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Mircea Vulcănescu: o microistorie a interbelicului românesc
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În  studiul  de faţă creionez  principalele  direcţii  de cercetare  ale  interbelicului  românesc  folosind instrumentele de  
cercetare specifice microistoriei. Într-o primă fază propun o discutie asupra implicaţiilor teoretice ale acestui domeniu  
oarecum pitoresc al istoriei sociale – microistoria – propunând câteva repere metodologice utile demersului propus  
dintre care cel mai important este reducţia scalei de cercetare la un singur individ – subiect şi obiect al istoriei, martor  
şi agent în acelaşi timp. Argumentez apoi că o microistorie a interbelicului, făcută prin cercetarea contextului în care a  
trăit  Mircea  Vulcănescu,  este  necesară  şi  pentru  revizuirea  principalelor  modele  explicative  –  fie  istorice,  fie  
sociologice – prin care a fost analizată această perioadă istorică. În schiţa de faţă m-am concentrat asupra dimensiunii  
activităţii sale de sociolog, asupra implicărilor în crizele care au afectat Biserica şi, în cele din urmă, asupra traseului  
său de economist. Ca sociolog, am încercat să pun în evidenţă un lucru mai puţin valorificat până acum – anume că  
Vulcănescu,  cunoscut  mai  degrabă  pentru  scrierile  cu  caracter  filosofic,  făcea  o  netă  diferenţă  între  cercetarea  
sociologică şi opţiunea etică. Acest lucru poate reprezenta şi cheia de desluşire a poziţiei sale particulare în cadrul  
Şcolii Gustiene – de creator de „sistem”, în acelaşi timp, dar şi de distanţare faţă de modelul intervenţiei culturale  
practicată de D. Gusti în ultima parte a activităţii sale. În ceea ce priveşte implicările sale „teologice”, ele dau seama  
unor crize puternice prin care trece Biserica Ortodoxă Română în perioada interbelică, datorită presiunilor politice şi  
reformatoare la  care  este  supusă.  Traseul  de  economist  descoperă aspecte mai  puţin ştiute despre modul  în  care  
funcţiona guvernarea şi administraţia română interbelică, precum şi de principalele probleme economice ale timpului.  
Aşadar,  scopul acestei  schiţie  de cercetare este  să arate cum, prin aprofundarea contextuală a celor identităţi  ce  
aparţin lui Mircea Vulcănescu, se poate ajunge la o serie de probleme, realităţi, dezbateri, mize şi mecanisme de putere  
care altfel nu ar fi fost accesibile. 

Trebuie spus de la bun început că proiectul de faţă constituie un experiment de cercetare 
aflat la graniţa dintre istorie (socială) şi sociologie1. Prin acest lucru înţeleg un demers care are 
stabilite cadrele conceptuale metodologice, delimitat subiectul cercetării, problematizat principalele 
teorii sociologice explicative referitoare la evoluţia societăţii româneşti interbelice dar care se va 
ajusta ”din mers”, pe măsura parcurgerii traseului propus, în ceea ce priveşte rafinarea rezultatelor 
obţinute. Cu alte cuvinte, dacă ştim de unde pornim, nu suntem la fel de siguri că ştim unde vom 
ajunge. Motivul este dat, în principal, datorită multiplelor nivele la care se va desfăşura cercetarea: 
nivelul biografic, al istoriei formării şi afirmării lui Mircea Vulcănescu (nu ca personalitate, ci ca 
persoană ce aparţine unor anumite contexte sociale şi culturale),  nivelul istoriei  sociale a vieţii  
studenţeşti interbelice (evoluţia şi rolul jucat în ASCR – Asociaţia Studenţilor Creştini din România 
şi în Criterion, principală manifestare a generaţiei din care a făcut parte), nivelul istoriei sociologiei  
interbelice şi a vieţii academice în general  (contextul implicării sale Şcoala Gustiană, legăturile 
întreţinute cu Dumitrie Gusti şi Nae Ionescu, cei doi profesori formatori), nivelul istoriei sociale a  
Bisericii (descifrarea contextului  în  care  Mircea  Vulcănescu şi-a  formulat  atitudinile  teologice), 
nivelul istoriei sociale a economistului care lucrează la Vămi, Datoria Publică şi Ministerul de  
Finanţe şi care e deosebit de implicat în dezbaterile şi evenimentele vremii sale. În toate aceste 
niveluri pot fi aduse contribuţii importante şi relevante – dar nu am încă o cunoaştere amănunţită a 

1 De altfel trăsătura experimentală a microistoriei este subliniată şi de Giovanni Levi, în ”On microhistory”, din New 
Perspectives on Historical Writing, Peter Burke (ed.), p. 97. 



modului  în  care  informaţia  obţinută  leagă  şi  explică  diferitele  nivele  şi,  astfel,  conduce  la  o 
perspectivă integratoare sau la evidenţierea unei descoperiri istorice sau sociologice care să aducă o 
perspectivă cu totul nouă în unele subiecte. 

Microistoria: în căutarea omului pierdut? 

Recurgerea  la  microistorie  nu  este  ferită  de  capcane.  Este  remarcabil  faptul  că  toate 
variantele de microistorie sunt puternic contextualizate şi specifice mediului academic în care şi-au 
făcut apariţia iniţial. Astfel, microistoria italiană apare ca un protest faţă de istoriografia mainstream 
crocceană şi ca o căutare de înnoire a instrumentelor şi câmpului de cercetare istoric fără recurgerea 
la  importuri  din  istoriografia  anglo-saxonă2;  istoria  cotidiană  germană a  fost  un protest  faţă  de 
istoriografia weberiană dezvoltată după al doilea război mondial3, cea franceză ca o dezvoltare care 
iniţial completează iar apoi deturnează stilul cantitativ al Şcolii de la Annales4. Aşadar, o diversitate 
destul de mare de problematizări  şi perspective epistemologice.  Riscul este următorul:  folosirea 
microistoriei să fie dublată de importul problematizărilor specifice contextelor de apariţie a acestor 
şcoli  sau  de  coloritul  lor  ideologic.  De  pildă,  şcoala  germană  a  istoriei  cotidiene,  puternic 
influenţată de marxism, are ca principale categorii de cercetare clasele sociale şi relaţiile dintre 
sexe.  Desigur  că  o  cercetare  a  categoriilor  definite  ideologic  drept  marginale  (eretici,  femei, 
minorităţi sexuale sau de tot felul etc.) ar aduce contribuţii importante prin simplul fapt de a aduce 
la suprafaţă informaţii  istorice altfel ignorate,  însă scopul este, totuşi,  identificarea unor fisuri 
specifice  contextului  local,  răsăritean care  pot  pune în criză  teoriile  istorice  şi  sociologice 
aplicate perioadei interbelice sau regiunii culturale locale, şi nu o analiză orientată aprioric către 
anumite categorii sociale. 

Importanţa şi potenţialul creativ al microistoriei stau altundeva – în noua practică istorică 
propusă, în cele câteva metode comune, mai mult sau mai puţin, acestor şcoli diferite. De altfel, 
noua paradigmă din istorie poate fi prezentată, fără a greşi prea mult,  drept o ”revoltă” faţă de 
modelele istorice care puneau accentul pe metodele cantitativiste şi care foloseau durata lungă drept 
perioadă  istorică  privilegiată  în  cercetare.  Într-o  astfel  de  istorie,  individul  este  ”înghiţit”, 
insignifiant faţă de curgerea temporală istorică, ”marile structuri” şi ”marile contexte.” 

Răsturnarea  microistorică  se  petrece  în  primul  rând  la  nivel  de  scală  de  măsurare: 
cercetarea devine microscopică - subiectul istoric este de dimensiuni mici: un individ, un incident 
particular, un sat sau un grup colectiv restrâns.5 Scopul acestei reduceri metodologice este scoaterea 
în evidenţă a unor date istorice care altfel  treceau neobservate,  încadrate în categorii  mai largi, 
generale. Viaţa celui mai ”tipic” individ sau sat, atunci când sunt studiate îndeaproape, pot ascunde 
elemente care ies din orice tipar şi care ridică probleme altfel ignorate de istoria structurală. Într-un 
mod similar, viaţa unui individ cu totul pitoresc şi special, precum şi unele evenimente ieşite din 
comun pot ascunde repere cu privire la existenţa unor structuri ascunse sau contexte sociale altfel de 
nebănuit.6

În  al  doilea  rând,  microistoria  pune  într-o  nouă  perspectivă  poziţia  individului  în 
cercetare.7 Pornită ca o delimitare netă de modelul funcţionalist al explicaţiei istorice sau/şi cel 
structuralist,  în care individul există doar ca item, ca ”număr anonim”8,  microistoria  propune o 

2 Jacques Revel, ”L'histoire au ras du sol”, prefaţa de la ediţia franceză a cărţii lui G. Levi, Le Pouvoir au village, 
Gallimard, 1989, p. XI. 

3 Fred E. Schrader, ”Avant propos: historiographie allemande d'apres guerre et anthropologie de la vie quotidienne”, 
în Alf Lüdke (ed.), Histoire du quoidien, Editions de la Maison des Sciences de l’homme, Paris, 1994, p. II. 

4 Lynn Hunt, “Introduction”, p. 7, în The New Cultural History, 1989. 
5 Sigurður Gylfi Magnússon, ”Social History - Cultural History - Alltagsgeschichte - Microhistory: In-Between 
Methodologies and Conceptual Frameworks”, Journal of Microhistory, 2006: 
http://www.microhistory.org/pivot/entry.php?id=20#_edn78 Link accesat la data de 07.06.2010; G. Levi, 
On microhistory, p. 99. 
6  Procedeu folosit îndeosebi de istoricul Carlo Ginzburg. 
7 Sigurður Gylfi Magnússon, loc.cit. 
8 Fr. Furet apud Carlo Ginzburg, Brânza şi viermii. Universul unui morar din sec. XVI-lea, Ed. Nemira, 1997, p. 16. 

http://www.microhistory.org/pivot/entry.php?id=20#_edn78


regândire a raportului dintre persoană şi structură. Acţiunea socială, în formularea lui G. Levi, este 
rezultatul unei negocieri individuale constante, a unor alegeri şi decizii luate în faţa unei realităţi 
normative care, deşi omniprezentă, oferă spaţiu pentru interpretări personale şi libertăţi.9 Fără să 
meargă până  acolo  încât  să  prefere un model  de  raţionalitate  tare,  care ar  pleca de  la  premisa 
individului autonom, microistoria nu merge nici până în relativismul absolut care face imposibilă 
orice operaţiune de formalizare, generalizare şi comparare. Raţionalitatea la care se raportează unii 
autori de microistorie este ”selectivă” - fiind produsul unui compromis între comportamentul dorit, 
subiectiv,  şi  cel  aşteptat  de  către  societate,  o  raţionalitate  strategică  prin  care  individul  devine 
participant activ la „scrierea” istoriei. 

