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Lucrarea apărută în anul 2013 sub semnătura 
lui Lucian Dumitrescu aduce în faţa cititorului 
o dimensiune mai puţin cunoscută a lui Mircea 
Vulcănescu. Încă de la început, prin mottoul 
sub care lucrarea este publicată – „Să nu ne 
răzbunaţi!” – autorul face trimitere în mod vădit 
la dimensiunea martirică a marelui gânditor 
interbelic şi la destinul aparte pe care acesta l-a 
asumat cu o luciditate puţin înţeleasă în zilele 
noastre. Lucrarea se înscrie într-una dintre cele 
mai importante linii de aducere în spaţiul public 
românesc a seriei de autori interbelici reuniţi 
sub umbrela Şcolii Sociologice de la Bucureşti. 
Linia este deschisă de lucrările semnate de Maria 
Larionescu, Sanda Golopenţia, Constantin 
Schifi rneţ, Iancu Filipescu şi completată de 
proiectul de istorie orală dezvoltat prin eforturile 
lui Zoltán Rostás.

Bine fundamentată teoretic şi metodologic, 
biografi a dedicată lui Mircea Vulcănescu 
completează un spaţiu lăsat gol în analizarea 
critică şi lucidă a rolului Şcolii Sociologice 
de la Bucureşti. În acest sens, autorul alege să 
focalizeze analiza pe patru dintre dimensiunile 
personalităţii lui Vulcănescu, respectiv 
fi losofi că, sociologică, economică şi geopolitică. 
Redescoperite relativ recent, contribuţiile lui 
Mircea Vulcănescu sunt fundamentale pentru 
înţelegerea modului în care arăta România 
interbelică şi rolul pe care sociologia publică din 
acea perioadă a dorit să şi-l asume în dezvoltarea 
noului proiect de stat care reunea regiuni istorice 
eterogene din punct de vedere economic, cultural 
şi social.

După o scurtă introducere care are rolul de a 
clarifi ca obiectivele şi mijloacele metodologice 
pe care autorul le asumă pentru o examinare 
riguroasă a scrierilor vulcănesciene, lucrarea 
este structurată astfel încât să creioneze aspecte 
esenţiale în ceea ce priveşte formarea intelectuală 
şi morală a lui Mircea Vulcănescu (în capitolul 
– Maeştrii), viaţa acestuia (în capitolul – Omul) 
şi contribuţiile sale intelectuale (în capitolele: 

Filosoful. Chestiunea identitară; Sociologul. 
Civilizaţia ţărănească în modernitate; 
Economistul. Analiza capitalismului; şi 
Geopoliticianul. Chestiunea naţională). 
Proiectul biografi c se încheie cu aducerea în 
prim plan a modului martiric în care Vulcănescu 
a trăit şi a murit (în capitolul – Martirul. O 
tragedie românească). Folosind o bibliografi e 
bogată şi diversă – incluzând cărţile autorului, 
mărturii despre acesta şi corespondenţa păstrată 
de Vulcănescu – Lucian Dumitrescu reuşeşte să 
ofere cu adevărat un portret intelectual al lui 
Mircea Vulcănescu.

Prima dintre secţiunile cărţii creionează rolul 
pe care l-au avut întâlnirile fundamentale pe care 
Mircea Vulcănescu le-a avut în perioada formării 
sale intelectuale. Nae Ionescu, Dimitrie Gusti şi 
Virgil Madgearu sunt identifi cate ca fi ind trei 
dintre personalităţile care şi-au pus o amprentă 
semnifi cativă asupra profi lului intelectual şi etic 
vulcănescian. 

