1938, Eliade se întâlnește des cu Vulcănescu. Așa cum 
aflăm din una dintre însemnările inedite de jurnal, se afla la prânz la el acasă atunci când au 
primit vestea împușcării lui Corneliu Codreanu (30 noiembrie 1938).5 Dar întâlnirile se răresc 
în anul următor, mai ales spre sfârșitul lui.6 Ultima scrisoare cunoscută pe care Eliade i-o 
trimite prietenului său datează din 28 noiembrie 1939. Din ianuarie 1940, lui Nae Ionescu i se 
îngăduie să primească săptămânal, la vila sa din Băneasa, un grup de discipoli, printre care se 
numără și cei doi. Ultima reuniune are loc la 4 martie. Moartea lui Nae (15 martie) îi aduce 
din nou împreună.7 După înmormântare, Vulcănescu și Noica îl vizitează pe Eliade acasă, 
ducând cu ei caietele de note de la cursurile profesorului.8 E foarte probabil, unul din primii 
pași înspre constituirea comitetului pentru tipărirea operei lui Nae Ionescu. 

Peste o lună, la 16 aprilie 1940, Vulcănescu pleacă în capitala Marii Britanii, în calitate 
de șef al Misiunii economice. La 20 aprilie pleacă și Eliade pentru a-și ocupa postul de atașat 
de presă la legația din Londra.9 În următoarele două luni, cât timp misiunea economică a 
rămas acolo – până după ocuparea Parisului (14 iunie) – s-au întâlnit iarăși foarte des,10 dar 
deocamdată nu avem mărturii din această perioadă. Eliade își va revedea prietenul abia în 
iulie 1942, cu ocazia vizitei pe care o face în România.11 Iar aceasta va fi și ultima lor 
întâlnire. În anii războiului, numele lui mai revine o dată în jurnal, la 6 decembrie 1942, când 
Eliade evocă reuniunile grupului lor de prieteni din anii 1932-1933.12 În această perioadă 
Vulcănescu e unul dintre cei care îl ajută financiar la publicarea ultimului număr al revistei 
Zalmoxis.13 

În primii ani de după război numele lui e menționat ceva mai des în jurnal. La 15 aprilie 
1945, încă în Portugalia, Eliade își amintește despre discuțiile purtate, în vremea studenției, cu 
Sandu Tudor și Mircea Vulcănescu, discuții care au influențat unele dintre ideile materializate 
în primul său roman, Isabel și apele diavolului (1931).14 La 27 iulie 1946, la Paris, își notează 
mai multe detalii relatate de Cioran în urma întâlnirii lui cu Belu Silber. Printre ele, faptul că 
acesta l-ar fi “scos” pe Mircea Vulcănescu de două ori din închisoare.15 Nu e clar la ce se 
referea lauda unui om al cărui cuvânt își pierduse de mult credibilitatea. Vulcănescu fusese 
arestat și deținut o singură dată, între 18 şi 28 mai, pe durata procesului lui Ion Antonescu și 
al altor membri ai guvernului său. Peste numai trei zile de la însemnarea din jurnalul lui 
Eliade, e din nou arestat, preventiv, fără mandat, și judecat în cel de-al doilea lot al foștilor 
membri ai guvernului Antonescu. De data aceasta nu va mai ieși din închisoare. La 17 
octombrie, Eliade află că prietenul rămas în țară a primit o condamnare de opt ani.16 

La 1 noiembrie 1946, îi vorbește unui tânăr român interesat de existențialismul francez 
despre grupul Criterion și despre simetria perfectă (dacă nu de structură, cel puțin de situații și 

                                                
5 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 15.3, f. 432 (30 noiembrie 1947). Din ediția jurnalului soției lui Vulcănescu lipsesc 
însemnări din ultimele luni ale anului 1938. Mărgărita Ioana Vulcănescu, Memorii - jurnal, vol. I, ed. de Măriuca 
Vulcănescu, Vitruviu, București, 2013. 
6 Mărgărita I. Vulcănescu (1897-1987) și-a însemnat în jurnal unele dintre întâlnirile la care a participat și ea. 
Ibidem, pp. 333, 353, 359, 362, 363, 397, 436 (25 februarie, 5 iunie, 19 iunie, 22 iunie, 22 octombrie 1939, 10 
martie 1940). 
7 Ibidem, p. 438 (15 martie 1940). 
8 Ibidem, p. 439 (17 martie 1940). 
9 Ibidem, pp. 447, 449. Această însemnare clarifică data plecării lui Eliade la Londra care era până acum subiect 
al calculelor aproximative. Cea mai bună aproximare la care am ajuns anterior a fost 19 aprilie. 
10 Memorii, p. 333. 
11 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 17.7, f. 64; publicat în Jurnal portughez I, pp. 132-133. Cf. Memorii, p. 385. 
12 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 17.7, f. 105; publicat în Jurnal portughez I, p. 157. 
13 Scrisori către C-tin Noica din 22 februarie și 20 mai 1943; Corespondență II, p. 358, 362. 
14 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 17.9, f. 381; publicat în Jurnal portughez I, p. 355. 
15 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 15.1, f. 116. 
16 Ibidem, M.E.P. 15.2, f. 189. Condamnarea fusese pronunțată la 9 octombrie. 
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poziții) care există între cele două mișcări. Referindu-se la Sartre, Simone de Beauvoir, 
Camus și ceilalți, spune: “Exact polimorfia lui Mircea Vulcănescu, a mea, a lui Cioran, 
Sebastian etc.”17 La 30 noiembrie 1947, după o seară petrecută acasă la George Enescu, la 
care îi adusese pe Cioran și pe Octavian Vuia, gândurile îl poartă cu nouă ani mai devreme la 
prânzul de la Mircea Vulcănescu.18 

De acum încolo, însemnările devin mai rare. În martie 1950 se zvonise că Vulcănescu a 
murit. Nicolae I. Herescu îi dă detalii lui Virgil Ierunca. Printre altele: “îi căzuseră dinții din 
cauza umezelii celulei, a foamei și a suferințelor de tot felul”.19 Citind articolul pe care acesta 
l-a scris pentru a semnala dispariția unuia dintre cei mai de seamă filosofi români, Eliade i-a 
spus: “Totuși, nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa.” Cu ocazia următoarei întâlniri, îl 
evocă din nou și îi împărtășește că nu poate accepta faptul că Vulcănescu a murit în condiții 
atât de dramatice.20 

La 23 mai 1951 își notează în jurnal despre lucrurile făcute în ultimele două săptămâni. 
Între altele, o serie de lecturi în vederea prefeței pe care Gheorghe Racoveanu i-o ceruse 
pentru o nouă antologie din scrierile lui Nae Ionescu (Convorbiri, München, 1951). Printre 
textele citite se număra și introducerea scrisă de Mircea Vulcănescu și Constantin Noica 
pentru primul volum al ediției operelor maestrului lor (Istoria logicei, București, 1941). 
Efectul acestor lecturi: “M-am trezit deodată atât de trist, atât de singur într-o istorie străină, 
încât n-am putut face nimic multe zile de-a rândul.”21 

Predomină rememorările: Mircea Vulcănescu era și o parte, una importantă, din viața 
sa. Anii trec, fără ca Eliade să mai aibă alte vești despre soarta lui. Nu știm când a fost 
infirmat zvonul din 1950, nici când a aflat despre adevărata sa moarte. Familia lui Vulcănescu 
a primit știrea după un an sau doi. Între timp, Eliade devine profesor la Universitarea din 
Chicago. Prin 1957 îl întâlnește pe Jacques Maritain în casa profesorului John Nef. 
Amintindu-și despre Mircea Vulcănescu, ilustrul filosof francez îl întreabă dacă acesta mai 
trăiește, dar Eliade nu avea informații precise: “Știam că e în închisoare și speram că 
trăiește…”22 În septembrie 1957, scriindu-și memoriile, îl evocă din nou. Își amintește de 
articolul “Faptul magic”, pe care i-l trimisese de la Colombo pentru proiectata revistă Duh și 
slovă.23 La 7 august 1959 își amintește “definiția” lui Dumnezeu atribuită Sfântului Silvestru, 
pe care o aflase de la Vulcănescu.24 La 30 noiembrie, scriind un articol despre Dan Botta, 
evocă prima întâlnire cu el, în ianuarie 1932, acasă la Vulcănescu.25 La 8 februarie 1961, cu 
ocazia unei cine la clubul profesorilor, după o conferință la Divinity School din Cambridge, 
discută cu părintele Georges Florovsky, care și-i amintea pe Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu 
și Paul Sterian.26 Îl evocă din nou la 30 iunie 1964, în timp ce lucra la cel de-al treilea capitol 
al volumului Amintiri (Madrid, 1966). În toamna anului 1933, pornind de la o sugestie a lui 
Unamuno, publicase în Cuvântul vreo două articole despre “cunoașterea viscerală”, care i-au 
impresionat pe Nae Ionescu și Mircea Vulcănescu.27 

                                                
17 Ibidem, ff. 213-214. În Fragments d’un journal însemnarea este revăzută și reformulată, iar această propoziție 
lipsește. V. Jurnal I, pp. 93-94. 
18 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 15.3, f. 432. 
19 Virgil Ierunca, Trecut-au anii... Fragmente de jurnal. Întâmpinări și accente. Scrisori nepierdute, Humanitas, 
București, 2000, p. 120 (29 martie 1950). 
20 Ibidem, pp. 127-128 (însemnare de jurnal din 25 aprilie 1950, data celei de-a doua întâlniri). 
21 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 15.4, f. 707. 
22 Rememorează acest episod la 28 aprilie 1973. M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 26.2; publicat în Jurnal II, p. 104. 
23 M. Eliade, Jurnal I, p. 288. În caietele de jurnal (între caietul 14 și 15) există o lipsă de doi ani, între august 
1955 și iulie 1958 (rezumată pe prima pagină a caietului 15). În jurnalul publicat, Eliade a introdus în acest 
interval un “Carnet de vară” (Caiete de dor, Paris, nr. 13, 1960, pp. 19-33) din perioada iunie-septembrie 1957, 
al cărui manuscris nu se păstrează în arhivă. 
24 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 15.6, f. 1022; publicat în Jurnal I, p. 320. 
25 Ibidem, M.E.P. 15.7, f. 1115. 
26 Ibidem, M.E.P. 15.9, f. 1524. 
27 Ibidem, M.E.P. 16.5, f. 2485. E vorba, de fapt, despre un singur articol, publicat la începutul anului 1934; 
“Cultură viscerală”, Cuvântul (București), XI, nr. 3119, 1 ianuarie 1934, p. 1. 
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Abia din 1965 încep să-i parvină noi vești despre soarta prietenului. Ele ajung prin 
intermediul unora dintre membrii familiei acestuia, după ce au avut posibilitatea să 
călătorească în Occident. Una dintre primele ieșiri, cea a Măriucăi Vulcănescu, e înregistrată 
în jurnal, la 5 ianuarie 1965: “Emil Cioran îmi scrie entuziasmat despre fata lui Mircea 
Vulcănescu, pe care a întâlnit-o la Paris. A făcut și ea doi ani de închisoare și, cu toate 
acestea, spune Cioran, nu e nici amară, nici rea. «Nous (moi, en tout cas) sommes plus aigris 
qu’elle.» Ultimul mesagiu al lui Mircea Vulcănescu, testamentul lui spiritual: «Nu trebuie să 
ne gândim la răzbunare.» Cioran crede că «les Roumains ont changé en mieux; il est 
absolument impossible que ces épreuves et ces humiliations, auxquelles personne ne semble 
avoir échappé, n’aient porté un coup mortel à la frivolité nationale».”28 