Astfel,  individul devine simultan ”obiect şi subiect al istoriei”, iar transformările istorice 
sunt puse în raport cu ”practica socială a fiinţelor umane.” Ceea ce contează aici este ”modul în care 
oamenii şi-au apropriat universul lor şi, făcând aceasta, l-au transformat în mod constant”.10 Marea 
istorie, marile contexte, structurile nu sunt date la o parte, ci ele sunt analizate în modularea lor 
locală, concretă.11 Sarcina istoricului devine ”să identifice şi să investigheze structura societăţii, dar 
în acelaşi timp [...] să caute căi de deconstrucţie a explicaţiilor primite despre manifestarea acestei 
structuri în viaţa oamenilor, cum s-a născut şi ce efecte a avut asupra modului în care oamenii îşi 
concep propria viaţă”.12

Discuţia  despre  raţionalitate  duce  la  o  altă  dihotomie  fecundă  caracteristică  pentru 
microistorie şi pentru istoria socială în general:  cultural vs. social.  The cultural turn a provocat 
schimbări  de  paradigmă  radicale  care  au  mers  dincolo  de  o  simplă  revalorizare  a  dimensiunii 
culturale, semnificante, a societăţii, prin contrast cu explicaţiile ce puneau accentul pe schimbările 
social-economice, pe clase sociale etc., ajungând la o negare a oricărei obiectivităţi a structurilor 
sociale. Totul este văzut ca un construct cultural, şi dacă adăugăm la această perspectivă orientările 
foucauldiene asupra practicilor puterii, totul este un construct cultural de/al puterii, ascunsă în cele 
mai banale activităţi umane. Ne confruntăm aici cu o problemă a explicaţiei istorice care nu se 
reduce doar la a identifica actorii semnificativi ai istoriei (individ vs. grup)13 ci şi la a identifica 
dimensiunea în care actorii îşi scriu sau trăiesc istoria – o dimensiune socială, în care relevant este  
procesul  schimbărilor  economice,  sociale  ce  antrenează  după  ele  poziţia  diferitelor  grupuri  în 
societate şi raporturile dintre ele, sau o dimensiune culturală, în care relevant este doar câmpul 
simbolic în care indivizii şi grupurile acţionează/interacţionează. 

Modelul cultural suferă atunci când este folosit, ca premisă în procesul de cercetare, în mod 
reducţionist: adică atunci când neagă orice fel de realitate socială, considerată a fi ”construită”, şi 
atunci când consideră câmpul cultural, semiotic, drept unul omogen14. (În treacăt fie spus, abordarea 
generalistă a istoriei culturale interbelice văzută ca un fel de continuum discursiv sau doar ca o 
înfruntare între două paradigme – modernism/cosmopolitism vs. tradiţionalism/naţionalism falsifică 
babilonia de sensuri şi înţelegeri ale vieţii care caracteriza societatea românească a acelor timpuri.) 
Prin acest reducţionism se pierd din vedere atât o ”percepţie a constrângerilor” de ordin social în 
care se desfăşoară procesul cultural cât şi fragmentarea culturală a colectivelor umane, de la cele 
mai reduse până la cele mai ample – cum ar fi naţiunea.15  

În aceleaşi puncte diferă, de altfel, şi microistoria de abordarea interpretativă antropologică: 
”în  contextul  unor  condiţii  sociale  diferite,  structurile  simbolice  produc  o  multiplicitate  de 
reprezentări  fragmentată  şi  diferenţiată”.16 Astfel,  ”microistoria  nu  a  respins  considerarea 
diferenţierilor sociale în acelaşi fel în care a făcut-o antropologia interpretativă[...]. Cu alte cuvinte, 
deşi  obiceiurile şi folosirea simbolurilor sunt întotdeauna polisemantice,  cu toate acestea capătă 

9  G. Levi, op.cit., p. 99. 
10  Alf Lüdke, op.cit., p. 6. 
11  J. Revel, op.cit., p. XXI. 
12  Sigurður Gylfi Magnússon, loc.cit. 
13  Cf. Peter Burke, ed., New Perspectives on Historical Writing, Polity Press, 2001, p. 15.
14  Peter Burke, Istorie şi teorie socială, Ed. Humanitas. Bucureşti, 1999, pp. 147-148.
15  Peter Burke, ibidem. 
16  G. Levi, op.cit., p. 107. 



conotaţii  mai  precise  prin  raportare  la  diferenţierile  sociale  mobile  şi  dinamice.”17 Aşadar,  o 
perspectivă  ce  va  fi  abordată  în  cadrul  acestei  cercetări  va  fi  una  ce  va  pune  accent  pe 
interdisciplinaritate şi pe multidimensiunea cadrelor în care persoana se află trăind în istorie.  O 
microistorie ”socio-culturală”, în care se resping polarizările gratuite între social şi cultural.18  

Relaţia dintre micro-macro este un alt punct central al paradigmei microistorice, deosebit 
de discutată în sociologie, descrisă uneori în termenii  excepţionalului  versus tipicului. Existenţa 
subiectului micro este circumscrisă ori categoriei excepţionalului, adică acelor persoane faimoase 
sau evenimente deosebite  care ies  în  evidenţă doar  pentru a  fi  excepţiile  care confirmă regula, 
pitorescul care animă tabloul general tern, sau categoriei tipicului, repetiţiei, rutinei, statisticului. 
Redusă  la  aceste  categorii,  relaţia  dintre  micro-macro  nu  aduce  informaţii  noi  şi  nu  poate  fi 
relevantă. Paradigma microistoriei se caracterizează însă tocmai prin relaţia cu dublu sens dintre 
aceste două niveluri, iar cercetătorul ”trece graniţa” deseori dintr-o parte în alta: dinspre domeniul 
macro, pentru a fixa cadrul marilor contexte, spre domeniul micro, pentru a reconstitui modularea 
locală a acestora, şi dinspre domeniul micro, descifrând indicii semnificative, pentru a reinterpreta 
alcătuirea  şi  evoluţia  marilor  structuri.19 Astfel,  cazurile  particulare  nu  sunt  utile  doar  pentru 
coloritul lor, ci pentru că ”prezintă istoria ca un proces, ca un loc al intercalărilor, un mozaic de 
(inter)-acţiuni”.20  

O altă dimensiune pe care o vom folosi pentru a depicta cadrul sociocultural  în care se 
desfăşoară micro-istoria noastră este cea deschisă de cercetările filosofului Michel Foucault în ceea 
ce priveşte  fenomenul puterii, îndeosebi perceput în funcţiile sale de supraveghere a ”supuşilor”. 
Asumat ca metodă, nu ca teorie sau perspectivă integrală de înţelegere a societăţii (de altfel, unii 
cercetători  subliniază că scrierile lui  Foucault despre mecanismele puterii nu reprezintă o teorie 
socială, ci doar o metodă21), Foucault este de neocolit pentru a obţine un tablou complet al dinamicii 
proprii societăţii interbelice.

Studiile sale asupra  guvernamentalităţii reprezintă o alternativă necesară faţă de viziunea 
standard care vede procesul modernizării statelor drept unul în care sferele economice, sociale şi 
religioase sunt separate de sfera politică. Mai degrabă pare că modernitatea timpurie (încă din sec. 
XVII-XVIII)  inaugurează  un  model  de  putere  care  se  insinuează  difuz  în  întregul  societăţii, 
schimbând drastic mediul de raportare al acesteia şi logica după care se legitimează. Astfel, dacă în 
paradigma unei lumi vechi, creştine, finalitatea exerciţiului puterii era definită ca o supunere faţă de  
lege, care se legitima ea însăşi prin raportare la legile lui Dumnezeu, în noua paradigmă a guvernării 
finalitatea este de ordin multiplu, ”economic” şi se atinge prin dispunerea de oameni şi de lucruri,  
legile devenind mai degrabă tactici de atingere a unor scopuri specifice. Noua paradigmă a puterii 
are de-a face cu  populaţia,  nu cu familia (sau obştea),  masă demografică ce este abordată prin 
intermediul unor noi metode de cunoaştere -  cum ar fi statistica, şi supravegheată prin noi metode 
de control – cum ar fi poliţia22. 

Dincolo de toate practicile puterii,  structurile şi schimbările sociale,  contextele culturale, 
subiectul  şi  agentul  istoriei  rămâne  însă  persoana  umană,  a  cărei  devenire,  înscrisă  în  cadrele 
amintite, nu poate fi explicată, sau cel puţin nu până la capăt, prin ele. 

De ce o microistorie a interbelicului românesc? Fisuri ale modelului modernizării.

Istoria  socială  a  interbelicului  românesc este,  am putea spune,  abia  la  început  de drum. 

17  G. Levi, op.cit., p. 109. 
18  Cf. Geoff Eley, apud Constantin Iordachi, East Central Europe and the new sociocultural history, East Central 

Europe, vol. 34-35, 2007-2008, 1-2, p. 14. 
19 Matti Pletonen, ”Clues, margins, and monads: The micro-macro link in historical research”, în  History and Theory, 
vol. 40, nr. 3, oct. 2001, p. 358. Pletonen observă că relaţia micro-macro se circumscrie atât dimensiunii temporale 
istorice (raportul dintre durata lungă şi un anume eveniment particular) cât şi dimensiunii spaţiale (care aduce laolaltă, 
într-un singur eveniment sau obiect, elemente structurale interne ale unui întreg social mai larg) (p. 350). 
20 Alf Lüdke, op.cit., p. 27. 
21  Patricia O`Brien, „Foucault's History of Culture”, The New Cultural History, p. 38
22  A se vedea Michel Foucault, Dits et ecrits, Gallimard, “La <<gouvernamentalite>>”, pp. 635-657.



Istoriei  clasice - strict  evenimenţiale şi  politice -  ale cărei  materiale abundă i  s-au adăugat mai 
recent reconstituiri ale mediului social sau economic23 precum şi o serie de cercetări de domeniul 
istoriei sociale a culturii centrate, mai ales, asupra oraşului-capitală Bucureşti;24 trebuie menţionate 
şi apariţiile legate de istoria Bisericii25 şi cele axate pe tematica feminismului.26 Un început timid 
având în vedere potenţialul enorm al teritoriului de explorat nu numai din perspectiva marginalilor 
şi a periferiilor, ci din perspectiva lumilor sociale interbelice româneşti, fie ele ”centrale” sau nu. 
Lucrări mult mai sistematice şi comprehensive de istorie socială au fost elaborate pe tema Şcolii  
Gustiene. 