Prin lucrarea Nae Ionescu, aşa cum l-am 
cunoscut Mircea Vulcănescu lasă o mărturie 
generaţiilor următoare asupra fi losofi ei şi 
opţiunilor politice naeionesciene (p. 50). În acest 
sens, Dumitrescu remarcă faptul că „evoluţia 
intelectuală a lui Vulcănescu, cu preponderenţă 
în zona fi losofi ei religiei şi a fi losofi ei culturii, 
e ininteligibilă fără învederarea aportului 
metafi zicianului Nae Ionescu, cel care instituia 
primatul tezelor autohtoniste în fi lozofi e” 
(p. 51). Una dintre principalele amprente pe 
care maestrul a lăsat-o asupra discipolului 
este în acest caz „setea de real” sau preţuirea 
pentru „fi losofare, iar nu pentru fi lozofi e”. 
Filosofarea este o poartă către originalitate, iar 
originalitatea este cea care defi neşte existenţa 
individuală, iar în cazul vulcănescian autorul 
o asociază autenticităţii creştine. În descrierea 
lui Vulcănescu, Nae Ionescu „este, dintre toţi 
profesorii mei, cel care a avut cea mai mare 
înrâurire sufl etească [asupra mea]. Deşi nu i-am 
vorbit nici de trei ori. Gusti mi-a dat metoda, 
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poate; dar sigur este că Nae mi-a dat stilul. (Dacă 
îl am!)” (Vulcănescu, apud Dumitrescu, p. 56).

La o primă vedere, perspectiva teoretică 
vulcănesciană şi cea empirică promovată 
de Gusti sunt difi cil de reconciliat, dar 
Dumitrescu concepe raportul dintre acestea 
într-o notă de complementaritate (p. 63). Am 
citat anterior contribuţia pe care Vulcănescu 
o atribuie întâlnirii sale cu Gusti, respectiv 
metoda ştiinţifi că care poate fi  folosită pentru 
înţelegerea realităţii sociale. Preocuparea pentru 
lumea rurală venea ca o consecinţă naturală 
a difi cultăţilor pe care România le traversa în 
perioada interbelică, iar din acest punct de vedere 
tipul de inginerie socială promovat în cadrul 
Şcolii Sociologice de la Bucureşti i-a apropiat pe 
cei doi. Dumitrescu arată că pentru Vulcănescu 
succesul unei intervenţii este condiţionat 
„mai întâi, de cunoaşterea exactă a cauzelor 
realităţii sociale prezente ce trebuie reformată 
şi, apoi, de putinţa mânuirii acestor cauze în 
sensul dorit” (p. 72). Vulcănescu se apropie de 
alţi reprezentanţi ai Şcolii care considerau că 
sociologia şi cunoaşterea ştiinţifi că a socialului 
poate şi trebuie să reprezinte o unealtă în mâna 
decidenţilor dintr-un stat modern, iar un exemplu 
relevant în acest sens este Anton Golopenţia şi 
textul publicat de acesta cu titlul Rostul actual 
al sociologiei.

Vulcănescu a preluat şi a dezvoltat cadrul 
conceptual promovat de Virgil Madgearu 
pentru înţelegerea economiilor ţărăneşti. Ambii 
gânditori au atras atenţia asupra necesităţii 
unui cadru teoretic adecvat pentru analizarea 
vieţii economice bazate pe agricultură şi nu 
pe industrie (pp. 78-79), dar Dumitrescu 
evidenţiază că există şi aspecte în care cei doi 
autori au puncte de vedere distincte. Apropierea 
de ideile eminesciene este asociată de autor 
modului în care Vulcănescu îşi construieşte 
perspectiva asupra elitelor, respectiv a diferenţei 
dintre rolul pe care acestea îl joacă şi cel pe care 
ar fi  trebuit să-l joace în societatea românească.

Secţiunea dedicată omului Mircea 
Vulcănescu abundă în detalii biografi ce din 
viaţa acestuia. De exemplu, putem afl a că 
Vulcănescu (1904-1952) avea origini olteneşti 