În luna septembrie, la congresul de la Freiburg al Societății Academice Române, o 
reîntâlnește, după trei decenii, pe prima soție a lui Vulcănescu, Anina Rădulescu-Pogoneanu 
(1902-1994), pe care o va revedea apoi cu ocazia sejururilor sale pariziene.29 În jurnal își 
notează: “Aflu că Mircea a murit doar câteva luni înainte de liberarea lui (fusese condamnat la 
7 sau 8 ani închisoare), de tuberculoză. De fapt, se lăsase să moară de foame. Își dădea hrana, 
câtă era, celorlalți din închisoare.”30 

În toamna anului 1967, la Paris, Ioan Cușa (1925-1981) îi cere un articol despre Mircea 
Vulcănescu pentru revista Prodromos. Întors la Chicago, în luna noiembrie redactează un text 
memorabil cu titlul “Trepte pentru Mircea Vulcănescu”. Regreta totuși că nu a putut scrie mai 
mult despre prietenul său. În jurnal și-a notat următoarele: “Dar cum aș fi putut ‘prezenta’ pe 
Mircea Vulcănescu în 10-15 pagini? Și-mi dau seama de un lucru: despre el, ca și despre Dinu 
Noica, Nae Ionescu, [Gheorghe] Racoveanu, Mihail Sebastian și alții nu se poate scrie bine 
decât scriind despre întreaga ‘generație’ sau ‘momentul istoric’ 1928-1945.”31 Articolul a 
apărut în numărul din martie 1968 al Prodromosului,32 număr în care erau publicați pentru 
prima dată, pe lângă scriitori din exil, un număr de importanți scriitori din țară: Lucian Blaga, 
Vasile Voiculescu, Constantin Noica, Nicolae Manolescu, Dumitru Țepeneag, Ion Alexandru, 
Marin Sorescu, Fănuș Neagu, Matei Călinescu și Ion Negoițescu. Probabil și datorită acestui 
lucru, numărul cu articolul lui Eliade a fost destul de bine cunoscut în România. 

La 29 august 1970 o revede, tot după treizeci de ani, pe Sorana Țopa (1898-1986). Cu 
această ocazie discută cu Cioran, plin de entuziasm, despre Mircea Vulcănescu, Sorin Pavel, 
Constantin Noica și despre ceilalți membri ai generației.33 La 28 aprilie 1973, aflând de 
moartea lui Jacques Maritain, rememorează prima întâlnire cu el, în 1957, și interesul său 
pentru soarta lui Vulcănescu.34 De la începutul anilor ’70, cu sănătatea șubrezită și proiectele 
neterminate, Eliade își ține jurnalul cu mai puțină grijă. Nu mai aflăm despre prietenul mort 
decât în 1984, cu ocazia ședinței inaugurale a Centrului Român de Cercetări din Paris, 
prezidat acum de Cicerone Poghirc. Virgil Ierunca citește o comunicare despre Vulcănescu pe 

                                                
28 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 16.6, ff. 2649-2650 (5 ianuarie 1965). La 23 aprilie 1965 îi scrie și Mihail Rinea, 
recent scăpat din țară, că Vulcănescu “nu mai este”. Postlegomena la felix culpa. Mircea Eliade, evreii și 
antisemitismul, culegere de texte de L. Bordaș, ediție îngrijită de M. Gligor și L. Bordaș, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, p. 73. 
29 Jurnalul o înregistrează cu ocazia unei reuniuni acasă la Eliade, la 23 septembrie 1968. M. Eliade, Jurnal, 
M.E.P. 17.2, f. 3613. 
30 Ibidem, M.E.P. 16.8, f. 2891 (6 septembrie 1965). 
31 Ibidem, M.E.P. 16.10, f. 3373 (7 decembrie 1967). 
32 M. Eliade, “Trepte pentru Mircea Vulcănescu”, Prodromos. Foaie de gând și apropiere creștină (Freiburg-
Paris), nr. 8-9, martie 1968, pp. 15-16; republicat cu titlul “Trei trepte pentru Mircea Vulcănescu”, în Ethos 
(Paris), nr. 4, 1983, pp. 105-109 și – cu titlul inițial – în: M. Eliade, Împotriva deznădejdii. Publicistica exilului, 
ed. de M. Handoca, Humanitas, București, 1992, pp. 251-256. Manuscrisul se păstrează în M.E.P. 49.1. În 
numărul 5 (iunie 1966) al revistei Prodromos, Horia Stamatu publicase articolul “Mircea Vulcănescu și generația 
lui”, iar în numărul 6 (februarie 1967) apăruseră textul conferinței lui Vulcănescu, “Creștinul în lumea 
modernă”, cu un cuvânt înainte de Andrei Scrima, și piesa “Vicleim”. Articolul lui Eliade e precedat de partea a 
doua a conferinței “Creștinul în lumea modernă”. 
33 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 17.5, f. 3981; publicat în Jurnal II, p. 32. 
34 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 26.2; publicat în Jurnal II, p. 104. 
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care Eliade o găsește “pur și simplu admirabilă”. Ar fi vrut să adauge doar “acele câteva 
cuvinte – ultimele lui cuvinte – pe care Mircea V[ulcănescu] ni le-a transmis nouă, celor din 
Occident: «Să nu ne răzbunați!!!...».”35 Cuvintele cu care încheiase articolul din 1967. 

 
3. Și corespondența – cunoscută însă într-o proporție redusă – reactualizează periodic 

imaginea lui Mircea Vulcănescu. În special după destinderea politică din 1965 și eliberarea 
deținuților politici. Unul dintre foștii studenți ai lui Eliade, Teodor Ionescu (1915-1998), care 
îi scrie în 1968, îi pomenește despre notițele de la cursul de etică al lui Vulcănescu, pe care le 
păstrase.36 În toamna aceluiași an, Nicolae Mărgineanu (1905-1980), ieșit de câțiva ani din 
închisoare, îi trimite un articol despre Vulcănescu pentru a-l transmite profesorului Keith 
Hitchins.37 În 1973, Eliade îi recomandă lui Ion Halmaghi (1918-2009) traducerea în engleză 
a unuia dintre studiile lui Vulcănescu și propune publicarea în engleză a articolului pe care i-l 
consacrase cu șase ani mai devreme.38 

Una dintre fiicele prietenului mort, Elisabeta-Alexandra, cunoscută ca Sandra de 
Hillerin (n. 1931), stabilită din 1969 în Franța, îi scrie la 5 octombrie 1974 cerându-i sprijinul 
(dar nu pentru ea însăși) “în amintirea prieteniei ce vă lega de tata”.39 Citise articolul din 
Prodromos și îl considera o evocare “aproape evlavioasă”.40 O va întâlni și pe ea în vacanțele 
pariziene, la cenaclul lui Leonid Mămăligă-Arcade. Cândva în anii 1981-1982, Ecaterina 
Cleynen-Serghiev (n. 1938) îi telefonează pentru a-l ruga să dateze o scrisoare pe care i-o 
expediase lui Vulcănescu din sanatoriul Moroieni.41 Ulterior i-a trimis o fotocopie, care se 
păstează în arhivă.42 

Cele mai interesante sunt scrisorile pe care le primește în anii 1978-1982 de la Anina 
Rădulescu-Pogoneanu, Mihaela-Zoe Vulcănescu (1902-1989), sora lui Mircea, și Zaharia 
Balinca (1914-1988), fostul său student – scrisori pe care le publicăm în addenda.43 Numai 
prima dintre ele a mai fost editată, însă incomplet, amalgamat și necorespunzător.44 Ea a fost 
citită și remarcată deja de Adriana Berger, în martie 1984, când punea în ordine și cataloga 
arhiva lui Eliade. I-a scris imediat acestuia, promițând să i-o citească a doua zi: “Scrisoarea 
este fabuloasă. Numai despre această scrisoare se poate scrie o carte.”45 

Această scrisoare a Mihaelei Vulcănescu, trimisă în septembrie 1978 este o reacție 
târzie (după ce îi aflase adresa dintr-o carte a lui Adrian Marino) la articolul “Trepte pentru 
Mircea Vulcănescu”.46 Ea aduce mai multe date biografice despre fratele ei și ilustrează trista 
soartă a familiei după arestarea lui. Unul dintre cele mai interesante episoade relatate aici este 
accidentul din 14 mai 1922, întâmplat cu ocazia excursiei unui grup de membri ai A.S.C.R. 