Cercetările de acest gen, pe lângă faptul că nu sunt multe, pot fi caracterizate (cu excepţia 
celor ce se ocupă de Şcoala gustiană) ca fiind ori prea generale (istoria vieţii cotidiane a românilor 
din  interbelic  este  o  colecţie  de  statistici  şi  informaţii  mult  prea  generale  pentru  diversitatea 
României interbelice) ori,  poate, prea pitoreşti (atenţia fiind acordată fenomenelor ca cerşetoria, 
vagabondajul, prostituţia etc.), concentrate într-un mod estetizant asupra marginalilor  ca atare din 
capitală. Problema ridicată de o posibilă raportare estetizantă face parte din ”riscurile meseriei” şi 
ale noului domeniu.27 Apariţia marginalilor (a excluşilor modernizării tipice) în atenţia cercetării 
istorice a fost un merit al microistoriei – îndeosebi al mişcării de acest gen din Germania. Viaţa de 
zi cu zi, înţeleasă ca o anchetă istorică de reconstituire a muncii, loisir-ului, modul de îmbrăcăminte, 
de locuire, de hrănire, dar şi al sentimentelor, emoţiilor, înţelegerilor celor ”fără nume” în istorie, a 
oamenilor obişnuiţi.28 Între datele mari, generale, ale vieţuirii cotidiene a românilor interbelici şi 
incursiunile în lumea ”nocturnă” a fenomenelor lumii subterane a Bucureştilor există însă o întreagă 
zonă a oamenilor obişnuiţi neacoperită. Reţelele sociale, contextul social care nu e dat, ci e fragil, 
permanent  construit  şi  reconstruit  prin  acţiunea  indivizilor,  corelaţiile  dar  şi  fracturile  între 
orientarea  de  viaţă  şi  regulile  de  acţiune  social  acceptate29 sunt  de  căutat  nu  doar  în  mahalele 
oraşului ci şi în viaţa intelectuală interbelică, asociaţiile studenţeşti, satul românesc ş.a.m.d. Ceea ce 
diferenţiază  microistoria  sub  acest  aspect  este  ”descoperirea  contextului  social  în  care  un  fapt 
aparent anormal sau insignifiant capătă sens când incoerenţele ascunse ale ale unui sistem social 
unificat sunt revelate.”30 Nu marginalul ca atare, ci anume acel indiciu istoric care, odată investigat, 
poate duce la o reconsiderare a explicaţiilor istorice mainstream cu privire la trecut şi la sensul său. 
Sau care, pur şi simplu, deschide noi orizonturi de înţelegere şi analiză asupra unui trecut considerat 
explorat din punct de vedere istoric. 

 Lucrurile nu stau mai bine nici în ceea ce priveşte alte restituiri istorice – în special cele 
legate  de  istoria  ideilor,  a  culturii  politice  etc.  Observăm  că  multiple  abordări  ale  perioadei 
interbelice au presupoziţii moderniste31 mai mult sau mai puţin implicite, ceea ce face ca analizele 

23 Ioan Scurtu, Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelic, Ed. Rao, Bucureşti, 2001. Trebuie menţionate şi 
lucrările semnate de Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Ed. Paideia, 
1999 şi capitolul dedicat perioadei interbelice de Bogdan Murgescu, în România şi Europa. Acumularea decalajelor  
economice (1500-2010). Enumerarea de aici şi din notele următoare nu este nicidecum exhaustivă. 

24 Zoltan Rostas, Chipurile orasului. Istorii de viaţă în Bucuresti. Secolul XX, Ed. Polirom, 2002; Bucureştiul  
Interbelic. 1935, Ed. Tritonic, 2009; Adrian Majuru (coordonator),  Bucureştiul subteran. Cerşetorie,
delincvenţă, vagabondaj, Editura Paralela 45, Pitesti, 2005; Adrian Majuru, Bucureşti. Diurn şi nocturn, Ed. Curtea 
Veche, 2009; Ioana Pârvulescu, Întoarcere în Bucureştiul interbelic,Ed. Humanitas, 2006.  

25 Mirel Bănică, Biserica Ortodoxă Română, stat şi societate in anii ’30, Polirom, 2007
26 Ştefania Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc. Studiu şi antologie de texte (1929-1948), Polirom, 2006; 
27 Carlo Ginzburg avertizează asupra efectului esetetizant al perspectivei postmoderne nihiliste dezvoltată de Michel 

Foucault sub o posibilă influenţă a lui J. Derrida, în prefaţa de la Brânza şi viermii. Universul unui morar din sec.  
XVI-lea, p. 13.

28 Alf Lüdke, op.cit., p. 1. 
29 Idem, p. 17. 
30 G. Levi, op. cit., p. 111. 
31  Presupoziţii care percep modernitatea drept un imperativ normativ, nu o realitate factuală ce depinde de acţiunile 

motivate ale actorilor sociali. Nici măcar Adrian Majuru nu face opinie separată. Iată cum descrie el dezirabilul  
social, în cadrul unui interviu: ”Mergând pe firul acestei analize trebuie să tragem o concluzie pesimistă: schimbarea 
în sens european se va produce foarte lent în România şi numai dacă o elită va putea prelua puterea şi dacă va  
impune  apoi,  uzând  de  aplicarea  severă  a  legilor,  un  mod  de  civilizaţie  care  astăzi  ne  este  străin.” 
(http://www.pagini.com/blog/2009/11/21/interviu-adrian-majuru/ ).  

http://www.pagini.com/blog/2009/11/21/interviu-adrian-majuru/


făcute  asupra  acestei  perioade  să  fie  marcate  de  problematizări  la  modă  în  spaţiul  universitar 
occidental  şi  mai  puţin  acordate  la  realităţile  locale.  Ne gândim,  când  afirmăm acest  lucru,  la 
imperativul  cerut  cercetătorului  sociologic  de  către  H.  H.  Stahl,  imperativul   realismului: 
„sociologul trebuie să ţină seama de viaţa reală şi nu de ce este scris în cărţi.”32 Astfel,  afirmă 
sociologul român, este necesar un inventar critic al problemelor reale ale societăţii, „societatea reală 
fiind marele nostru dascăl”.33  

Pentru a avea o vedere mai nuanţată asupra interbelicului vom renunţa la abordarea acestuia 
din perspectiva procesului de modernizare şi de evoluţie (sincopată de derivele dictatoriale) către un 
ideal reprezentat de un stat constituţional şi o economie prosperă. Faţă de abordarea „modernistă” 
(de  fapt,  istoristă34)  care  explică  crizele  interbelice  şi  derivele  extremiste  prin  întoarcerea  la 
„tradiţionalism şi ortodoxism”35, cea a analizării societăţii interbelice prin dimensiunea tensiunilor 
„inerente” intrării ţării noastre înapoiate în procesul „societăţilor în schimbare”36 pare mai adecvată 
realităţilor interbelice.  Abordărilor istoriste din domeniul istoriei interbelice le corespund, pe plan 
sociologic, o serie de teorii care pun, pur şi simplu, semnul egal între spaţiu răsăritean-ortodoxie-
înapoiere  şi  spaţiu  occidental-protestantism-progres  şi  valori  ale  societăţii  deschise37.  În  aceste 

32  H. H. Stahl,  Teoria şi practica investigaţiilor sociale, vol. 2, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 
140. 

33  H. H. Stahl, op. cit., p. 140. 
34  Care vede modernizarea ca pe un proces istoric necesar, ca o „lege” a istoriei. 
35  O explicaţie ideologică, de fapt, pe care o regăsim la Zigu Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Ed. 

Fundaţiei Culturale Române, pp. 21-27. Acesta analizează fenomenul reacţiei tradiţionaliste la modernizare prin 
prisma  postulării  necesităţii  sociologice a  momentului  paşoptist  şi  a  întregii  modernizări  a  României.  Dar 
necesitatea nu este o categorie sociologică, ea este o categorie ce ţine de filosofia istoriei, mai precis de istorismul  
marxist  care  crede  că  există  o  lege  a  progresului,  inevitabilă,  ce  ţine  de  evoluţia  structurilor  economice  şi  a  
mijloacelor de producţie. Problema nu este că se observă tendinţele economice şi sociale, ci tocmai în postularea  
necesităţii  evoluţiei lor: aici depăşim graniţele ştiinţelor sociale pentru a intra în cel al credinţelor filosofice. În 
cazul lui Zigu Ornea întâmpinăm o confuzie, de fapt, când afirmă că momentul paşoptist este necesar sociologic,  
punându-l în continuitatea directă a Tratatului de la Adrianopole. Este o confuzie ce se face între un moment istoric  
în care, în urma negocierilor politice, se produc modificări social-economice (Tratatul de la Adrianopole), cu un alt  
moment istoric în care o grupare de boieri educaţi la Paris caută să facă revoluţie în Principate. Revoluţia este însă 
un act politic prin excelenţă, care nu are nicio legătură cu necesitatea, nici cu evoluţia istorică, ci cu voinţa actanţilor  
săi şi cu împrejurările istorice în care se derulează. Aşadar, se observă faptul că avem de-a face cu consecinţe ale  
unor acte politice,  dintre care unul intră  în categoria marilor  prefaceri  care au brăzdat  istoria  sec.  XIX. Ca să  
mergem înainte cu exemplul paşoptiştilor,  s-a trecut cu vederea faptul  că momentul întemeietor al  modernităţii  
româneşti, aşa cum este el receptat în istoriografie şi nu numai, este unul revoluţionar, înscris direct în „tradiţia” 
radicală şi violentă a revoluţiei franceze de la 1789. Scrierile paşoptiştilor din epocă abundă şi ele de intenţii cât 
se poate de radicale,  situându-se,  prin gen,  în  descendenţa iacobinilor,  având ca urmaşi  legitimi  comunarzii  şi 
bolşevicii. Diferenţa este dată de faptul că paşoptiştii nu au avut mijloacele necesare impunerii planurilor radicale şi  
au mers, ulterior, când au ajuns la putere, pe o cale relativ non-violentă de modernizare statală, de sus în jos, a 
societăţii.  Este  diferenţa  esenţială  între  schimbările  spontane  aduse  de  un  tratat  oarecare  (Adrianopole)  şi  
schimbările politice planificate, raţionalizate, conştiente, schimbări izvorâte dintr-un crez ideologic anume. De fapt,  
generaţia paşoptiştilor este prima generaţie din Principate care începe marele război politic cu realitatea, cu „vechiul  
regim”, sau „vechea lume”. Întemeietori ai unei noi lumi, ei îşi asumă voit rolul de a distruge, progresiv, o lume  
veche, pentru a o înlocui cu o lume nouă.