(p. 89), iar tatăl său a fost funcţionar în cadrul 
statului român. La vârsta de 17 ani şi-a început 
studiile universitare la Facultatea de Litere şi 
Filozofi e şi a frecventat cursurile Facultăţii de 
Drept, iar la 21 de ani pleacă la Paris pentru a 
studia sociologie, drept şi economie politică 
(p. 90). Perioada de creaţie şi publicistică 
vulcănesciană a fost cuprinsă între 1928 şi 1946, 
ceea ce îl face pe autor să afi rme că raportat la 
acest scurt interval de timp, Vulcănescu a fost 
destul de productiv chiar şi din punct de vedere 
cantitativ, nu doar calitativ. Din punct de vedere 
uman, Vulcănescu a fost „stăpânit de geniul 
creştinismului; adică de generozitate pentru cel 
suferind (…). Era totodată şi un descoperitor 
de talente, un catalizator de energii spirituale şi 
intelectuale” (p. 93). Un exemplu elocvent este 
oferit de Ernest Bernea care vorbind despre unul 
din primele sale studii îşi aminteşte reacţia lui 
Vulcănescu la publicarea acestuia: „şi pentru aia 
m-a lăudat Vulcănescu. Dar, Vulcănescu fi ind un 
om foarte dotat, nu-i era frică că i-o ia cineva 
înainte /râde/, şi era drept şi elogios când trebuia 
să fi e elogios.”1 Dincolo de vocaţia creştină şi 
academică, cărturarul Mircea Vulcănescu şi-a 
asumat funcţii în cadrul statului român – la 
Vămi, la Datoria Publică şi la Finanţe, în ciuda 
dispreţului major nutrit pentru politică. Nu în 
ultimul rând, în viziunea autorului, Vulcănescu 
a fost un patriot, iar „patriotismul înseamnă 
înţelegerea legăturii cu ţara, cu strămoşii, cu 
tradiţiile şi cultura locului, dar şi interiorizarea 
acestei legături” (p. 106).

Filosoful – chestiunea identitară. Această 
parte a lucrării dezbate ideile fi losofi ce 
vulcănesciene în contextul realismului 
naeionescian, a cunoaşterii metafi zice şi 
a distincţiei dintre cunoaştere şi făptuire. 
„Istorismul resemnării este etica propusă de 
Vulcănescu pentru făptuirea acompaniată de 
contemplaţie” (p. 102). Acest tip de atitudine este 
alternativa văzută de Vulcănescu la „activitismul 
disperării” pe care îl asociază contemporanilor 
săi. Capitolul delimitează modul în care 
Vulcănescu confi gurează trăirile şi atitudinile 
autohtone prin raportarea acestora la tipul de 
societate capitalistă. Identitatea individuală este 
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văzută ca fi ind parte din identitatea comunităţii 
din care individul face parte, iar aici autorul 
evidenţiază diferenţa dintre patriotism şi 
naţionalism. Aria valorilor în care Vulcănescu a 
crezut nu poate să omită referirea la ortodoxie 
şi autohtonie. Astfel, Dumitrescu merge pe calea 
încadrării lui Vulcănescu în ceea ce numeşte 
tema identitară răsăriteană. Teoria ispitelor 
elaborată de Vulcănescu arată pericolele pe care 
„sufl etul românesc” le întâlneşte în devenirea 
sa identitară, respectiv acele tentaţii de a deveni 
altceva decât ceea ce este (p. 128). Această 
secţiune a lucrării oferă cititorului răspunsuri 
pertinente în ceea ce priveşte dimensiunea 
ontologică a existenţei româneşti văzută din 
perspectivă vulcănesciană.

Sociologul – civilizaţia ţărănească în 
modernitate. Societatea românească în care 
Mircea Vulcănescu a trăit a fost marcată de 
perioada construcţiei statului naţional unitar şi 
de necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor satului 
românesc subdezvoltat. Dintre principalele 
cauze ale subdezvoltării satului românesc autorul 
enumeră: fragmentarea exploataţiilor, piaţa 
internă contractată pentru plantele industriale,  
nivelul agrotehnic redus şi gradul scăzut de 
instrucţie şcolară a populaţiei rurale (p. 161-
166). Vulcănescu este unul dintre sociologii care 
a susţinut că logica economiei ţărăneşti nu este 
identică cu cea de tip capitalist, iar explicarea 
acestei realităţi nu poate fi  făcută în termeni 
exclusiv economici, ci dimpotrivă dimensiunea 
spirituală a societăţii este cea care generează 
o astfel de situaţie. În linie weberiană, autorul 
distinge între tipul de muncă orientat de obţinerea 
profi tului şi cel care urmăreşte asigurarea 
subzistenţei. „După Vulcănescu, diferenţele de 
scop ale activităţii economice derulate explică 
deosebirea de structură dintre gospodăria 
ţărănească şi întreprinderea capitalistă. Prima 
urmăreşte asigurarea subzistenţei, câtă vreme 
cealaltă ţinteşte profi tul” (p. 172). Ca sociolog, 
Mircea Vulcănescu a fost interesat de satul 
românesc – văzut ca „forma de aşezare omenească 
cea mai favorabilă omeniei” (Vulcănescu, 
apud Dumitrescu, p. 187) şi de raportul lui cu 
modernitatea. În viziunea acestuia, omenia 

fi ind piatra de temelie a oricărei construcţii de 
ordin social. Gospodăria ţărănească interbelică 
putea fi  înţeleasă doar dacă cercetătorul social 
pătrundea în profunzimea credinţelor şi valorilor 
care defi neau această lume, iar natura acestora 
nu putea fi  decât una creştină.