                                                
35 M. Eliade, Jurnal, M.E.P. 28.7; publicat în Jurnal II, p. 477 (12 octombrie 1984). 
36 Scrisori primite V, p. 423 (15 martie 1968). 
37 Corespondență II, p. 238 (răspunsul lui Eliade din 18 septembrie 1968). 
38 Scrisoare din 26 aprilie 1973, de la Ion Halmaghi; Scrisori primite V, p. 393. 
39 M.E.P. 71.6. Îi scrie pentru a susține scrisoarea Simonei Odobescu (1927-1993) care-l ruga pe Eliade să-l ajute 
pe fiul ei, Șerban Greceanu, să-și desăvârșească studiile matematice în Occident, în cazul în care va reuși să iasă 
din țară; M.E.P. 71.7. 
40 Sandra de Hillerin-Vulcănescu, “Nu e ușor...”, Viaţa românească (București), XCIX, nr. 1-2, ianuarie-
februarie 2004, pp. 152-153 (152). 
41 Lucru menționat în scrisoarea ei din 16 ianuarie 1983; M.E.P. 72.9. 
42 M.E.P. 104.9. Scrisoare din 13 noiembrie [1938], în care îi cerea ajutorul în chestiunea anulării unei 
“publicații de vânzare” a bunurilor sale pentru motivul că nu-și plătise impozitul literar lunar în perioada când 
era închis. Publicată de M. Handoca – care ia cunoștință de ea în 1985; Scrisori primite II, p. 189 (30 septembrie 
1985) – în Corespondență III, p. 246-247. 
43 Cu excepția unei felicitări de Crăciun (1978) de la Anina Rădulescu-Pogoneanu, care cuprinde textul unei 
colinzi; M.E.P. 72.3. 
44 Scrisori primite V, pp. 94-101 (după o fotocopie furnizată de Mac Linscott Ricketts). 
45 Postlegomena la felix culpa. Mircea Eliade, evreii și antisemitismul, vol. I, op. cit., p. 350. Neînțelegând însă 
referirea finală la jurnal (al Mihaelei Vulcănescu), ea își exprimă dorința de a procura jurnalul lui Mircea 
Vulcănescu. 
46 M.E.P. 70.2; publicată în Addenda (nr. 1). 
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(Asociația Studenților Creștini din România) la Mănăstirea Pasărea.47 Printre ei se numărau 
Mircea Vulcănescu, Paul Sterian, și Stelian Mateescu, care, peste șase ani, împreună cu mai 
vârstnicul Sandu Tudor și mai tânărul Eliade, vor constitui grupul “Duh și Slovă”, plănuind să 
publice o revistă de studii religioase. În timp ce traversau lacul pentru a ajunge la mănăstire, 
barca s-a răsturnat. Vulcănescu, singurul care știa să înoate, i-a salvat pe patru dintre prietenii 
și colegii săi. Fiul și fiica lui Constantin G. Ionescu “Barbarossa” au rămas agățați în stuful de 
sub apă. Cu riscul propriei vieți, Vulcănescu a încercat să o elibereze pe fată, însă totul a fost 
în zadar. Această tragică întâmplare explică nu doar “geneza reconvertirii” lui Vulcănescu, 
după ce, la 13 ani, lecțiile de darwinism din liceu îl făcuseră ateu. Ci și sfârșitul său, peste 
treizeci de ani, când, pentru a salva viața unui tânăr din închisoarea de la Aiud, și-a nesocotit 
sănătatea, provocându-și astfel moartea. 

Spre capătul aceluiași an primește scrisoarea Aninei Rădulescu-Pogoneanu, pe care o 
reîntâlnise deja.48 Aceasta venea în urma lecturii cărții de convorbiri L’épreuve du Labyrinthe 
(1978), în care Eliade îl pomenise și pe Vulcănescu.49 

În schimb, Zaharia Balinca îi scrie tot ca reacție la articolul din Prodromos și i se 
adresează ca “celui mai drag prieten al lui Mircea Vulcănescu”. (Dintre cele trei scrisori pe 
care i le trimite în 1981, la adrese incomplete, doar două ajung la destinație.)50 Scrisorile sale 
veneau însă după publicarea primului volum al memoriilor și al celui de-al doilea volum din 
Fragments d'un journal, în care – așa cum aflase – Eliade îl pomenea și pe vechiul său 
prieten. Asemenea lui Teodor Ionescu, cu care fusese probabil coleg, Balinca a urmat, pe 
lângă cursurile maestrului comun, Nae Ionescu, atât seminariile lui Eliade cât și pe cele ale lui 
Vulcănescu. Începând din martie 1977, la recomandarea lui C-tin Noica, el se străduia să 
clasifice manuscrisele vulcănesciene – păstrate cu pioșenie de soția lui, Mărgărita – în vederea 
alcătuirii unei bibliografii și a publicării lor. Își propunea să ducă la sfârșit această misiune în 
următorii trei ani, însă avea nevoie de un ajutor mai tânăr și mai bine pregătit. Acest ajutor va 
veni, peste puțin timp, în persoana lui Marin Diaconu. Se gândea și la o biografie dar, știa că 
“despre opera lui Mircea Vulcănescu va trebui să scrie un alt Mircea Vulcănescu.”51 

Cea de-a treia scrisoare a lui Balinca, așternută ritualic în noaptea de 1 ianuarie 1982, îi 
comunică faptul că, printre manuscrisele de tinerețe ale lui Vulcănescu, găsise și un text 
intitulat “Răfuială cu Mircea Eliade”.52 Obiectul juvenilei răfuieli îi răspunde la această din 
urmă epistolă. Dl. Marin Diaconu, care a văzut-o, ne-a comunicat că era una dintre acele 
“circulare” dactilografiate, în care bătrânul profesor de la Chicago se scuza că, bolnav fiind și 
lipsit de timp, nu poate să se ocupe de alte chestiuni pe lângă cele în care se află deja angajat. 
La final adăugase, cu propria-i mână, câteva rânduri. Era, într-adevăr, prea târziu pentru a 
obține o consiliere din partea lui Eliade în privința realizării ediției. Foarte probabil, altfel s-ar 
fi întâmplat dacă îi scria în 1977 sau mai devreme. 

Peste puțin timp, la 20 aprilie 1982, revine și Mihaela Vulcănescu în legătură cu 
tipărirea primului volum al memoriilor lui Eliade.53 Ea îi dă știre despre faptul că, de curând, 
diverse reviste, precum Vatra, Familia, Ramuri și Flacăra, au început să publice unele dintre 
lucrările fratelui ei. Alte texte vor apărea în următorii ani. Dar ediția de opere despre care îi 
scria Balinca va trebui să mai aștepte. 

                                                
47 V. și relatarea anterioară (1970) a Mihaelei Vulcănescu, “...a fost omul timpului său...”, Manuscriptum 
(București), nr. 1-2, 1996, pp. 244-252 (250). De asemenea, relatarea Mărgăritei Ioana Vulcănescu, în: Zoltán 
Rostás, Chipurile orașului. Istorii de viață în București. Secolul XX, Polirom, Iași, 2002, pp. 77-114. 
48 M.E.P. 72.3 (16 decembrie 1978); publicată în Addenda (nr. 2). 
49 “un reprezentant al politicii liberale de centru, ca s-o numim aşa, cunoscut totodată ca economist, filosof şi 
teolog”. M. Eliade, Încercarea labirintului, trad. de Doina Cornea, Dacia, Cluj-Napoca, 1990, p. 69. 
50 M.E.P. 72.7 (9 martie, 6 octombrie 1981); publicate în Addenda (nr. 3, 4). 
51 Conform lui Marin Diaconu, “a adunat un imens material și a apucat să redacteze doar introducerea”. M. 
Diaconu, “Mircea Vulcănescu în conștiința contemporanilor săi și a celor de azi”, Viața românească (București), 
XCXIX, nr. 1-2, 2004, pp. 159-162 (162). 
52 M.E.P. 72.8; publicată în Addenda (nr. 5). 
53 M.E.P. 72.8; publicată în Addenda (nr. 6). 
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Conform mărturiilor lui Marin Diaconu, dna Mărgărita Vulcănescu a refuzat propunerea 
unei ediții de scrieri diverse, considerate publicabile în acei ani. În toamna anului 1985, 
Editura Eminescu, aflată atunci sub conducerea lui Valeriu Râpeanu, a acceptat publicarea în 
colecția “Biblioteca de filosofie a culturii” a unui amplu volum tematic (de circa 800 de 
pagini), intitulat Dimensiunea românească a existenței. Trebuia sa fie începutul ediției 
integrale a scrierilor lui Vulcănescu. Realizat de Balinca și Diaconu, a fost definitivat în mai 
1989, după moartea celui dintâi. În urma căderii comunismului, a fost amplificat până în 
martie 1990, ajungând la 1200 de pagini. Însă, din motive economice, editura l-a tipărit abia 
între anii 1992 și 1996, în trei volume mai mici.54 În acest din urmă an, într-un număr special 
al revistei Manuscriptum, a apărut și introducerea lucrării biografice consacrată de Balinca lui 
Vulcănescu.55 Celelalte scrieri ale lui au văzut tiparul, treptat, în numeroase volume, sub 
devotata îngrijire a lui Marin Diaconu, responsabil și al unei ediții de opere complete, din care 
sunt disponibile deocamdată primele două volume (în colecția “Opere fundamentale”). 

 
4. Mai mult sau mai puțin mărunte, ocazionale sau nu, aceste date din arhiva lui Mircea 

Eliade au o valoare documentară ce va putea fi fructificată pe de-a-ntregul prin integrare cu 
datele provenind din alte surse, atunci când toate vor fi cercetate și publicate. Ele au însă și o 
intrinsecă valoare umană, ce poate fi apreciată imediat și în mod independent. Să luăm un 
singur “amănunt”. 

Faptul că, după trei decenii, Jacques Maritain și Georges Florovsky își aminteau de 
studentul de douăzeci de ani care îi frecventase în Parisul interbelic dovedește puternica 
impresie pe care acesta o făcuse asupra a două dintre cele mai distinse minți ale filosofiei 
religioase din acea vreme. Însă el este mai mult decât o recunoaștere directă a valorii sale 
intelectuale și spirituale. În mod indirect, reprezintă o condamnare a călăilor care l-au urât 
într-atât încât i-au dorit și cauzat moartea. Un blam al cioclilor care, după ce i-au ascuns 
trupul, au făcut tot ce-au putut pentru a-i șterge din existență și opera și amintirea. A acelor 
homunculi a căror gândire estropiată îi impiedică să înțeleagă că oamenii deplini, cu cât sunt 
mai loviți și prigoniți, cu atât se înalță mai mult și se întorc mai întăriți. 

Dar se întorc nu spre a-și îngropa călăii (“Să nu ne răzbunați!”) – nici măcar în propria 
lor rușine, lucru necesar și util pedagogic –, ci pentru a-i înarma spiritual pe frații lor asaltați 
de potrivnici. Căci boala care creează călăi nu piere odată cu ei. Nici gândirea de lemn nu 
piere, ci doar se transformă. Celor de azi le este servită în diverse prefabricate, multicolore și 
strategic intitulate, care înșeală ochiul și mintea mai bine decât versiunile ei monocrome și cu 
numele la vedere. 

 
 

Abrevieri 
 

M.E.P. Mircea Eliade Papers, Special Collections Research Center, University of Chicago Library 
 
Corespondenţă M. Eliade, Europa, Asia, America... Corespondenţă, vol. I-III, ed. de M. Handoca, 

Humanitas, Bucureşti, 1999, 2004, 2004. 
Jurnal M. Eliade, Jurnal (1941-1985), vol. I-II, ed. de M. Handoca, Humanitas, Bucureşti, 1993. 
Jurnal portughez M. Eliade, Jurnalul portughez și alte scrieri, vol. I-II, ed. de S. Alexandrescu, Humanitas, 

București, 2006. 
Memorii M. Eliade, Memorii, ed. de M. Handoca, Humanitas, Bucureşti, 2004. 
Scrisori primite Mircea Eliade şi corespondenţii săi, vol. I-V, ed. de M. Handoca, Minerva, București, 1993, 

1999; F.N.C.S.A., București, 2003; Criterion, București, 2006, 2007. 