36  Pentru o discuţie  asupra  repercusiunilor  modernizării  asupra  organizării  politice a  societăţilor  schimbare,  vezi  
Samuel P. Huntigton,  Ordinea politică a societăţilor în schimbare, Ed. Polirom, 1999. De fapt, autorul pare a fi 
interesat mai degrabă de guvernabilitatea (cât de guvernabile sunt) societăţilor care cunosc modernizarea, una din 
teze  susţinând că instabilitatea şi  violenţa  (caracteristici  ale  societăţilor  în  schimbare)  „se datorau  schimbărilor  
sociale rapide şi mobilizării urgente a noilor grupuri în politică, asociate cu dezvoltarea lentă a instituţiilor politice… 
Schimbările sociale şi economice – urbanizarea, progresul învăţământului şi educaţiei, industrializarea, expansiunea 
mass-media – măresc conştiinţa politică, multiplică cerinţele politice, lărgesc participarea politică. Aceste schimbări  
subminează  sursele  tradiţionale  ale  autorităţii  politice  şi  instituţiile  politice  tradiţionale;  ele  complică  enorm 
problemele de creare a noilor baze de asociere politică şi  a noilor instituţii  politice combinând legitimitatea cu  
eficacitatea… Problema principală a politicii  este rămânerea în urmă a dezvoltării instituţiilor politice,  în ciuda  
schimbărilor sociale şi economice” (p. 14). Dacă aceasta este „problema principală”, nu este de mirare că autorul 
observă, oarecum resemnat, că „comuniştii sunt buni la făcut guverne” datorită modului în care exercită puterea 
politică (p. 17).  

37  Reprezentativ pentru astfel de teoretizări este Ronald Inglehart, „Culture and democracy”, în Culture Matters. How 
values shape human progress, Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington (ed.), 2000. pp. 80-96. 



modele progresul economic este perceput drept factor principal de „deschidere” a societăţilor faţă 
de „noile valori” ale modernităţii – raţionalizare şi exprimare de sine, pe de o parte, iar pe de alta  
valorile  locale  tradiţionale,  de  supravieţuire,  fiind  descrise  ca  având  un  impact  negativ  asupra 
acestuia. 

Dacă în ceea ce priveşte statuarea unei relaţii reciproce între schimbare economică şi valori 
împărtăşite nu avem nimic de contestat, simplista statuare a unei ”dependenţe de cale” pentru a 
explica eşecul  modernizării  prin persistenţa  valorilor  tradiţionale  (în care se valorizează religia, 
normele etice ”pro-viaţă”, familia etc., faţă de cele ale modernităţii, seculare şi raţionale) este lipsită 
de fundament şi, în ciuda succesului înregistrat în mediile academice (în special cele autohtone), 
generatoare de confuzii. Este uşor de înţeles că cei care achiesează la astfel de teorii sociologice vor 
susţine întotdeauna politici publice care să promoveze ”valorile” modernităţii în detrimentul celor 
tradiţionale pentru a obţine mult aşteptatul progres. O analiză mai atentă a istoriei economice arată 
însă alte date: nu valorile sau factorul religios explică starea de sărăcie şi nedezvoltare a societăţii 
româneşti,  ci  modelul  de  spoliere  fiscală  ce  a  apăsat  sau  chiar  dizolvat  comunităţile  săteşti38. 
Dependenţa de cale este generată, aşadar, de un model de putere şi de dependenţă geopolitică şi nu 
de un model cultural.

În fine, trebuie adăugat că în ultimii ani istoricii au la îndemână date noi dintre cele mai 
interesante – este vorba de arhivele epocii,  atât cele care se găsesc la CNSAS cât şi cele de la 
Arhivele Naţionale. Conţinând supravegherea societăţilor studenţeşti şi a altor forrme de asociaţii, 
stenogramele convorbirilor telefonice ale liderilor politici, dosare penale provenind din procesele 
politice  ale  anilor  1946-1948  cu  materiale  şi  din  perioada  anterioară,  chiar  şi  materialele  de 
monitorizare a presei (tăieturi din presa zilei) făcute de Siguranţă aduc noi modalităţi de extindere şi 
nuanţare a cercetărilor. 

Mircea Vulcănescu este ales ca subiect de cercetare pentru că în cadrul biografiei sale am 
identificat  cel  puţin  două  categorii  de  indicii  care  strică  tabloul  mainstream  al  modernizării 
României şi al  explicaţiei  eşecului acestui proces şi  care,  odată explorate,  pot aduce contribuţii 
importante  pentru  înţelegerea  contextului  interbelic  cel  puţin  la  nivelul  vieţii  intelectuale  şi  al 
opiniei publice (în sens larg).  Cele două ”fisuri” sunt, în acelaşi timp, definitorii pentru obiectul 
cercetării noastre: este vorba despre semnificaţia şi implicaţiile clivajului interbelic dintre sat şi oraş 
şi, respectiv, de semnificaţia şi implicaţiile crizelor modernizării asupra Bisericii şi creştinismului 
de  început  de sec.  XX. Mircea  Vulcănescu nu poate fi  înţeles  fără  a  fi  înţeles  şi  investigat  în 
raporturile  sale  cu  Dimitrie  Gusti,  seminarul  său  de  etică  şi  campaniile  monografice,  cu  Nae 
Ionescu, ASCR şi controversele teologic-sociale ale vremii, cu Virgil Madgearu şi discuţia despre 
proiectul de Românie dezbătut în interbelic. 

Rupturi, continuităţi, blocaje, reîntoarceri. Aspiraţia către totalitate. 

Perioada interbelică este poate perioada celor mai mari frământări şi fragmentări prin care a 
trecut  societatea  românească  în  perioada  modernă.  În  total  contrast  cu  procesul  de unificare  şi 
centralizare politică a României Mari, au loc mutaţii şi transformări care marchează grav generaţiile 
tinere  ce  caută  să  îşi  găsească  locul  în  societatea  interbelică  românească.  Unele  din  aceste 
transformări sunt generale: ruptura cauzată de primul război mondial, sentimentul de prăbuşire a 
unei lumi vechi şi frământarea exaltată a căutării întemeierii unei noi lumi, transformările sistemului 
economic datorat Marii  Crize,  apariţia unor noi regimuri politice ”alternative”,  fasciste,  naziste, 
sovietice, sau, tot într-un registru ”alternativ”, discuţiile despre Societatea Naţiunilor (despre care 
deja se învaţă la şcoală39) şi o preconizată Uniune Europeană. 

Alte transformări ţin de contextul autohton: noul peisaj etnic şi social rezultat în urma unirii, 
schimbările aduse de reformă, dezvoltarea unor mişcări revoluţionare de dreapta, cu ecou tot mai 
mare, în directă proporţie cu represiunile violente cu care se încearcă ”tratarea” flagelului, şi un 
haos politic amplificat de un rege cu pretenţii de voievod renascentist. Aşadar, o generaţie în derivă, 

38  Este concluzia ce transpare şi din cercetările istoricului Bogdan Murgescu, vezi nota 23. 
39  Cf. Curentul, Nr. 388, 13 februarie 1929, p. 5.



care poate ajunge uşor de la o ideologie paşoptist-progresistă la una legionară (cum a fost cazul lui 
Mişu Polihroniade), care caută, ”pe culmile disperării”, o afirmare de sine şi valorizare în condiţiile 
unei societăţi în care ascensiunea socială şi afirmarea par a fi blocate de generaţia ”bătrânilor”. 
Există şi o sete de asimilare într-un tot mai larg, de regăsire a unei comunităţi, cum este această 
descriere a lui Costin Deleanu despre primul contact cu ASCR-ul: ”La 4 precis am intrat pe uşă. O 
sală mare cu multe fete şi băieţi în costume naţionale, rânduiţi pe scaunele de la pereţi. (...) Era 
adunare  generală,  cu  dări  de  seamă,  de  activitate  practică,  propuneri,  discuţii.  (...)  după ora  6, 
şezătoare.  Cântece,  jocuri.  M-am prins  în  hora  lor.  Îmi  păreau  buni  prieteni,  foarte  apropiaţi, 
manifestându-se cu multă demnitate, distincţie, naturaleţe. Vedeam o continuă preocupare pe care 
după expresie o bănuiam foarte nobilă. Mai mult decât atât, întreaga lor expresie arăta un soiu de 
sinceritate care te chema şi faţă de care luai o atitudine ca în faţa unui cer senin.  Lucrul ţi  se  
impunea, mimam involuntar, mă adaptam inconştient pe jumătate unei atmosfere vrăjite ce domnea  
în sălile acelea de clasă. (...) Îmi părea o viaţă fermecătoare. (...)”. Evident, ca orice iniţiativă a 
vremii,  ţinta nu era una modestă: ”credeam că Asecerul va schimba lumea.  Spiritul ce domnea 
putea naşte mirajuri, mai cu seamă pentru luptătorii în continuă dăruire de suflet.”40 Alţii se lasă 
cuprinşi  de  acelaşi  miraj  integrându-se  mişcării  ”haiduceşti”  legionare,  unde  se  afla  în  plus 
andrenalina unei stări de clandestinitate aproape permanente, a confruntărilor violente cu jandarmii, 
a cântecelor, marşurilor şi taberelor de muncă voluntare. 

Aşadar, un fenomen de  compensare, pe de o parte, şi de  investire. Compensare a stării de 
nesiguranţă, de zdruncin al lumii cunoscute, şi investire a unor aspiraţii maximale, cvasi-religioase, 
care dau naştere unei eshatologii imanente. Să nu ne luăm însă doar după aceste semne – din zecile 
de mii de studenţi, ASCR-ul numără doar puţin peste o sută, iar legionarii, deşi mult mai populari, 
vor avea ecou în a doua parte a perioadei interbelice. Marea majoritate se pierde în anonimat, în 
viaţa anodină, de zi cu zi. Dar o retragere din faţa tăvălugului istoriei, în epoca modernă, nu mai  
este posibilă. 

Efectul de miraj, de vertij, este amplificat de erupţia politică şi mediatică. Parlamentul, ales 
de  acum  cu  vot  universal,  devine  principal  loc  de  confruntare  politică,  de  o  vizibilitate  care 
depăşeşte cu mult rolul real jucat în economia puterii. Un fel de televizor, talk-show avant-la-lettre, 
oricum impresia este de spectacol mai mult decât de discuţii – plictisitoare – aplicate şi de negociere 
anodină. Iar dezvoltarea presei amplifică (sau chiar creează) efectul de spectacol; şi câţiva devin 
conştienţi de puterea presei – Nae Ionescu, de pildă, lider de opinie prin cotidianul Cuvântul până la 
suspendarea sa,  sau Dimitrie Gusti,  care îşi  pregătea cu grijă  materialele  de ”propagandă” (sau 
comunicare,  cum se  spune  astăzi)  despre  proiectele  sale.  Cuvântul  tipărit  în  format  de  masă, 
cuvântul mediatic, este folosit intens de oricine vrea să se exprime public – ASCR editează un biet 
buletin în condiţii jalnice (hârtie litografiată, deseori, greu citibilă, tăiată grosoloan), dar nu se lasă 
fără, monografiştii înfiinţează diverse fiţuici episodice, orice conferinţă sau cuvântare mai amplă 
devine broşură. 