Economistul – analiza capitalismului. 
Secţiunea dedicată gândirii economice 
vulcănesciene porneşte de la întrebarea 
schumpeteriană privind soarta capitalismului şi 
încearcă să creioneze un răspuns interogaţiei – 
poate sistemul capitalist supravieţui? Condiţiile 
pe care Mircea Vulcănescu le consideră necesare 
pentru supravieţuirea capitalismului sunt: „1. 
necontenitul progres tehnic; 2. extensiunea 
debuşeurilor; 3. raţionalismul; 4. siguranţa 
juridică şi 5. spiritul de întreprindere, de 
concurenţă” (Vulcănescu, apud Dumitrescu, 
p. 202). Autorul expune detaliat viziunea 
vulcănesciană asupra capitalismului şi o verifi că 
prin evoluţiile ulterioare pe care sistemul le-a 
înregistrat. Scepticismul schumpeterian în ceea 
ce priveşte evoluţia sistemului capitalist are un 
corespondent pe măsură în gândirea economică 
românească interbelică. În cuvintele autorului 
„Vulcănescu vede capitalismul ca un mit, un mit 
care a supravieţuit cu mult împrejurărilor care 
i-au dat naştere” (p. 206). Admiţând importanţa 
geoeconomică a industrializării României, 
Vulcănescu susţine ideea implicării consistente 
a statului în desfăşurarea acestui proces, iar 
acest lucru este asociat în principal caracterului 
autarhic pe care trebuie să-l aibă o economie 
naţională.

Geopoliticianul – chestiunea naţională. 
Perioada agitată cu care s-a suprapus viaţa lui 
Mircea Vulcănescu nu avea cum să nu lase 
urme în viziunea pe care acesta o are în ceea ce 
priveşte geopolitica. Două Războaie Mondiale 
şi realizarea României Mari sunt repere istorice 
de care trebuie ţinut cont în momentul analizării 
contribuţiei vulcănesciene în acest domeniu. 
Autorul afi rmă că Vulcănescu cunoştea şi folosea 
termenul de geopolitică, iar din punctul acestuia 
de vedere – în sfera politicii internaţionale 
fi ecare ţară îşi dădea măsura forţei interne, iar 
aceasta avea la bază capacitatea instituţională 
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a sistemului politico-administrativ. În cazul 
României, „fi losoful şi economistul Şcolii 
Sociologice de la Bucureşti era conştient de 
slăbiciunile interne ale României Mari, precum 
şi de fragilitatea statului într-o conjunctură 
internaţională extrem de turbulentă” (p. 252). De 
asemenea, în această parte a lucrării sunt tratate 
şi subiectele ce ţin de viziunea lui Vulcănescu 
asupra statului naţiune, conştiinţei naţionale şi 
chestiunii minorităţilor.

Lucrarea biografi că semnată de Lucian 
Dumitrescu reuşeşte să ofere cititorului o 
imagine amplă asupra personalităţii lui Mircea 
Vulcănescu. Scrisă într-un stil plăcut, cartea 
abundă în exemple din opera vulcănesciană, 
reuşind în acelaşi timp să meargă pe urmele 
bibliografi ei pe care Vulcănescu o citează pentru 
a înţelege nu doar conţinutul textelor, ci şi 

modul în care acestea au fost produse. Fiecare 
idee fi losofi că, sociologică sau economică 
este dezbătută în detaliu şi încadrată într-un 
cadru conceptual atent construit. Personalitatea 
complexă a cărturarului interbelic este migălos 
descrisă, iar secţiunile specifi ce dedicate 
fi losofului, sociologului, economistului şi 
geopoliticianului se reunesc armonios pentru a 
confi gura un portret intelectual cât mai fi del.

Alin Croitoru

Notă
 Extras din interviul realizat de Zoltán Rostás cu 

Ernest Bernea – http://www.cooperativag.ro/ernest-
bernea-eu-eram-mai-putin-naist-decat-altii/ 