                                                
54 M. Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenței, vol. I-III, ed. de Marin Diaconu și Zaharia Balinca, Ed. 
Eminescu, București, 1992, 1995, 1996. Istoria cărții, relatată de Marin Diaconu în nota editorială a fost reluată, 
cu noi detalii, în alte note editoriale. A se vedea, printre altele, cea din volumul Spre un nou medievalism 
economic. Scrieri economice, Compania, București, 2009, pp. 14-17. 
55 Manuscriptum (București), XXVII, nr. 1-2, 1996, pp. 8-12. V. și M. Diaconu, “Comoara din cele două lăzi…”, 
ibidem, pp. 314-315. 
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Addenda 

 
Scrisori către Mircea Eliade56 

 
 
 

1 
Mihaela Vulcănescu 

 
octombrie 1978 

Mult stimate Domnule Profesor Mircea Eliade, 
Sunt sora lui Mircea Vulcănescu. V-am cunoscut în prima mea tinerețe prin fratele meu 

și prin ceea ce ați scris atunci în patrie {și apoi, foarte târziu, din puținul care a parvenit în țara 
noastră din prodigioasa D-tră activitate culturală din străinătate}. 

Am devenit în viață o ființă extrem de nefericită, cumulardă a numeroase nenorociri și 
calamități, ceea ce a făcut pe cunoscuții și prietenii mei să mă supranumească “Iovita”, după 
numele bătrânului Iov din Biblie. Remarcând că Iov devenise însă în cele din urmă totuși un 
recuperant, pe când eu nu, m-au rebotezat “Oedipa”. Și până acum, la 77 de ani ai mei, 
Oedipa am rămas. Începusem chiar să mă laud, din lipsa altor motive de laudă, cu nenorocirile 
mele și să observ cu îngrijorare că, din bilanțul acestora, numai “ciuma și holera” mi-au lipsit. 

Vă plictisesc cu aceste detalii biografice pentru ca să puteți înțelege mai bine demersul 
meu. 

Când m-am întors, ca și fiul meu cel mare și fiica cea mică a fratelui meu, precum și alți 
câțiva membri ai familiei mele, de pe meleagurile pe care a murit fratele meu, abia atunci am 
aflat că el pierise cu un an în urmă. Durerea mea a fost imensă, căci deși am fost frați cu 
caractere și temperamente deosebite, ne-am iubit mult și înțeles de minune. 

Nimic nu m-a putut consola – mai cu seamă că soarta mi-a mai scos în cale și alte noi 
necazuri – până în ziua în care mi-au parvenit “Treptele”57 [pe] care le-ați scris pentru fratele 
meu. Efectul lor a fost miraculos și fulgerător. 

Dorisem din toată ființa mea să-l revăd măcar în vis, căci nu-l mai văzusem de șase ani; 
să-i revăd chipul și să-i aud glasul fratelui meu, să-mi treacă de dor. Dar nu a fost posibil să-
mi realizez această dorință decât mult mai târziu și numai o singură dată, când i-am auzit 
numai glasul și doar timp de câteva secunde. 

Chiar în ziua în care mi-a adus cineva, de dimineață, articolul D-tră și l-am citit adânc 
impresionată, de nenumărate ori, am ațipit apoi câteva minute, îndată după amiază, când am 
auzit pe Mircea șoptindu-mi următoarele cuvinte: “Sanft spricht das Wort: Erlöse mich!” 
“Alles löst sich von selbst vor dem gespannten Gesicht.”58 Nu știu dacă ultimul cuvânt l-am 
auzit bine sau a fost pronunțat “Gericht”,59 nu “Gesicht”.60 De asemenea, nu știu de ce mi-a 
vorbit nemțește. Poate unde citeam în acea perioadă foarte mult pe Rilke, pe care el și Dan 
Botta l-au tradus așa de frumos. 

Acele puține cuvinte cam sibiline, care au urmat la foarte scurt timp lecturii “Treptelor” 
D-stră, mi-au făcut un bine imens. Începând de atunci, deprimarea și deznădejdea mea s-au 
transformat în resemnare stoică, dublată de speranța în rezolvarea “de la sine” a oricărui 

                                                
56 N.B. Am corectat tacit greșelile de gramatică și ortografie. Cuvintele lipsă sau cele prescurtate au fost redate în 
paranteze pătrate []. Textele adăugate pe margine sau la subsolul paginii au fost puse în paranteze acoladă {}. 
57 M. Eliade, “Trepte pentru Mircea Vulcănescu”, Prodromos. Foaie de gând și apropiere creștină (Freiburg-
Paris), nr. 8-9, martie 1968, pp. 15-16. 
58 “Cu blândețe spune cuvântul: Mântuiește-mă!” “Totul se rezolvă de la sine dinaintea feței încordate.” (germ.) 
Ultima propoziție este criptică. Nu e clar despre a cui față e vorba: a lui Vulcănescu, a lui Dumnezeu… Probabil 
e vorba de Dumnezeu ca judecător, așa cum pare să sugereze alternativa “Gericht”, tribunal al oamenilor. 
59 Curte, tribunal (germ.). 
60 Față (germ.). 
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impas, lucru care s-a și produs de atunci de mai multe ori, fără intervenția nimănui și a nimic 
din afară. Iar pentru rest, ne-ar rămâne încă moartea care să le rezolve pe toate. Nu ne trebuie 
decât răbdare. 

Soțul  meu61 făcea de câțiva ani tot felul de proiecte pe care nu știa cum să le realizeze. 
Pe unele știa că nu le poate realiza deloc, dar își bătea capul mereu cu ele, fiindcă ținea la ele. 
Acum o lună a murit de cancer. Cu puțin înainte mi-a spus: “Boala asta îmi rezolvă toate 
problemele. Ce bine îmi pare că scap de toată bătaia de cap.” Și a murit senin, cu toată imensa 
lui suferință fizică. 

Am mai pierdut doi soți. Primul,62 pe care l-am iubit mult și cu care aș fi fost foarte 
fericită, a murit curând după căsătorie, de o moarte tragică. Am suferit îngrozitor. A fost 
prima mea mare durere; apoi au urmat toate celelalte în serie. Am rămas cu un copil mic. 

M-am recăsătorit mai târziu cu un om rău,63 care nu mi-a iubit copilul, bun și blând, 
extrem de cuminte, deși m-a luat dintr-o “mare pasiune” (poate tocmai de aceea), când – cum 
spunea el – “eram tare frumoasă și bogată”. M-a părăsit când am pierdut “totul”, chiar dreptul 
la muncă. Am crescut singură doi băieți (și pe al lui), numai eu știu cât de greu. 

La bătrânețe am găsit un om bun, care mi-a iubit băieții și pe copiii lor și i-a ajutat; dar a 
venit prea târziu. 

Fiul meu cel mare, care fusese și până acum un martir în toate privințele, are azi o 
nevastă schizofrenică și doi copii pe care bolnava îi torturează îngrozitor, precum și pe noi 
toți. Nici o lege nu ne apără de nebuni. Iar prin divorț nu scapi de un nebun liber, nici în 
fundul Marmației. Și pe fata asta am iubit-o mult, fiindcă-mi dădea impresia că-mi iubește fiul 
“când eram la putere și bogați”. Când am căzut și am sărăcit, când fiul meu a pierdut dreptul 
la învățătură, când m-a părăsit și soțul meu, a început brusc să ne urască fără alt motiv, cu o 
ură nebună. Plăcerea ei supremă este să facă rău tuturor, să ne omoare, să ne dea foc, să ne 
amenințe, să ne denunțe, chiar pe părinții și pe frații săi. Viața noastră a fost până acum un 
infern. Dar am început să ne adaptăm. Căci cine nu se adaptează piere. Ori pieri, ori te 
întărești, te împietrești. Iar în fața acestei împietriri și un nebun furios se calmează. 

Iertați-mă că vă scriu toate astea. O fac în legătură cu efectul articolului D-tră și al 
visului pe care l-a provocat. 

Și, ca să completez seria, trebuie să mai citez că pe cea mai bună prietenă am pierdut-o 
când aveam amândouă 19 ani, colege la Drept și la Filosofie. S-a înecat în lacul Pasărea, 
împreună cu fratele său, copii ai directorului Liceului Lazăr, Ionescu Barbarossa.64 Poate că 
vă amintiți de această nenorocire, care a făcut mult zgomot pe vremea aceea.65 Erau un grup 
de “aseceriști”66 în excursie la lacuri. Printre ei, probabil că ați cunoscut pe Stelian Mateescu, 
pe Paul Sterian, pe viitoarea pictoriță Micaela Eleutheriade, pe fratele meu și pe viitoarea lui 
soție Anina Rădulescu-Pogoneanu și sora victimelor sub ochii căreia, îngroziți și neputincioși, 
s-a petrecut nenorocirea. Fratele meu, și el în barcă cu alți șase, singurul înotător dintre ei, a 
salvat patru dintre ei; cei doi s-au agățat în stuful de sub apă și n-au putut fi scoși decât morți, 
după o luptă grea dusă de fratele meu, spre a libera fata, luptă în care era cât p-aci să-și piardă 
și el viața. 