Puterea, ca pratică şi nu ca deţinător vremelnic, are tendinţe tot mai largi de a folosi, pe 
lângă ingineria politică, o supraveghere din ce în ce mai specializată şi mai atentă a populaţiei. 
Există, cu precădere în a doua parte a anilor '30, buletine ale inspectoratelor de poliţie în care se 
descrie ”starea de spirit” a populaţiei locale, conform unei metode pre-stabilite care diferenţiază 
între mediul rural şi cel urban, între angajaţii la stat şi cei ”particulari”, între diferite alte categorii  
socio-economice,  minorităţi  etnice  şi  grupări  religioase  sectare.  Practic,  poliţistul  devine  un 
observator social. Aşadar, un fenomen de totalizare a puterii, nu în sensul consacrat de regimurile 
nazist şi comunist, ci în sensul difuz al unei puteri care se interesează de tot, vrea să cunoască tot, 
pentru a putea controla tot. 

Cu toate aceste tendinţe comune, dar haotice, care converg către nicăieri, există rupuri în 
cadrul societăţii româneşti, zone care scapă  totalului.  Una din aceste zone a fost satul românesc, 
descoperit  sociologic  de  Dimitrie  Gusti  şi  discipolii  săi,  printre  care  s-a  numărat  şi  Mircea 
Vulcănescu.

40  Costin Deleanu, ”Începe să se scrie istoria”, Buletinul ACSB, An IV, nr. 2-4, februarie – aprilie 1927, pp. 34-86. 



Cele două Românii. Între sociologie şi etică.

Şcoala gustiană de sociologie a fost de la bun început proiectată către acţiunea politică iar 
aceasta avea ca loc predilect de desfăşurare satul. Nu doar monografie, ci  cercetare sociologică 
amănunţită a realităţii pentru a putea elabora, apoi, intervenţii politice în cunoştinţa cât mai fidelă a 
realităţilor sociale. Practic, aşa cum afirmă şi un proeminent membru al Şcolii gustiene, monografia 
a fost o activitate care a precedat ingineria socială de mai târziu41. 

Este de observat faptul că sociologia adoptată de gustişti foloseşte foarte mult conceptele de 
opinie publică, reformă socială, elită de specialişti, cercetare, tendinţă socială, predicţie.42 Practic, 
asistăm, prin intermediul lui Dimitrie Gusti, la o primă profesionalizare a domeniului intervenţiei 
politice asupra realităţii. Şcoala Gustiană este, astfel, nu numai strict sociologică, ci constituie şi o 
proto-ştiinţă politică în care sunt testate şi căutate mijloace de intervenţie planificată a statului în 
societate43. 

Mircea Vulcănescu participă, cu entuziasm, încă de la început, la campaniile monografice 
ale Şcolii, elaborează sistemul teoretic de care avea nevoie profesorul D. Gusti, este implicat într-un 
proces de analiză şi reformă (rămasă doar pe hârtie) a Ministerului Instrucţiei, Cultelor şi Artelor şi 
colaborează la proiectul profesorului de a elabora o  Enciclopedie a României. Cu excepţia unor 
diferenţe de ordin etic precizate ca atare, nu pare că îl despart prea multe de profesorul căruia îi va fi 
asistent. 

Implicarea  sa  concretă  în  cadrul  Şcolii,  odată  cu  colaborarea  dintre  Dimitrie  Gusti  şi 
Fundaţiile  Regale  şi  accentul  tot  mai  mare  pus  de  acesta  pe  acţiune  culturală44 în  defavoarea 
cercetării, are de suferit. Nu participă la activităţile „culturale” ale Şcolii şi chiar este înregistrat cu 
o  butadă  sceptică  faţă  de  avântul  de  modelare  socială  făcut  cu  echipele  de  voluntari45.  Ce 
semnificaţie  are  această  nepotrivire  de  concepţii  pentru  relaţiile  din  interiorul  Şcolii  gustiene, 
aproperile şi distanţările de ceilalţi membri proeminenţi? 

Dar acest aparent detaliu aproape anectodic, ce porneşte de la o butadă, ascunde de fapt atât 
un model de societate care se defineşte polemic şi concurent faţă de cel modernizator, cât şi un 
adânc  clivaj  între  satul  şi  oraşul  interbelic  problematizat  ca  atare  de  Mircea  Vulcănescu  în 

41 H. H. Stahl povesteşte: „Începusem să fiu informat de noul curent mondial al sociologiei…care poartă numele astăzi 
de inginerie socială. M-a interesat treaba asta, pentru că aşa ceva începuserăm să facem în vechea şcoală românească 
de sociologie,  care avea ca scop cunoaşterea pentru reforma socială.”.  Citat  din Zoltan Rostaş,  Monografia ca 
utopie. Interviuri cu H. H. Stahl, Ed. Paideia, Bucureşti, 2000, p. 166. Dar intenţia de a îmbina ştiinţa socială cu 
acţiunea politică o are D. Gusti încă de la începutul carierei sale de prof. universitar, când pune bazele „Asociaţiei  
pentru  studiul  şi  reforma  socială”,  în  1918,  cum  arată  Zoltan  Rostaş  în  Atelierul  gustian.  O  abordare  
organizaţională, Ed. Trident, p.15: gestul vizează „formarea unui grup de presiune care, reunind intelectuali pe baza 
competenţei profesionale, să dobândească legitimitatea intervenţiei sociale în afara şi pe deasupra partidelor”.

42 De altfel chiar prezentarea sistemului gustian de către Mircea Vulcănescu, în „Dimitrie Gusti, profesorul”, pune 
accentul  pe cercetarea dusă în vederea reformei  sociale (p.  58),  de către „tehnicieni”,  „specialişti”,  „strategi  ai  
reformelor şi pedagogi ai voinţei sociale” (p. 62): „fiecare monografie se încheie cu o activitate reformatoare”, în  
Op. cit., p. 101. În plus, cuprinderea cercetărilor (şi, prin urmare şi a reformelor) este totalitară, adică va cuprinde în 
mod exhaustiv (ca ambiţie) realitatea socială: „sistemul profesorului Gusti nu este atât o expunere de fapte, cât un 
mod nou, original, de înţelegere <<totalitară>> a vieţii sociale şi un motiv nou de acţiune socială.” (op.cit., p. 63). 
Că cercetarea sociologică se dorea cât  mai exhaustivă – şi,  prin urmare,  cât  mai totalitară în cuprinderea şi  în  
consecinţele sale reformatoare – o afirmă şi D. Gusti, în „Ştiinţa naţiunii”, din vol. I al  Enciclopediei României, 
1938, p. 18: „dacă naţiunea este o realitate totală, atunci şi ştiinţa ei trebuie să aibă un caracter totalitar”, urmând ca  
Ştiinţa Naţiunii să „determine etica şi Politica Naţiunii prin care neamul îşi va găsi drumul adevăratei realizări de 
sine” (p. 29). Această latură reformistă este, de altfel, prezentă încă de la începutul activităţii profesorale a lui D. 
Gusti. 

43   Este de remarcat faptul că aproximativ în aceiaşi ani în care se dezvolta Şcoala gustiană apărea, practic, în spaţiul 
american, şi Ştiinţa Politică drept  cercetare socială obiectivă multi-disciplinară (utilizând îndeosebi psihologia şi 
sociologia) a societăţii, spre deosebire de abordarea frecventă, mult mai teoretică şi instituţională, ce studia statul şi  
doctrinele politice istorice. Scopul acestei noi tendinţe era acelaşi: „stimularea reformei politice şi elaborarea unei 
politici publice raţionale”. Citat din vol.  Enciclopedia Blacwell a gândirii politice, coordonator David Miller, ed. 
Humanitas, Bucureşti, 2000, pp. 725-726. 

44  Zoltan Rostas, Strada Latină nr. 8, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2009. 
45 Marin Diaconu, Mircea Vulcanescu. Profil spiritual, Ed. Eminescu, 2001.



polemicile sale46. Tema nu este nouă, însă este pusă într-un context nou datorită unui element straniu 
la  prima  vedere  –  concepţiile  lui  Vulcănescu  nu  sunt  izvorâte  dintr-un  model  păşunist  sau 
semănătorist al satului românesc, ci dintr-un contact real, cu o descoperire a vieţii rurale. 

Iniţial, Vulcănescu s-a remarcat în cadrul seminariilor ţinute de Gusti fiind interesat de un 
program de cercetare şi re-organizare universitară în contextul tulburărilor create de mişcarea tot 
mai radicală a studenţilor. Ulterior, la prima cercetare monografică a Şcolii,  de la Goicea Mare, 
studiază manifestările spirituale, ceea ce corespundea preocupărilor sale teologice intense. Începând 
cu campania de la Fundul Moldovei, se implică în problemele de teorie şi metodă ale sistemului 
gustian, pentru a se concentra, apoi, asupra manifestărilor economice ale satului. 

Chiar şi aşa, interesul de cercetător nu este neapărat legat de îndatoririle sale de funcţionar 
economic. La Datoria Publică şi la Vămi Vulcănescu nu se află în poziţia de a gândi şi elabora 
politici care să influenţeze direct satul. În orice caz, şi în economie interesele sale sunt largi ca şi în 
celelalte domenii – scrie articole de macro-economie şi finanţe, despre industrializare, gospodărie 
ţărănească, economie de război etc.47 

Gospodăria ţărănească este însă tema economică ce îl interesează cel mai mult. Revendicând 
pe  acest  subiect  o  triplă  influenţă  –  de  la  Virgil  Madgearu,  Dimitrie  Gusti  şi...  Nae  Ionescu, 
Vulcănescu  este  interesat  de  gospodăria  ţărănească  pentru  că  este  interesat  de  satul  românesc. 
Semnalul  cel  mai  clar  îl  dă  cu  prilejul  unei  polemici  neterminate  avute  cu  Petru  Comarnescu, 
pornită de la articolul-program ”Cele două Românii”48, unde face un contrast violent între România 
urbană şi cea rurală, alegerea etică mergând către ultima. 

Satul este reprezentantul unei lumi organice,  bazate pe rânduiala din părinţi  şi pe lucrul 
experiat  în timp, pe când oraşul este  creaţie artificială,  babilonică,  chiar paranoică,  mecanizată, 
axată pe diferenţierea socială acută între burghezie şi proletariat. Două lumi sociale şi culturale care 
nu  au  nimic  în  comun.  Dar  Vulcănescu  nu  confundă  domeniile  şi  nu  amestecă  sociologia  cu 
perspectiva etică.  Discuţia  sociologică este despre schimbarea socială, despre formele sociale şi 
economice şi succesiunea lor. Discuţia  etică este despre forma socială de dorit pe care o putem 
alege. O acurateţe a diferenţei necesară oricând, mai ales astăzi, când istorismul se manifestă atât de 
difuz,  dar persistent,  în mediul academic (iarăşi  ne împinge necesitatea istorică din spate...).  În 
discuţia sociologică Vulcănescu respinge ferm evoluţionismul spencerian şi determinismul marxist, 
foarte la modă în epocă (existente sub alte forme şi astăzi): ”nu există, deci, evoluţie uniliniară şi  
fatală a vieţii sociale (...) care să împingă toate ţările pe aceleaşi căi de devenire, îndreptându-le prin 
aceleaşi  faze spre aceleaşi  forme ultime de viaţă.  Nu există  în  viaţa  socială  decât  o pluralitate 
divergentă de forme care izvorăsc din ansamblul condiţiilor de viaţă ale fiecărei societăţi existente 
(...).”49 Nu este vorba de a respinge în totalitate procesul prefacerii sociale, ci de a nu folosi metoda 
dialectică  în  mod reducţionist  (pe  baza  epistemologică  eronată  a  unui  singur  factor  comun,  ca 
economia la Marx sau conştiinţa colectivă la Drukheim). Ea trebuie completată cu o perspectivă 
fenomenologică în care se caută o explicaţie largă, raportată la întreg ansamblul de împrejurări care 
pot condiţiona o anume formă de viaţă socială. 