Citez întâmplarea spre a completa seria calamităților (serie cronologic inversă) la care 
am participat direct sau în orice caz cu tot sufletul. Și am crezut că v-ar interesa și geneza 
reconvertirii lui Mircea, care, după o copilărie plină de evlavie, inspirată de mama și 
moștenită probabil și de la un unchi al ei care a murit schivnic la Muntele Athos (“dormea cu 

                                                
61 Alexandru Pop, doctor veterinar. 
62 Vintilă Evolceanu, fiul latinistului Dumitru Evolceanu. 
63 Spiru Constantinescu, doctor, președintele Asociației fotografilor amatori. 
64 Constantin G. Ionescu (1872-1930), supranumit Barbă și Barbarossa, a fost director al Liceului “Gh. Lazăr” 
între 1919 și 1925. 
65 La 14 mai 1922. Grigore Băjenaru a scris despre accident într-un capitol din romanul Cișmigiu & Comp. 
(1942), eliminat în ediția revăzută din 1968. 
66 Membri ai Asociației Studenților Creștini din România. 
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capul pe piatră și mânca rădăcini”, povestea bunica), în clasa [a] 7-a de liceu,67 învățând 
darwinismul, a devenit “ateu”, împreună cu toată clasa. La Pasărea, văzând moartea cu ochii 
și chinuit de regretul că nu și-a putut salva tocmai pe cei mai buni prieteni din copilărie 
(părinții și bunicii, de asemenea, vechi prieteni), a fost readus la credința consolatorie și de 
predicile Aninei Pogoneanu, cu care s-a căsătorit nu numai din comunitate ideologică, dar și 
din adâncă recunoștință. Părinții mei, care nu vedeau cu ochi buni nici un fel de căsătorie la 
21 de ani ai lui, când nu-și terminase studiile și nu avea carieră, s-au resemnat la ideea că 
această căsătorie i-a salvat sufletul, cu atât mai mult cu cât mama rămăsese foarte alarmată cu 
ocazia pierderii credinței lui Mircea, cu ocazia învățării darwinismului. A continuat să creadă 
și în Geneza lui Moise și în evoluționismul lui Darwin; iar când îl întrebau prietenii cum se 
împacă una cu alta, el spunea că Moise a fost {nu numai primul mare jurist, care a pus bazele 
tuturor codurilor civile ulterioare, dar și} primul și cel mai mare evoluționist. N-a început 
creația cu omul, ci exact în ordinea enumerată de Darwin. Moise n-a fost în celelalte 
continente, n-a studiat roci și n-a văzut fosile, dar probabil că a fost frapat de evoluția 
embrionului uman, în care “ontogenia repetă filogenia”. Moise, spunea frate-meu, a avut mai 
des ocazia să studieze această evoluție ca Darwin, în nenumăratele exoduri prin care-i scotea 
pe evrei din continue robii, exoduri în care sărmanele femei își pierdeau în nisipuri sarcinile în 
diferite stadii. Dacă ar fi spus poporului că Dumnezeu “a făcut cerul și pământul și toate cele 
văzute și nevăzute” în miliarde de ani, cine l-ar fi putut crede pe vremea aceea că 
Atotputernicul a avut nevoie de atâta risipă de timp. Se apucase, cu Paul Sterian și cu 
Mateescu {(și acesta a terminat rău sărmanul; a înnebunit pe la 30 de ani)}, să împartă zilele 
7, ceasurile, minutele și secundele în ere geologice. Parcă-i aud cum strigau: “Uite Dom’le că 
se potrivește” și apoi, după ce recitau începutul Genezei, combinat și cu a[l Evangheliei] lui 
Ioan, cu o voce impresionantă care evoca haosul, despărțirea luminii de întuneric, a apei de 
uscat, îi auzeai: “{«Și duhul Domnului plutea pe ape.»} Ei bine Dom’le, spune-mi care altă 
teorie științifică a sugerat, cel puțin până acum, mai bine misterul Începutului?” Dar până 
acum? Până azi, 1978? Că nu există începutul nici sfârșitul “materiei”? Dar asta nu ne spune 
nimic din ceea ce vrem să știm toți în fond, inclusiv materialiștii.* 

Dar v-am plictisit destul. 
A! Am uitat să mai declar pierderea altei tot atât de bune prietene, în condiții cel puțin 

tot atât de tragice ca cele de la Pasărea. Și părinții și bunicii noștri se cunoșteau și se iubeau 
foarte mult. Prietenia moștenită este forțamente mai puternică, prin forța îndelungată a 
obișnuinței, decât prietenia selectivă. Mă vedeam zilnic cu nefericita victimă a “monstruoasei 
crime din strada Știrbey Vodă”, pe care au publicat-o toate ziarele. Nu știu dacă v-o amintiți. 
A fost una dintre puținele crime bestiale petrecute în țara noastră. Prietena mea a fost ucisă cu 
toporul împreună cu tatăl său spre a fi jefuiți. Tatăl său, inginerul Anghel Demetrescu, 
directorul Asociației Inginerilor și [al] Revistei matematice, adusese acasă cotizația de 80.000 
[de] lei a membrilor lor. Servitoarea cu amantul au văzut banii și au comis crima, fără să 
găsească însă banii. Fugiți, ca proștii, în satul lor cu ce au putut lua din casă, au fost prinși și 
condamnați, unul pe viață, iar ea, complicea, la 20 de ani de muncă silnică. În primele zile, 
când îmi coseam cele 120 de butonașe, norma zilnică, în atelierul din Târgșor, am auzit-o 
strigată la eliberare pe Maria Moroșan. Am văzut-o alergând veselă la “poartă” și am 
recunoscut-o, căci ne servea adesea la masă {în strada Știrbey Vodă}. Trecuseră 20 de ani. 
Alice Voinescu a făcut un studiu interesant despre pensionarele de drept comun, cu care și-a 
petrecut doi ani în acea instituție, pentru că ținuse o conferință despre Platon, filosoful 
“idealist”. Dar Republica lui? Întrebată de cei în drept ce caută acolo, a răspuns că din cauza 
celui mai vechi comunist, care a trăit acum 2500 de ani. Ce guri căscate, ce neînțelegere 
totală! 

Dar destul! Vă cer mii de scuze pentru aceste povești à la Hitchcock. La bătrânețe apar 
toate amintirile vechi, cu toate detaliile de o acuitate extraordinară. Ce am făcut acum cinci 

                                                
67 Corespondentă clasei a 11-a de astăzi. Liceul începea atunci după cele patru clase ale școlii primare. 
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minute am uitat, dar acum 40-50 de ani e altă socoteală. Noroc că toate aceste orori se 
compensează la generația noastră, fie că suntem aici sau departe, ca D-tră, cu amintirea sfintei 
noastre copilării și a primei tinereți. “Pe acelea mulți dintre noi le-am plătit foarte scump”, ați 
spus chiar D-tră. Eu și fratele meu poate la justa lor valoare. Mama ne spunea mereu că totul 
se plătește în viață, că nu este drept ca unii numai să sufere și alții doar să se bucure. Că există 
un echilibru în toate, și pe cerul înstelat și în sufletul nostru. 

Am vrut să vă scriu atunci când am citit “Treptele pentru Mircea V[ulcănescu]” și când 
am auzit glasul fratelui meu în vis, pentru a-mi exprima recunoștința. Dar “atunci” 
mulțumirile mele nu v-ar fi parvenit; nici n-aș fi știut de altfel unde și cum să vi le adresez. 
Am continuat mai târziu să fiu informată de către cunoscuți, de câte ori vorbeați la radio 
despre fratele meu. Eu n-am avut posibilitatea să vă aud când ați vorbit acum doi ani în 
Anglia și despre generația tinereții D-tră. 

Numeroasele candidate la mâna soțului meu cel rău {(Era atunci directorul unei 
importante instituții medicale. A murit acum 13 ani și el.)} urmăreau suprimarea mea, 
preferabil totală, dar în caz de nereușită, măcar pe lungă durată. Am avut observatori în casă 
ani de zile și am avut de suferit și eu și băieții mei ani de zile și acum încă. 

De curând v-am găsit adresa de la Paris într-o carte care i s-a publicat la noi, recent, lui 
Adrian Marino și în care semnala două întâlniri cu D-stră în capitala Franței. 

Profit de această împrejurare spre a vă exprima tardiv sentimentele mele de adâncă 
gratitudine pentru “Trepte” și pentru efectul lor. Îndrăznesc totodată să abuzez de cunoscuta 
D-tră generozitate, rugându-vă, dacă timpul vă va permite vreodată, să mai îmi scrieți câte 
ceva despre fratele meu. Încă o amintire, oricât de măruntă, sau orișice altceva veți socoti de 
cuviință. Câteva cuvinte! 

Cuvintele D-tră, oricare ar fi ele, au o putere magică, o putere de comunicare a unor 
gânduri grele de înțelesuri și care sunt, pentru mine, străbătute pe undeva și de vechi, lungi și 
subtile fire, legate și de ființa fratelui meu. 

Pe aici n-a mai rămas nimeni care să fi păstrat asemenea legături intacte cu trecutul. 
Fratele meu avea și o dezvoltare psihică extrem de radiantă. N-ar fi exclus ca să mi se 

mai manifeste în mod binefăcător tot prin D-tră. Oare? D-tră ce credeți? 
Când era încă copil de 12 ani, fratele meu era capabil, sub influența altei persoane, să 

citească într-un plic închis o frază de 4-5 cuvinte și să execute și alte performanțe de soiul 
acesta, care de altfel erau atunci la modă și se aflau destui care să poată face la fel. Nu v-a 
vorbit niciodată de aceste îndeletniciri, la care a renunțat când s-a făcut mare? Căci le trecuse 
moda și găsea că nu i-ar sta deloc bine să continue. N-ar fi considerat deloc serios sau cam așa 
ceva. 

Dacă nici ceea ce vă cer eu nu vă pare serios și dacă pentru D-tră ar fi mai simplu ca, în 
locul gândurilor despre fratele meu, să-mi transmiteți ceva din ceea ce ați publicat în 
străinătate, aș fi de asemenea foarte fericită. 

Am la Paris două nepoate, fiicele fratelui meu. Una din ele este membră la 
U.N.E.S.C.O., la secția Filosofie, și poartă încă numele tatălui său.68 Ea s-ar putea ocupa de 
expedierea lucrărilor D-tră și chiar de alegerea lor. Dar prefer de o mie de ori să faceți D-tră 
alegerea. 

Eu aș fi dorit să citesc ceva despre “hermeneutica” D-tră sau The Sacred and the 
Profane69, dacă [e] posibil în limba franceză, pe care o citesc mai ușor ca engleza, când e 
vorba de filosofie mai ales. Dar repet că prefer să alegeți D-tră. Orișice veți crede de cuviință 
va fi mult, mult binevenit! 

                                                
68 Elena-Maria Viorica (Vivi) Vulcănescu (n. 1927), fiica cea mare, din prima căsătorie cu Anina Rădulescu 
Pogoneanu. 
69 M. Eliade, The Sacred and the Profane. The Nature of Religion, translated from the French by Willard R. 
Trask, Harcourt, Brace & Co., New York, 1959 (reeditări, 1961, 1968 etc.); Le Sacré et le profane, Gallimard, 
Paris, 1965 (reeditări, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975 etc.). 
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Dacă nu-mi veți răspunde niciodată la această scrisoare, de asemenea nu voi fi 
surprinsă, nici supărată. Voi înțelege foarte bine fie că nu v-a parvenit scrisoarea mea, fie că 
nu aveți timp de pierdut cu oameni “zăpăciți” ca mine. 

Vă cer scuze în toate cazurile și vă rog să rețineți, în orice caz, recunoștința mea 
nesfârșită pentru trecut și pentru calea misterioasă prin care, fără să știți și să voiți, mi-ați 
provocat această confesiune, care, ca orice confesiune, mi-a ușurat sufletul zbuciumat. 

Mihaela Vulcănescu 
 
P.S. În cazul în care puteți să-mi trimiteți prin nepoatele mele ceva, vă dau adresele și 

telefonul lor. Una locuiește cu mama ei, prima soție a fratelui meu. Vă puteți adresa oricăreia 
dintre ele. Cealaltă locuiește cu soțul ei. Amândoi vă pot servi. 

Adresa nepoatelor mele: 
Mmes Vivi Vulcănescu et Anina Rădulescu Pogoneanu, rue François Bonvin 26, Paris 

15eme, France 45015. Telefon 
Charles de Hillerin, Sandra de Hillerin (născută Vulcănescu), 67-69 Rue Saint Blaise, 

Paris 20eme, 75020 France. Telefon 3710408. 
Aceasta urmează să vină în București să-și vadă mama în luna octombrie. 
 
Îmi cer mii de scuze pentru forma acestei scrisori: caligrafie, ortografie, stil, greșeli de 

neatenție. Sunt operată de cataractă și văd mizerabil. Recopierea ar antrena alte multe greșeli. 
Dactilografa mănâncă cuvinte, fraze, paragrafe întregi, inventează cuvinte etc. Încât… mă veți 
ierta încă o dată. 

M.V. 
 
 
* Fratele meu aflase de la naturalistul profesor Popovici Bâznoșanu70 următoarele. 
D-rul Leon71 a fost primul profesor universitar care a predat în România evoluționismul 

la Universitatea din Iași. Într-una din edițiile tratatului său de fiziologie a menționat că a luat 
parte la un congres prezidat în Anglia de Darwin. Bâznoșanu știa din gura lui Leon și 
următoarele detalii. 

La banchetul corespunzător, după acel congres, era așezat la o masă în apropierea 
marelui savant englez și al soției sale. Vis-à-vis de aceștia se afla un grup de savanți “atei”. 
Darwin i-ar fi întrebat în timpul discuțiilor de ce se intitulează ei “atei”. Aceștia, surprinși, au 
răspuns că sunt atei deoarece sunt adepții teoriilor darwiniste. Cum se poate ca tocmai 
părintele acestor teorii să le pună o astfel de întrebare! Darwin ar fi răspuns: 

“Dar unde, în toată opera mea, m-am ocupat vreodată de existența sau inexistența lui 
Dumnezeu? Aceste probleme sunt de domeniul religiei și al filosofiei, nu al științelor naturii. 
Cel mult vă puteți intitula ‘agnostici’ în privința divinității. În privința adevărului absolut, 
știința este un mijloc de investigații, ca oricare altul la îndemâna omului, poate tot atât de 
imperfect ca acesta, și ale cărui adevăruri s-au contrazis din sute în sute de ani, apoi din zeci 
în zeci de ani. (Iar astăzi, zic eu, M.V., cu descoperirile fizicii atomice, se contrazic de două 
sau de mai multe ori pe an.) Știința nu poate deveni o nouă religie, ar fi adăugat, care să 
persecute religiile vechi, cum a făcut Biserica – care e o instituție, nu doctrina – cu știința în 
trecut. Mai sunt mijloace de investigație a adevărului mult mai simple (știința nefăcând poate 
decât să complice realitatea – M.V.) și mai directe, ca intuiția, clarviziunea, telepatia, 
instinctul.” 

Și s-ar fi discutat pe larg problema instinctului la animale, păsări, insecte, pești (eu 
adaug: la infimul microb, care-și face treaba cu o precizie uluitoare și cu o viteză și pe 
distanțe superioare celor cosmice în raport cu volumul său și absolut pe gratis, nu cu zeci de 
milioane de dolari, cât costă un sputnik, acel monstru de șurubărie, sârme, butoane și alte mii 
                                                
70 Andrei Popovici-Bâznoşanu (1876-1969). 
71 Nicolae Leon (1862-1931). 
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de chițibușuri, ca să aducă pietre de pe lună, de care avem și aici berechet). Se pare că s-a 
făcut pe larg elogiul instinctului, spre amuzamentul, stropit cu whisky, al comesenilor. Se mai 
pare că unul din ei ar fi emis, plin de curaj, această apreciere asupra omului, această 
încununare a naturii: “Această creatură infimă, care mișună pe o globulă măruntă, la periferia 
unei galaxii de mâna a zecea, pierdută în spațiul fără sfârșit, are pretenția să-i stăpânească 
singură tainele.” Și a reînceput elogiul insectelor, al peștilor și al păsărilor călătoare. Trebuie 
să fi fost pasionant acel sfârșit de congres evoluționist, în jurul unei mese care stimula 
rațiunea prin intermediul instinctului de nutriție. 

Se pare că Darwin, ca orișice adevărat englez, bea zilnic ceaiul la ora 5 și, în fiecare 
duminică dupămasă, asista la citirea Bibliei în sânul familiei sale, cum făceau toți oamenii de 
treabă pe vremea lui în Anglia. 

Nu știu în ce măsură aceste povești sunt adevărate, așa cum au ajuns până la mine. În 
orice caz, se non è vero, è ben trovato! 

Evident că o fi fiind și multă deformare la mijloc. Eu însămi încerc să le completez cu 
propria mea imaginație. Și asta e poate un mijloc de investigație sau mai bine zis de aflare 
directă a adevărului, prin inspirație, ca aceea a lui Jules Verne. Prin inspirație, fără 
investigație experimentală, confirmarea experimentală venind ulterior. 

În orice caz, se pare că termen[ii] de “ateism” și “ateu” ar fi dispărut, începând cu acest 
banchet, din știința pozitivă și experimentală apuseană. D-tră trebuie să cunoașteți mult mai 
bine această problemă ca mine și, dacă nu vi s-ar părea prea fastidioasă lămurirea mea, poate 
ați încerca s-o faceți. 

Cineva îmi spune că a văzut acum câțiva ani, într-o caricatură dintr-o revistă americană, 
un stol de rândunele învârtindu-se curioase în jurul unui sputnik; apoi într-un desen alăturat își 
iau zborul ciripind vesele și amuzate, după ce au aflat, tot prin instinct, secretul și scopul 
acestei mașini. Mi-a promis solemn că-mi va face rost de acea revistă. 

 
– După ce am terminat această scrisoare, am dat, scotocind anume prin lăzi, de un vechi 

“jurnal intim” din tinerețe care cuprindea următorul pasaj, pe care l-am citat deja complet din 
memorie. Permiteți-mi să-l copiez după notele din 1923-26, fiindcă mi se pare a fi de o 
actualitate și mai mare: 

“Mircea reușea mai ales să ne facă să ne extaziem când citea, cu un glas și o intonație 
inimitabilă, superba, solemna, fermecătoarea introducere a celor două Geneze (Moise și Ioan), 
neasemuita evocare a haosului primordial, prin cele mai simple, mai concise, mai sobre și mai 
austere mijloace de expresie, amestec de întrecută măreție și de mister: ‘La început era 
Cuvântul… Și duhul Domnului plutea pe ape’ {(Pasajul e citat și în nemțește. Și eu și Mircea 
am făcut clasele primare la școala protestantă anglo-germană. N-am uitat nici până acum cum 
suna: ‘Am Anfang war das Wort… Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser’)}, până 
la separarea luminii de întuneric, a apei de uscat. Moment pe care nici un sistem științific sau 
filosofic n-a fost în stare să-l evoce, să-l conceapă, să-l sugereze, să-l insinueze măcar sau 
să-l explice într-un fel oarecare, nefăcând altceva decât să conteste viziunea biblică și a 
oricărei alte concepții simbolizate religioase.” 

 
M.E.P. 70.2 
 

2 
Anina Rădulescu-Pogoneanu 

 
Paris, 16 decembrie 1978 

Dragă Mircea, dragă Christinel, 
În fiecare an, de când mă aflu în Occident, mă gândesc să vă scriu de Sărbători, dar de 

fiecare dată mă sfiesc s-o fac, închipuindu-mi câte zeci și sute de scrisori primești și încă de la 
ce oameni însemnați…! 
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Dar iată că în față-mi poate nu-mi stau încă mulți ani de trăit, așa că mă hotărăsc să vă 
trimit aceste câteva rânduri. 

Dragă Mircea, citirea cărții L’épreuve du Labyrinthe72 – ce te oglindește și “din lăuntru” 
întrucâtva – ne-a adus din nou bucuria ca și îndemnul la o călătorie pe calea cugetării 
atotcuprinzătoare. 

Acesta îți este darul hărăzit de sus: să izbutești a ne face inteligibile – chiar nouă 
profanilor – cele mai încețoșate taine ale transcendenței coborâte în mituri și credințe, punând 
în lumină “lamura” lor. Și mai primim încă ceva, cu acest prilej: o reconfortantă încurajare 
pentru noi, credincioșii, ca și pentru cei încercați de îndoieli – încurajare ce reiese încă din 
prefața la Histoire des croyances et des idées religieuses,73 când spui “…le ‘sacré’ est un 
élément dans la structure de la conscience et non un stade dans l’histoire de cette conscience”. 
Ce luminos o subliniezi și în [L’épreuve du] Labyrinthe: “L’expérience du sacré est inhérente 
au mode d’être de l’homme dans le monde. Sans l’expérience du réel – et ce qui ne l’est pas – 
l’être humain ne saurait se construire.” 

Sub o formă modestă, înțelepciunea populară românească ți se alătură – cu toată 
modestia –, căci nu degeaba zice românul, privitor la un lucru sau o faptă fără noimă, că e 
“fără nici un Dumnezeu!” 