Răspunsul  lui  Comarnescu:  ”Viţiul  fundamental  al  observaţiilor(...)  este  că  astăzi  toate 
unităţile sociale sunt în continuă comunicaţie şi dependenţă. (...) Realitatea societăţii omeneşti de 
azi ne arată că sensul vremii este o unificare umană peste diferenţe, fiind vorba de o convergenţă 
universală, care să accentueze satisfacerea nevoilor vitale ale întregii societăţi. (...) Peste condiţiile 
care diferenţiază şi configurează unităţile sociale, o nouă conştiinţă universală, răsărită prin tehnică 
şi comunicaţie, a tot ce-i valoros şi imperativ pentru toţi, se face în văzul tuturor.”50

Acuzaţia  ”prietenului  personal  şi  adversarului  ideologic”  Petru  Comarnescu  (progresist 
apropiat de ideologia de stânga) pe care nu o poate primi sub niciun chip Vulcănescu este aceea că 
ar fi confuz: ”cine mă citeşte poate spune despre mine orişice. Că sunt prost. Că n-am cultură. Sau 

46 Mircea Vulcănescu, Prolegomene sociologice la satul românesc, Editura Eminescu, 1997. 
47 Mircea Vulcănescu, Spre un nou medievalism economic. Scrieri economice, Ed. Compania, 2009. 
48 Publicat iniţial în Dreapta, an II, nr. 2, 11 dec. 1932 şi recent, sub îngrijirea lui Mircea Diaconu, în Prolegomene 

sociologice la satul românesc, Ed. Eminescu, 1997. 
49   Mircea Vulcănescu, op.cit., p.  126. 
50  Petru Comarnescu, în Prolegomene sociologice..., pp. 336-337. 



că sunt un spirit fals sau nouratec, care vede toate lucrurile din balon etc. Numai că sunt un spirit 
confuz nu poate spune.”51 A vorbi despre ”unitate, interdepenenţă şi nevoia de orânduire dreaptă”... 
”independent  de  formele  sociale  în  care  şi-au  tocmit  trăirea”  înseamnă  a  face  sociologie  fără 
societate”, şi a se raporta la o ” nouă conştiinţă universală” este tot atât de ”romantic” (deci ne-
sociologic) pe cât e ”ruralismul lui supărător”. 

Într-o  altă  polemică  adresată  cuiva  (un  anume  Georgiade)  care  apreciase,  în  Adevărul, 
aspectul pozitivist  al  ştiinţelor sociale întreprinse de Gusti,  criticând abordarea fenomenologică, 
Vulcănescu reiterează distanţarea faţă de modelul sociologic durkheimian în care faptul social este 
lucru în sine.  Faptele sociale nu au doar o dimensiune obiectivă, colectivă, în schimb, ar fi ”acte 
omeneşti  semnificative”.  Raportarea  pozitivistă  la  realitate  o  ”sărăceşte  de  conţinutul  ei 
semnificativ”, şi sociologiei durkheimiene i se opun cercetările recente (pe atunci) ale etnografiei. Îl 
invocă pe Jaspers pentru a statua ”necesitatea absolută” de a introduce în ”cercetarea manifestărilor 
sociale metoda fenomenologică, întemeiată pe ideea de structură, pe faptul cauzalităţii interferente 
şi  pe  ideea  condiţionării  ansamblurilor.”  Fenomenologie  face  şi  ”pozitivistul”  H.H.  Stahl  când 
studiază  vatra  satului  Cornova,  căci  metoda  pe  care  o  întrebuinţează  este  aceea  a  ”raportării 
semnelor  la  înţelesul  posibil  pentru  ele  care  se  desprinde  dintr-o  ipoteză  impusă  de  totalitatea 
condiţiilor de viaţă ale satului”. Se întâlneşte aici aceeaşi tendinţă de sinteză proprie lui Vulcănescu, 
în care admite ca valide teoriile sociologice sau economice doar ca ipoteze de lucru şi le respinge 
atunci când sunt folosite ca explicaţii unilaterale ale realităţii sociale, dar şi aspiraţia amintită deja 
către totalitate în explicaţia  sociologică.  Pledoaria polemică se încheie în  notă ironică,  aducând 
aceeaşi  acuzaţie  de  nerealism adusă  şi  lui  Comarnescu,  citând  dintr-o  festă  jucată  unui  coleg 
monografist în ”Poşta de-a dreptul”, din Fundul Moldovei: ”Suntem informaţi că colegul nostru 
monografist, P., s-a hotărât să convingă pe câţiva ţărani debili din Botoş să trăiască în conformitate 
cu principiile sociologiei durkheimiene, pe care d-sa o cunoaşte: spre a putea da şi d-sa, pe viitor, 
fişe conforme cu realitatea.” (Poşta de-a dreptul, anul I, nr. 26).”52 

Este surprinzător faptul că Mircea Vulcănescu este valorificat mai mult prin scrierile târzii 
(cum ar fi Dimensiunea românească a existenţei), filosofice, inclusiv când este evocat ca sociolog, 
şi  nu  prin  aceste  crâmpeie  care,  deşi  episodice,  scot  la  suprafaţă,  în  mod  real,  modul  în  care 
concepea şi aplica sociologia. 

Tema este definitorie pentru opinia publică a perioadei interbelice şi pentru Vulcănescu o 
preocupare constantă – se găsesc notiţe despre dezvoltarea satului inclusiv din prima perioadă a 
detenţiei  sale,  unde  arată  aceeaşi  preferinţă  –  argumentată  economic  -  către  exploataţiile  mici 
agricole  (pe model  danez sau elveţian)  în  defavoarea mecanicizării.53 Cu toate  acestea,  în  mod 
surprinzător, Mircea Vulcănescu, suţinut de Vlădescu-Răcoasa, Traian Herseni şi Anton Golopenţia, 
face  o  altă  propunere  pentru  fixarea  temei  generale  a  Congresului  Internaţional  de  Sociologie 
preconizat  a  fi  organizat  în  Bucureştiul  anului  1939 –  anume,  Unde se află  sociologia.  Bilanţ  
Sociologiei mondiale. Până la urmă, tema centrală a Congresului a fost Sat şi Oraş.54

Care sunt conjucturile în care s-a format această concepţie, locul în dezbaterea timpului, 
contextul polemicilor duse pe aceste teme, precum şi investigarea mai nuanţată a distanţărilor şi 
apropierilor dintre intenţiile prof. Gusti şi concepţiile lui Vulcănescu vor fi câteva obiective ale 
cercetării. 

Crizele Bisericii 

Crizele  Bisericii  Ortodoxe se încadrează,  de fapt,  în  contextul  cultural  mai  larg specific 
societăţilor  răsăritene  şi  inaugurat  încă  din  secolul  XIX  sau,  pe  alocuri,  chiar  mai  devreme. 
Influenţa masivă a educaţiei efectuate în mari capitale europene de elitele boiereşti a dus la crearea 
unui  mediu  public  secularizat  în  care  biserica,  atât  ca  instituţie  cât  şi  ca  mod  de  viaţă  şi  de 

51  Mircea Vulcănescu, op.cit, p. 133.
52  Mircea Vulcănescu, „Sociologia Românească. Răspuns dlui Georgiade”, în Prolegomene sociologice..., pp. 167-

177. 
53 Mircea Vulcănescu, Ultimul Cuvânt, Ed. Crater, 1998, p. 44. Fragmentul face parte din Jurnalul de la Arsenal, locul 

de detenţie din mai 1946. 
54  În Prolegomene sociologice la satul românesc, p. 272.



cunoaştere, îşi găsea un loc marginalizat, ”scuzat” cel mult prin utilitatea socială pe care o putea 
aduce o instanţă de ordin moral.  Ca exemplu similar pentru a avea o aproximativă apreciere a 
acestei schimbări radicale de paradigmă culturală, putem da Jurnalul de publicist al scriitorului rus 
Dostoievski.  Se  întrevede  acolo  cât  de  pitoresc  şi  singular  este  scriitorul  rus  în  ortodoxia  sa 
ferventă, faţă de cultura publică deja europenizată şi marcată de un discurs de împrumut occidental, 
în condiţiile în care, totuşi, Rusia era o ţară ideologic puternic legată de Biserica Ortodoxă. 

O asemenea figură pitorescă, la noi, a fost un Mihai Eminescu, însă doar ca o contrapondere 
la ideologia de sorgine paşoptistă, căci poetul şi jurnalistul nu avea sensibilităţi religioase. Într-o 
astfel  de  atmosferă  în  care  nu  există,  practic,  membru  al  elitei  culturale  sau  politice  care  să 
valorizeze  fondul  tradiţional creştin,  nu  este  de  mirare  că  întemeierea  statului  modern  român 
coincide cu o perioadă de grele lovituri pentru Biserică. Secularizarea, înţeleasă ca deposedare de 
proprietăţi, deşi justificată ideologic prin raţiuni naţionaliste, a avut rolul de a lipsi Biserica de orice 
fel de indepenţă financiară. ”Reformele” primului domnitor român, Cuza, au mers şi mai departe – 
ajungând să numească direct ierarhii în Sinod, lucru ce contravenea grav tradiţiei şi canoanelor. 
Biserica devine complet dependentă de stat şi este transformată, practic, în departament de stat cu 
atribuţii  filantropic-morale.  Se ajunge chiar  şi  la un decret  care prefigurează celebrul  decret de 
desfiinţare a monahismului dat, peste aproape un secol, de comunişti: o restrângere drastică a celor 
care au voie să se călugărească, deoarece monahul devine, pentru stat, un element inutil societăţii şi 
o pierdere a unei posibile forţe de muncă. Secularizarea, înţeleasă acum ca mentalitate, se impune 
tot mai mult,  uneori  prin intervenţii poliţieneşti brutale,  întinzându-se inclusiv asupra picturii  şi 
chiar rânduielii slujbelor ţinute în mănăstiri.55 

Toate  aceste  bruscări  ale  Bisericii  de  către  statul  generaţiei  paşoptiste  au  rolul  de  a  o 
transforma  într-un  instrument  docil  al  puterii,  în  organism  tolerat.  Ierarhii  care  fac  figură  de 
opozanţi sunt rapid înlăturaţi din scaune sau chiar caterisiţi. 