Dar nu vreau să mă îndepărtez de ceea ce vreau cel mai temeinic să-ți spun: din fiecare 
carte ce scrii răsare nu numai copleșitoarea știință ce posezi, dar și un deosebit dar de sinteză 
a unor realități ce par disparate, risipite în amănunte totuși revelatoare. Însă la fiecare pagină 
surprindem acea adâncime care te caracterizează, profunzime totuși transparentă. Și câtă 
simplitate, ca să nu zic “modestie”, unită cu atâta erudiție… 

Ești o mândrețe de om și de savant, dragă Mircea, ferice de neamul din care ai răsărit! 
Fiindcă se apropie ziua “Celui mic și-nfășețel” e timpul să-ți aducă toate urările noastre 

de bine cântarea cu “Florile dalbe” – afecțiunea noastră urmărindu-vă mereu, 
Anina Rădulescu Pogoneanu74 
26 rue François Bonvin, 75015 Paris, France 
 
M.E.P. 72.3 
 

3 
Zaharia Balinca 

 
9 martie 1981 

Mult stimate Domnule Mircea Eliade, 
De la început scuzele mele pentru forma de prezentare (pe o hârtie parcă ar fi de 

comerciant), pentru inoportunitatea ei. Dacă voi reuși să vă scriu puțin însă, atunci veți fi mai 
îngăduitor cu mine. Voi încerca (de aceea am ales o hârtie liniată), dar teamă îmi este că nu 
voi reuși. Vreau să vă scriu despre Mircea Vulcănescu. Pe cât de strălucit pe atât de 
nefericit… 

Dvs spuneați în acele “Trepte (ce splendid) pentru Mircea Vulcănescu” că ar fi 
îngrozitor să se lase pierdute manuscrisele lui.75 Nu, nu se pierd. Nu se vor pierde cele ce au 

                                                
72 M. Eliade, L’épreuve du Labyrinthe, entretiens avec Claude-Henri Rocquet, Pierre Belfond, Paris, 1978. A 
apărut în luna octombrie. 
73 M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, vol. I, Payot, Paris, 1976. 
74 Adăugat cu alt scris și cerneală roșie: “Vivi Vulcănescu”. Este Viorica, fiica lui Mircea Vulcănescu și a Aninei 
Rădulescu-Pogoneanu. Împreună cu scrisoarea se află o felicitare ilustrată cu “Dogwood” de Randal Hinz 
(U.S.A. Design contributed to benefit UNICEF, the United Nations Children’s Fund), pe care Anina Pogoneanu 
a copiat selectiv colinda “Florile dalbe” din cartea lui Vasile Alecsandri, Poezii populare ale românilor (1866). 
Pe plic: Mme A. Radulesco, 26 François Bonvin, 75015 Paris, France. 
75 Eliade scrisese: “Nu știu ce s-a ales de această vastă operă rămasă în manuscris. Nu îndrăznesc să-mi închipui 
că nu s-a păstrat. Deși, dacă ar fi trăit, și ar fi aflat de eventuala pierdere a manuscriselor, Mircea Vulcănescu ar 
fi ridicat din umeri, zâmbind.” M. Eliade, “Trepte pentru Mircea Vulcănescu”, Prodromos. Foaie de gând și 
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rămas, cele câte am găsit (și sunt multe fișe, note manuscrise). Asta vreau să vă spun, poate 
așa îmi veți da Dvs câteva trepte. 

De trei ani mă ocup cu căutarea, strângerea, ordonarea acestor fișe, note manuscrise, 
atât de răspândite în vreo trei lăzi, atât de purtate și acum atât de păstrate de Dna Margareta 
Vulcănescu [și] de fiica cea mică, Măriuca Vulcănescu. Cu dânsele împreună, mi-am unit 
devoțiunea cu devotamentul celor două admirabile femei. 

Acum eu am 66 de ani și anii mei au rămas în vremea aceea, când aveam pe Mircea 
Vulcănescu asistent la Etică și pe Mircea Eliade asistent la Metafizică. Anii au trecut greu și 
nefericiți… 

Nu mai mi-a rămas decât perseverența de a găsi încă multe din treptele pierdute. Aș dori 
ca, în trei ani de acum încolo, să pot termina această muncă – pe cât de frumoasă pe atât de 
grea – de a strânge, de a ordona manuscrisele lui Mircea Vulcănescu. 

Da, e frumos, da, e greu. Numai pentru “Dimensiunea românească a existenței” și 
pentru aceea “Problemă a mântuirii” a trebuit să “confecționez” vreo șase dosare cu fișe, note 
și însemnări. Dar câte nu sunt. 

Mai intenționez ceva, ceva pe care am început să-l întocmesc, o biografie mai 
cuprinzătoare a lui Mircea Vulcănescu. O biografie, vă repet, fiindcă o prezentare, o 
introducere mă întreb cine ar putea-o face? Totul este însă acum, ca să spun așa, inoportun… 
N-am reușit să public nimic de Mircea Vulcănescu. Știți ce mi s-a întâmplat? Nici nu mi-au 
răspuns că au primit manuscrisele unor articole sau studii ale lui Mircea Vulcănescu. Sunt 
sigur că va veni și ziua lui. De aceea mă gândesc că e bine ca cea mai mare parte din lucrările 
lui să fie strânse, pregătite. 

Poate că Dvs, care ați scris în Jurnalul76 și Memoriile77 publicate, despre Mircea 
Vulcănescu (cât de puțini au făcut-o), mi-ați putea spune în situația actuală cum mi le pot 
procura eu. Poate că aici în țară sunt oameni și locuri care mi-ar putea da câteva amintiri (mă 
îndoiesc; reticența celor puțini la care am fost m-a nedumerit). 

Poate cu timpul îmi veți permite să vă mai scriu despre câteva probleme nu numai ale 
“generației”, dar altele care mie îmi sunt nelămurite sau nu le știu. 

Acum am să termin însă. Prin faptul că, într-un fel, am stat de vorbă cu cel mai drag 
prieten al lui Mircea Vulcănescu, mă simt copleșit de emoție. Dar e greu să-ți stăpânești 
emoția când lângă tine sunt Mircea Eliade și Mircea Vulcănescu. Sunt copleșit. De obicei 
scriu urât, acum mai urât. De obicei plictisesc oamenii, acum pe Dvs mai mult și mai tare ca 
pe oricare altul. 

De aceea vă cer scuze, multe scuze, dar vă dau totuși adresa; poate timpul vă va permite 
câteva rânduri. 

Vă doresc multă sănătate, 
Balinca 
Telef. 65.71.62 
 
Zaharia Balinca 
Str. Aviator Grigore Stamatescu, nr. 5, cod 78556 
oficiul poștal 32, București, sector 1 
 
M.E.P. 72.7 
 
 

                                                                                                                                                   
apropiere creștină (Freiburg-Paris), nr. 8-9, martie 1968, pp. 15-16; republicat în: Împotriva deznădejdii. 
Publicistica exilului, ed. de M. Handoca, Humanitas, București, 1992, pp. 251-256 (253). 
76 M. Eliade, Fragments d’un journal, I. 1945-1969, traduit du roumain par Luc Badesco, Gallimard, Paris, 
1973; Fragments d’un journal, II. 1970-1978, traduit du roumain par C. Grigoresco, Gallimard, Paris, 1981. 
77 M. Eliade, Mémoire, I. 1907-1937. Les promesses de l’équinoxe, traduit du roumain par C. Grigoresco, 
Gallimard, Paris, 1980. 
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4 
Zaharia Balinca 

 
6 octombrie 1981 

Stimate domnule Mircea Eliade, 
Cel ce vă scrie acum este acel Balinca de care v-a vorbit Dna Cleynen78 și care mi-a 

comunicat și adresa Dvs. (Eu v-am mai scris de două ori, însă adresele mi-au fost date eronate 
sau incomplete.) 

În sfârșit, sper că acum am obținut-o pe cea bună. Dar dacă v-aș spune că uneori eram 
liniștit că cele două scrisori nu v-au ajuns[?] Nu impietam cu nimic [timpul] Dvs atât de 
prețios. Așa gândeam. Acum însă, ei bine, acum doresc atât de mult ca scrisoarea aceasta să 
vă ajungă. Să vă spun câte ceva din ceea ce știu că v-ar bucura și pe Dvs; să vă spun ceva 
despre Mircea Vulcănescu, despre temerara mea încercare de a strânge, de a orândui (pe cât 
îmi va fi posibil) scrierile lui, ale lui Mircea Vulcănescu, aceste scrieri despre care Dvs 
pomeniți undeva și bănuiți că sunt multe. 

Da, sunt nu numai multe, sunt nestemate pentru cultura românească și ar străluci atât și 
în cultura universală. Nu, nu e numai entuziasm, e adevăr. A, dacă s-ar putea arăta asta acum 
și mai târziu, dar nu prea târziu. 

Dar încă ne resemnăm. 
Eu, de patru ani, cu sprijinul neprețuit al soției lui Mircea Vulcănescu, venerabila Dnă 

Margareta Ioana Vulcănescu, ei bine, de patru ani caut aceste scrieri, le strâng în cartoane. O 
fac așa cum pot. Sunt multe, sunt grele – pline de substanță – sunt răvășite… Trebuie 
ordonate. O fac deși îmi dau seama că până la lucrul bine făcut mai am mult… Nu am 
experiență. Nu am nici capacitățile necesare față de un enciclopedist ca Mircea Vulcănescu. 
Am doar un cult nemărginit pentru el, pentru ceea ce a scris el. 

Poate îmi puteți spune că, în asemenea împrejurări se poate proceda într-un fel sau în alt 
fel. Dvs știți atât de mult, eu nu știu decât foarte puțin. Pe lângă acest cult, pe lângă acest 
entuziasm, mai trebuie ceva. Trebuie să vă spun că am 67 de ani, că mă gândesc să întâlnesc 
pe cineva care, tânăr fiind, bine pregătit, să poată duce mai departe această muncă. Fiindcă ea 
trebuie făcută, fiindcă trebuie, cât de târziu, ca Mircea Vulcănescu să fie editat… 

Știu, sunt greutăți acum. Așteptăm. Mă gândesc că, chiar peste ani mulți, trebuie să fie. 
Trebuie să vină acest “moment spiritual”. Și pentru acest moment eu aș dori, chiar și așa 
mediocru, aceste scrieri să fie cercetate și definitivate de un alt Mircea Vulcănescu. Despre 
opera lui Mircea Vulcănescu va trebui să scrie un alt Mircea Vulcănescu. Aș dori să-i pot 
oferi acestui nou Mircea Vulcănescu un început. 

Poate îmi puteți da câteva sfaturi. Poate îmi puteți spune cum pot trece peste atât de 
multe momente descurajante. Poate îmi veți spune că fac bine că, odată cu strângerea 
scrierilor, încep o biografie a lui Mircea Vulcănescu. Poate îmi puteți spune de ce material am 
nevoie… cum se manipulează. Iată de ce nu trebuia să vă scriu nici acum… Dar Dvs veți 
proceda în așa fel ca eu să nu vă mai inoportunez… Sau poate îmi veți permite să vă mai 
scriu. Mă gândesc cum veți putea trece peste această caligrafie, acest stil, această ortografie, 
această formă… 

Odată cu urarea mea de sănătate pentru Dvs și familia Dvs, primiți, vă rog, deosebita și 
vechea mea afecțiune… 

Balica Zaharia 
București 
Str. Aviator Grigore Stamatescu, nr. 5 
Sector I, cod 78336 
Telef. 65.71.62 
 
M.E.P. 72.7 

                                                
78 Ecaterina Cleynen-Serghiev (n. 1938). 



 17 

 
 

5 
Zaharia Balinca 

 
1.I.1982 

 
Mult stimate Domnule Mircea Eliade, 
Într-adevăr vă scriu – e a treia scrisoare – în această noapte de 1 ianuarie 1982. Și tot 

despre Mircea Vulcănescu, de care am găsit printre lucrările lui o “Răfuială cu Mircea Eliade” 
din anii tinereții Dvs și a lui Mircea Vulcănescu. 

Așa cum v-am mai scris, de câțiva ani mă ocup de strângerea, ordonarea și construirea 
Scrierilor (atât de multe, variate și remarcabile) ale acestei minți cum puține au fost și vor mai 
fi în cultura românească. Aceasta o știți și Dvs, care atât de frumos ați scris despre “Treptele 
lui Mircea Vulcănescu”. 

Despre această muncă a mea v-am scris și în ultima scrisoare, rugându-vă – dacă îmi 
puteți îngădui această rugăminte – să mă sfătuiți cum aș proceda mai bine să mă pot orienta în 
aceste momente, spirituale și nespirituale, ale unei vieți ce nu trebuie pierdută din inimile 
noastre, ale unei vieți ce trebuie să fie cunoscută și de alții. 

Vă scriam – iertați-mă că am îndrăznit – că aș vrea din când în când, cu desfășurarea 
acestei munci, numai dacă Dvs îmi veți permite, să vă răpesc din timpul Dvs atât de prețios 
muncii Dvs, odihnii Dvs. Și sigur că e un timp irosit cu un astfel de stil, o astfel de caligrafie 
și ortografie, care – îmi dau seama – sunt greu de suferit. 

Știam însă că despre Mircea Vulcănescu vă face plăcere să vi se vorbească, fie și într-un 
stil atât de ingrat ca al meu. 

Nu mi-ați scris nimic. Era pentru mine semnul că nu trebuie să mai revin. O fac totuși 
fiindcă am înțeles de la Dna Catherine Cleynen (o bună cunoștință a mea) de la Paris – care 
mi-a dat, de altfel, și adresa Dvs – că puținele relatări ce vi le-a dat din partea ei (despre 
preocupările mele asupra lui Mircea Vulcănescu) Dvs le-ați primit cu interes și plăcere… 

Însemnează că eu v-am supărat cu ceva. Vă cer scuze și vă rog să le primiți. 
Vă închipuiți că, scriindu-vă în noaptea de Anul Nou, totul e mai plin de emoție pentru 

mine. Și poate de aceea nu-mi dau seama că și acum vă pot supăra. 
Mi-a făcut bucurie însă că, în această noapte de An Nou, am vorbit despre Mircea 

Vulcănescu cu Mircea Eliade. 
Cu bine, sănătate și numai bucurii, 
Zaharia Balinca 
București, str. Aviator Stamatescu, nr. 5 
cod 78336, telef. 65.71.62 
 
P.S. Dvs ați scris cândva în Fragmentarium79 despre Eugenio d’Ors care își ardea în 

noaptea de Anul Nou rândurile scrise chiar în această noapte. Iertați-mă, sunt mult prea 
departe de Eugenio d’Ors ca să pot face așa ceva. Vi le trimit ca o “vorbire”, deci nu le mai 
recitesc măcar. 

ZB80 
 
M.E.P. 72.8 
 
 
 

                                                
79 M. Eliade, Fragmentarium, Vremea, Bucureşti, 1939. Este vorba chiar de primul eseu, “Despre un anumit 
«sacrificiu»”. 
80 Nota lui Eliade: “[răspuns] 20 ian[uarie]”. 
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6 
Mihaela Vulcănescu 

 
București, 20 aprilie 1982 

 
Mult stimate Domnule Profesor Mircea Eliade, 
Cea care vă scrie aceste rânduri este bătrâna soră – împlinesc la toamnă 80 de ani – a lui 

Mircea Vulcănescu, despre care ați scris atâtea lucuri frumoase în memoriile D-tră, publicate 
recent la ed[itura] Gallimard, în limba franceză.81 

Înainte de a trece “vămile văzduhului” – cum spunea fratele meu – vreau să-mi exprim 
gratitudinea pentru tot ce ați scris și gândit în diferite rânduri despre el, aceasta fiind 
realizarea unei vechi dorințe, pe care nu mi-am putut-o îndeplini până acum, din diferite 
motive. 

Vreau să-mi exprim totodată marea bucurie pe care am resimțit-o de curând, cu ocazia 
publicării în țara noastră, care este și a D-tră – cum adesea ați afirmat în diferite 
corespondențe cu intelectualii români, publicate de asemenea în presa noastră –, bucuria 
pentru imensul succes de librărie și de public al unei părți a operei D-tră filosofice, începând 
cu Istoria religiilor,82 succes exploziv, care în câteva ore, a golit librăriile de volumele 
corespunzătoare, de negăsit cu împrumut sau cu suprapreț, după aceea, nicăieri; afară de 
volumul Sacrul și profanul, pe care l-am obținut mai de mult în limba engleză83 și [pe] care l-
am făcut să circule la infinit, cu împrumut, până a dispărut și el în neant. 

De curând84 au început să se publice în presa de specialitate și câteva lucrări filosofice 
ale fratelui meu, numit cu această ocazie “creator de filosofie”. Mai cu seamă revistele 
culturale din Ardeal, ca Vatra și Familia, sau Ramuri din Craiova și Flacăra din București 
publică periodic lucrări mai scurte în scop de popularizare, ca “Dimensiunile românești ale 
existenței”85 sau “Filosofia lui Freud”86 etc. 

A apărut de asemenea primul volum al unei Istorii a filosofiei române, unde figurați la 
loc de cinste, în perioada interbelică,87 care s-a bucurat îndată după primul război, “cel de 
Întregire a neamului nostru”, de o adevărată renaștere culturală, de explozie culturală în toate 
domeniile, începând cu perioada studiilor D-tră universitare și ale fratelui meu, perioadă de 

                                                
81 V. supra, nota 77. 
82 M. Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. I, traducere de C. Baltag, Ed. ştiinţifică şi 
enciclopedică, Bucureşti, 1981. 
83 M. Eliade, The Sacred and the Profane. The Nature of Religion, translated from the French by Willard R. 
Trask, Harcourt, Brace & Co., New York, 1959 (reeditări, 1961, 1968 etc.). 
84 Din anul 1981. 
85 “Dimensiunea românească a existenței”, publicat fragmentar în Ramuri (Craiova), nr. 12, decembrie 1981. 
86 Publicat în Familia (Oradea), nr. 3, martie 1982. 
87 E vorba, de fapt, despre cel de-al doilea volum. Istoria filosofiei româneşti, coord. Dumitru Ghişe, Nicolae 
Gogoneaţă, vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București, 1980. Mihaela Vulcănescu se referă la paginile 743 și 744 
(capitolul “Trăirismul”, semnat de N. Gogoneață). Eliade e menționat întâi, alături de C-tin Noica și P. 
Comarnescu, printre cei care au fost asociați curentului “trăirist” (N. Ionescu, M. Vulcănescu, E. Cioran) în 
perioada de început a activității lor, dar au “evoluat” ulterior. Apoi e citat drept exemplu (singurul) pentru acei 
dintre “trăiriști”, care, în urma “ripostei hotărâte” a “forțelor progresiste”, au fost determinați să critice 
“fanfaronada” propriei grupări și “să se pronunțe în favoarea valorilor științei”. Cum se poate vedea, o falsificare 
exprimată în limbajul de lemn al gândirii dominante. Mai este pomenit o dată, la p. 672 (capitolul “Lucian 
Blaga”, semnat de Al. Tănase), printre “criticii” gândiriști ai lui Blaga (distinși de criticii “de pe poziții mai 
lucide”), care însă a vădit o “înțelegere mai nuanțată” a concepțiilor filosofului. Așadar, o altă manipulare 
falsificantă. Mircea Vulcănescu are parte de mai multe mențiuni. Pe lângă cea de mai sus, aparținând lui 
Gogoneață, Vasile Vetișanu îi dedică, în cadrul aceluiași capitol, trei pagini tentativ mai oneste, dar (probabil în 
mod inevitabil) nu lipsite de concesii față de ideologia și limba de lemn a epocii. Alte patru mențiuni i se 
datorează lui Gh. Epure (pp. 539, 557, în capitolul “Iosif Brucăr” și pp. 682, 698, în capitolul “Ortodoxismul 
gândirist”), care îl consideră un reprezentant al “orientărilor iraționaliste”. Gândirea oamenilor lui C.I. Gulian în 
fața gândirii interbelice. 
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care nu este nevoie să vă reamintesc pentru că o elogiați cu multă competență și entuziasm în 
memoriile D-tră. 

În concluzia acestei scurte și neîndemânatice corespondențe, vreau să mai adaug că 
aștept cu nerăbdare să găsesc un bilet la viitoarea reprezentație a Ifigeniei, la Teatrul 
Național,88 subiect care a tentat pe toți marii autori, printre care am avut plăcerea să aflu că 
figurați și D-tră și cu acest aspect cultural, al marelui și variatului D-tră talent de scriitor și 
gânditor – cu care poporul nostru se poate mândri din toate punctele de vedere că i-a dat 
naștere și putere să urce până la cele mai înalte culmi mondiale, unde acest talent românesc a 
parvenit. 

Desigur că nu de aprecierile mele acest talent are nevoie. Mie îmi faceți un imens 
serviciu, cu alte cuvinte, eu sunt cea care am nevoie să-mi exprim în sfârșit sentimentele pe 
care țineam să vi le exprim direct. Vă cer scuze pentru stângăcia cu care o fac acum, la vârsta 
mea. Și vă mulțumesc pentru îngăduință, dacă aceste rânduri nu vă plictisesc prea mult. Am 
fost încurajată și de amintirea prieteniei care v-a legat în tinerețe de fratele meu și de 
amintirea pe care i-ați purtat-o de câte ori ați scris despre calitățile lui de om și de gânditor. 

Cu cele mai alese sentimente de prețuire și recunoștință, 
Mihaela Vulcănescu 
 
P.S. Vă rog să-mi scuzați forma grafică a acestor rânduri și neputința de a le recopia, 

fără corectură, deoarece am o vedere extrem de slabă – ochelari [cu] 12 dioptrii plus o lupă cu 
tot atâtea dioptrii ce trebuie ținută cu mâna. 

 
M.E.P. 72.8 
 

text îngrijit și note de 
Liviu Bordaș 

 

                                                
88 Premiera a avut loc la 11 ianuarie 1982. 