După primul război mondial strategia de subordonare a Bisericii trece în alt registru. Epoca 
unei  confruntări  directe  face  locul  unui  proiect  de  reinventare  a  Bisericii.  Datorită  revoluţiei 
bolşevice şi a stării precare în care se găsea Biserica Rusă, cea română devenise biserica cu cel mai 
mare  număr  de credincioşi  şi,  astfel,  cea  mai  importantă  a  ortodoxiei.  Biserica  este  încurajată, 
sprijinită de guvern să devină patriarhie56; în acelaşi timp, la votarea statutului său, se evită cu grijă 
să  fie menţionat termenul de autonomie în relaţie cu statul.57 Puterea sesizează capitalul social 
deţinut  de  Biserică  şi  caută,  prin  naţionalizarea  şi  subordonarea  economică  a  acesteia,  să  îşi 
întărească  prestigiul  şi  mijloacele  de  promovare  a  propriilor  scopuri.  Puterea  caută  astfel,  mai 
degrabă, să creeze un organism manipulat. În curând, aceste legături primejdioase produc şi primele 
crize cu impact social major. 

55  A se vedea, în acest sens, Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. II, partea a 
X-a, cap. V-VII. Disponibil pe web la adresa: http://www.unibuc.ro/CLASSICA/iorgabiserica2/cuprins.htm, 
accesată la data de 13 noiembrie 2010. De asemenea, pentru informaţii complementare, a se vedea Mircea Păcurariu, 
Istoria BOR, vol. III, p. 109-125, capitolul intitulat: “Biserica Ortodoxă Română în timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza. Reformele sale bisericeşti.”  

56   Alexandru Briciu, „1924 - anul decisiv pentru întemeierea Patriarhiei”, în cotidianul Lumina, 20 Mai 2010, accesat 
la adresa web http://www.ziarullumina.ro/articole;1432;1;38775;0;1924---anul-decisiv-pentru-intemeierea-
Patriarhiei.html la data de 13 noiembrie 2010. Foarte sugestiv, având în vedere acuzaţiile aduse patriarhului Miron şi 
mitropolitului Pimen, de a fi oamenii liberalilor (a se vedea mai jos), este următorul dialog redat în articol: „În 
"Însemnările personale", primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, rememora: "Realizarea a 
luat-o în mână ministrul preşedinte I.I.C. Brătianu. În sept. 1924 la Te-Deum-ul de la deschiderea Corpurilor 
legiuitoare, la fine se apropie de mine Pimen, mitropolitul Moldovei şi mă interpelează: "De ce nu mâai făcut atent, 
că este absolut necesar şi pentru Biserică şi pentru ţară, ca să înfiinţăm un patriarhat român?". Am răspuns: "Nu 
voiam să intervin eu, ca să nu apar a fi pro Domo". "Nu-i vorba de persoană. Aci interesul e al ţării", răspunde Ioan 
Brătianu. Apoi, după clarificarea unor întrebări ce le-a pus în această privinţă, a chemat pe ministrul de Culte 
Lapedatu şi i-a spus: "Să faci cât mai curând proiectul de lege pentru înfiinţarea unui patriarhat român".”

57  George Enache, „Ispita politicului de a controla Biserica: Problema autonomiei şi legea de organizare a Bisericii[, 
în cotidianul Lumina, 24 Iulie 2010, accesat pe web la adresa 
http://www.ziarullumina.ro/articole;1319;1;42328;0;Problema-autonomiei-si-legea-de-organizare-a-Bisericii.html , 
pe data de 13 noiembrie 2010. 
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http://www.ziarullumina.ro/articole;1432;1;38775;0;1924---anul-decisiv-pentru-intemeierea-Patriarhiei.html
http://www.ziarullumina.ro/articole;1432;1;38775;0;1924---anul-decisiv-pentru-intemeierea-Patriarhiei.html
http://www.unibuc.ro/CLASSICA/iorgabiserica2/cuprins.htm


Cum era trăită biserica în cotidianul sau în practica socială a celor din interbelic, îndeosebi 
în rândurile studenţilor şi intelectualilor (din rândurile cărora s-au recrutat elitele legionare de mai 
târziu)? Mergând pe acest fir, vom descoperi lucruri cel puţin stranii: de pildă, studenţii români care 
conduceau Asociaţia Studenţilor Creştini din anii '20 ai secolului trecut nu ştiau ce este ortodoxia şi 
practicau un creştinism a-bisericesc de inspiraţie (şi sub patronaj) protestant. Într-adevăr, ASCR-ul 
este  înfiinţat  de  un  grup  de  studenţi  entuziaşti  sub  directa  influenţă  a  liderilor  YMCA 58 din 
România,  în  special  misionara  Elined  Pryes.  Mişcarea  studenţească  mondială  de  inspiraţie 
protestantă şi cu un puternic mesaj misionar social şi de modernizare nu s-a făcut simţită doar în 
România, ci şi în restul răsăritului ortodox. Astfel, aflăm mărturii despre contacte şi conferinţe ale 
liderilor YMCA în Rusia înaintea primului război mondial; puternice legături cu studenţii englezi a 
întreţinut şi Nicolae Velimirovici, un proeminent teolog sârb (ulterior canonizat de Biserica Sârbă) 
cu legături în Marea Britanie care, ulterior, îşi va reconsidera poziţia faţă de organizaţiile ecumenice 
şi  va asuma o pronunţată atitudine tradiţionalistă  şi  – prin urmare – critică faţă  de fenomenele 
modernizării Bisericii ortodoxe.59 

Aşadar,  cazul  ASCR  nu  este  unul  specific  doar  pentru  spaţiul  românesc,  ci  pare  a  fi 
caracteristic  spaţiului  răsăritean:  după  o  primă  perioadă  de  contact  şi  apropiere  entuziastă  a 
misionarismului  ecumenic  protestant,  urmează  descoperirea  diferenţelor,  distanţarea  şi  chiar 
contestarea, nu doar a acestor organizaţii, ci şi a facţiunilor modernizatoare influenţate de aceste 
organizaţii  din  cadrul  Bisericii  –  unele  fiind  chiar  dominante  ca  statut,  cum e  cazul  Bisericii 
Române (conflictul descris mai jos, prilejuit de schimbarea calendarului, este precedat de un astfel 
de proces de permeabilitate faţă de fenomenul ecumenismului şi al modernismului). 

Consultarea arhivelor Siguranţei arată că, pentru statul român interbelic, autoritatea YMCA 
(girată în România inclusiv de patriarhul Miron Costin şi mitropolitul Pimen al Moldovei) era o 
garanţie  că  ASCR  nu  avea  legături  cu  mediile  extremiste,  de  sorginte  legionară,  care  tocmai 
explodaseră în anii  ’20 ai secolului trecut.60 Situaţia se schimbă treptat,  urmând câteva rapoarte 
favorabile ASCR-ului în tendinţa acestuia de a se rupe de YMCA şi acuzând la aceasta din urmă 
interesele sale anti-româneşti.61 Conflictele sunt provocate nu doar de descoperirea diferenţelor de 

58  Young Men's Christian Association, organizaţie de misionarism creştin, inter-confesională, înfiinţată în anul 1844 în 
Marea Britanie şi dezvoltată ulterior, pe principii federale, în întreaga lume. Textele programatice arată ca a adoptat 
un mesianism care transformă mesajul evanghelic în nuanţe sociale şi militează pentru o unitate trans-confesională, 
trans-naţională etc. Alături de Federaţia Mondială a Studenţilor Creştini (din care a făcut parte, instituţional ASCR-
ul) şi care a fost condusă, o perioadă, de un preşedinte al YMCA (John Mott), adoptă principiile de la Paris (1855) 
care stau la baza organizaţiilor ecumenice din sec. XX, cea mai reprezentativă din acestea fiind World Council of 
Churches (Consiliul Mondial al Bisericilor). Scopul acestor mişcări este realizarea unităţii creştinilor, pornind de la 
premisa existenţei unei unităţi „invizibile”. Datorită caracterului a-dogmatic, aceste organizaţii sunt contestate de 
medii tradiţionaliste ce aparţin în special bisericilor ortodoxe şi confesiunii catolice. 

59  Mărturiile din Rusia aparţin Episcopului martirizat Ilarion Troiţki. Iată cum descrie acesta (în mod critic) contactul 
cu liderii mişcării studenţeşti mondiale: „Cândva la Moscova s-a făcut mare vâlvă în privinţa Uniunii Internaţionale 
a Studenţilor Crestini. În mijlocul locurilor sfinte ale Ortodoxiei Ruse au descins o mulţime de tot felul de misionari 
ai acestei Uniuni, tot felul de Misters Mott şi Misses Raus, care s-au adresat studenţilor ruşi cu predici englezeşti. 
Am ascultat şi o conferinţă despre această Uniune de peste ocean. Ni s-a spus că Uniunea era non-confesională; în 
ea se dădea libertate oricărei denominaţiuni creştine. Denominaţiile se unesc în această Uniune „pe baze federative” 
– aceştia au fost termenii folosiţi de conferenţiar. Mai apoi se teoretiza o formă de Creştinism independent de 
Biserică. Iată pricina pentru care Uniunea era ceva născut mort. Poate fi oare vreo viată creştină într-o astfel de 
„uniune”?”. Citat din  Arhiepiscopul Ilarion Troiţki, Creştinismul sau Biserica. În faţa creştinismului antihristic, 
Editura Egumeniţa, Bucureşti, 2005. Cât despre Episcopul Nicolae Velimirovici, scrierile acestuia din perioada 
„engleză” au fost traduse de curând în româneşte cu titlul Pătimirea Bisericii, Ed. Sophia, 2010. 

60  Astfel, în Dosarul CNSAS, Fond Documentar, nr. 2635, vol. 1 privind Congrese studenţeşti în România (1922-
1928), la cererea înaintată de ASCR, în 1924, Ministerului Instrucţiei de a organiza un Congres la Năsăud, Siguranţa 
nota: „Federaţia studenţilor creştini este o asociaţie internaţională cu sediul principal în America, de unde se 
dirijează propaganda creştină printre studenţi în Europa la Oxford, având ca preşedinte de onoare pe episcopul de 
Canteburry, iar în comitetul de conducere, pe lângă studenţi, şi profesorii renumitei facultăţi teologice din acest oraş.
Acest congres a fost anunţat încă de la sfârşitul lunii iulie şi, deşi membrii asociaţiunei sunt creştini, prin urmare 
antisemiţi (subl. m.), totuşi propaganda lor se bazează pe convicţiune, iar nu prin violenţă, cum au înţeles-o membrii 
centrelor studenţeşti” (fila 15).  

61  Dosarul CNSAS D 014758, Vol. 1, referatul în care Siguranţa descrie Congresul de la Măn. Căldăruşani, din 1928, 
în urma căruia ASCR rupe relaţiile cu YMCA: „De notat faptul că în această chestiune va interveni asociaţia IFCA, 



ordin dogmatic între creştinismul promovat de YMCA şi ortodoxie, ci şi de diferenţele de atitudine 
faţă de mişcarea studenţească radicalizată: YMCA, prin Elined Pryes, cere ASCR-ului dezicerea nu 
doar  de  violenţele  făcute  de  radicali  (condamnate  deja),  ci  de  mişcarea  în  sine.  ASCR refuză, 
Vulcănescu explicând că „ne întrebam, anume, dacă o reprobare a unor „fraţi”, chiar rătăciţi, nu este 
rolul unor „coade de topor” ce nu voiam să fim.”62 

Aşadar, unul dintre asecerişti este Mircea Vulcănescu, care are revelaţia ortodoxiei abia după 
ce ASCR este supusă atacurilor polemice ale lui Nae Ionescu. Lucrurile se complică şi mai mult în 
momentul în care descoperirea ortodoxiei echivalează, pentru Vulcănescu, o renunţare abruptă la 
orice fel de  aşteptare mesianică cu privire la realizarea unei ordini sociale şi politice „perfecte”. 
Unde duce însă acest indiciu? La o anume stare a Bisericii în perioada interbelică, la un nivel de 
participare şi cunoaştere (sau necunoaştere) a principalelor sale fundamente dogmatice nu la cei 
care oricum se percepeau drept ”emancipaţi” ci chiar în rândurile celor care se percepeau drept 
membrii activi. Se poate merge cu analiza şi mai departe: lipsa conştiinţei dogmatice şi ecleziastice 
poate fi semnul unui fenomen amplu de secularizare resimţit mai ales în marile oraşe interbelice. Şi, 
mai departe: tocmai această carenţă a putut duce la explozia mesianismului politic travestit, mai 
târziu,  în legionarism. Aşadar,  pentru a polemiza direct cu teoriile citate mai sus, nu prea mult 
ortodoxism a cauzat dezvoltarea extremismelor, ci prea puţin.63 

Un alt indiciu provine tot din sfera religiosului şi de această dată implică şi viaţa religioasă a 
satului românesc. Episodul schimbării calendarului iulian (vechi) cu cel gregorian (nou) este cvasi-
necunoscut şi ignorat strategic de istoriile bisericeşti. Iată însă că trecerea de la vechiul calendar la 
cel nou, o trecere care face parte dintr-un proces de modernizare care afectează din plin Biserica, a 
făcut o fisură în tabloul acestei aggiornări. Fisura iese la iveală în campania dură pe care se înscrie 
Cuvântul lui Nae Ionescu împotriva Sinodului şi la care participă şi Mircea Vulcănescu64 alături de 
alţi doi foşti asecerişti – Paul Sterian şi Sandu Tudor; dar şi din tulburările care au loc în regiuni 
care nu primesc schimbarea, lucru ce va duce, ulterior, la crearea unei schisme („stilismul”) care 
durează până astăzi. Problema calendarului a constituit inclusiv preocuparea Şcolii Gustiene, fiind 
produs un studiu pe această temă de E. Bernea, în urma unei monografii făcute la Cornova65. 

de sub Înalta preşedenţie a ASR Principesa Ileana, a cărei comitet de doamne va stărui pentru desfiinţarea societăţii 
IMCA, care este după spusele cercurilor ortodoxe, o societate indezirabilă. Ca elemente de actualitate pentru 
susţinerea acuzaţiilor ce se aduc societăţii IMCA, este faptul că în ultimul timp, o serie de secretari, cari imediat ce 
aduceau la cunoştinţa Direcţiunei anumite chestiuni cari erau contra ortodoxismului, au fost concediaţi. Printre 
aceştia se citează numele secretarilor Virgil Popescu, P. Sterian şi Sandu Tudor.” (fila 64). În alt raport, realizat tot în 
anul 1928, YMCA e acuzată de afinităţi cu comunismul: „Tot în legătură cu YMCA şi YWCA putem spune că la 
dosarul No. 9377 A.S. găsim dări de seamă asupra conferinţei juridice a Antantei Internaţionale, împotriva 
Internaţionalei a III-a ţinută în noiembrie 1927, la Haga, din care reiese că Drul F.A. Perry din comitetul coaliţiei 
anti-bolşevice a statului Michigan din America a prezentat acelei conferinţe un raport privitor la alarmarea 
industriaşilor americani faţă de propaganda socialistă şi comunistă. Dsa semnalează în acel raport faptul că 
Asociaţiile religioase ascund în sânul lor ideia comunistă, pe care o propovăduiesc în numele lui Christ. Între aceste 
asociaţii citează în primul rând asociaţiile YMCA şi YWCA, care ar exercita o acţiune bolşevică mai ales asupra 
tinerimei, ameninţând transformarea viitoarei generaţii într-una intoxicată de principiile distrugătoare ale 
bolşevismului.” (fila 80). 

62  Mircea Vulcănescu, Bunul Dumnezeu cotidian. Studii despre religie, Ed. Humanitas, 2004, p. 164. De altfel, Mircea 
Vulcănescu şi ASCR se implică în problema tulburărilor studenţeşti prin crearea unui ODAS – Oficiu de Ajutorare 
Studenţească – ce se face remarcat prin organizarea unui program de cercetare şi reformare a vieţii studenţeşti, 
publicat în „Arhiva Pentru Ştiinţă şi Reformă Socială”, Anul V, numărul 1-2, 1924, cu titlul: Program studenţesc  
pentru organizarea vieţii universitare. Lucrat, ca proiect, de seminarul de sociologie, etică şi politică al  
Universităţii din Bucureşti, în şedinţele din aprilie, maiu, iunie 1923, sub conducerea prof. D. Gusti.

63 Detaliile sunt din Mircea Vulcanescu, Nae Ionescu aşa cum l-am cunoscut, Ed. Humanitas precum şi din Nae 
Ionescu, Teologia. Integrala publicisticii religioase, Desis, Sibiu, 2003.

64 Articolele din Cuvântul dedicate temei au fost publicate recent în Mircea Vulcănescu, Bunul Dumnezeu cotidian.  
Studii despre religie, Ed. Humanitas şi în Nae Ionescu, Teologia. Integrala publicisticii religioase, Desis, Sibiu, 
2003.  

65 Ernest Bernea, „Contribuţii la problema calendarului în satul Cornova”, în Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială,  
Anul X, Numerele 1-4, 1932. Bernea povesteşte lui Zoltan Rostas, în Sala luminoasă. Primii monografişti ai Şcolii  
Gustiene, Editura Paideia, Bucuresti 2003, faptul că Mircea Vulcănescu a fost încântat de studiul respectiv, luându-şi 
sarcina de a îl prezenta şi lăsând la o parte propriul său studiu, din acelaşi număr al revistei, ”Prolegomene la studiul 



Evenimentul debutează devreme, derulându-se în două etape şi, ca şi cel legat de ASCR, are 
semnificaţii  contextuale  largi,  internaţionale.  Reforma calendarului  este  impulsionată de avântul 
modernist ce cuprinsese Patriarhia Constantinopolului după primul război mondial, cu slabe ecouri 
în rândurile celorlalte patriarhate. Doar România şi Grecia adoptă noul calendar, în prima parte a 
anilor ‘20, fără a schimba şi data de sărbătorire a Paştilor. Protestele, în această primă etapă, se fac 
simţite mai ales în Basarabia, provincie defavorizată şi uitată de capitală, vecină cu Rusia sovietică. 
După câţiva ani (1928), are loc episodul greu de înţeles al schimbării datei pascaliei. Greu de înţeles 
deoarece urmările sunt ample şi iniţiatorii ei puteau înţelege consecinţele unei astfel  de decizii. 
Ecourile tulburărilor legate de schimbarea calendarului nu se disipaseră, iar păstrarea vechii pascalii 
era un mijloc prin care tensiunile erau ţinute la un nivel controlabil.

Motor  al  schimbării,  în  condiţiile  în  care  Patriarhul  era  Înalt  Regent  (prilej  pentru  Nae 
Ionescu  să  ducă  o  altă  campanie  referitoare  la  necanonicitatea  patriarhului  Miron),  a  fost 
Mitropolitul Pimen al Moldovei, preşedinte al Sinodului, acuzat dur de Nichifor Crainic şi de Nae 
Ionescu ca  fiind  omul  liberalilor.66 Scandalul  capătă,  treptat,  proporţii  –  asociaţii  ale  clericilor, 
grupul  parlamentar  al  basarabenilor,  săteni  simpli  dar şi  episcopii  Basarabiei  depun memorii  la 
Patriarh, la Regenţă şi la guvern pentru a se reveni la vechea pascalie.67 Cuvântul şi Curentul duc o 
campanie la baionetă împotriva Sinodului, pe care îl declară schismatic faţă de ortodoxie. Ierarhii 
răspund amenţinând cu excomunicări şi afurisenii. Sinodul se încăpăţânează să păstreze data nouă a 
pascaliei,  justificând inovaţia prin asumarea unor rol de lance al reformei în întreaga ortodoxie. 
Până să poată juca un rol conducător în ortodoxia universală, Sinodul eşuează însă în a îşi impune 
autoritatea în propria Biserică. Deşi conform comunicatului oficial toţi ierahii semnaseră pastorala 
prin  care  se  fixa  definitiv  noua pascalie,  mitropolitul  Gurie  al  Basarabiei,  împreună cu ceilalţi 
episcopi ai regiunii, neagă veridicitatea semnăturilor şi ”fac opinie separată”. Situaţia în Basarabia 
este disperată, şi este clar că noua pascalie nu se poate introduce decât prin represalii poliţieneşti. 
Represalii şi tulburări sociale este însă ultimul lucru pe care îl doreşte Iuliu Maniu şi PNŢ, aflat la 
prima  sa  guvernare.  De  altfel,  există  ipoteza,  speculată  îndeosebi  de  Nichifor  Crainic,  a  unei 
malversaţiuni liberale creată cu scopul de a pune în încurcătură guvernul ţărănist. Lipsit de sprijinul 
guvernului în impunerea noii date asupra propriilor credincioşi, Sinodul începe să emită mesaje tot 
mai contradictorii – ba reiterând data nouă a pascaliei, ba lăsând să se înţeleagă că se poate prăznui 
Paştile la ambele date – şi ”pe nou”, şi ”pe vechi”. 

Scandalul capătă noi cote de audienţă când ajunge în Parlament, principala tribună publică a 
epocii. Dr. Lupu, un parlamentar ţărănist fost ministru al muncii, atacă dur, cu argumentele furnizate 
de redacţia Cuvântul, decizia Sinodului, cerând intervenţia guvernului (a se remarca faptul că şeful 
guvernului, Iuliu Maniu, era greco-catolic), legal posibilă datorită statutului subordonat al bisericii 
gândit şi legiferat de liberali. Primul ministru refuză intervenţia, însă subliniază că nu vor exista 
represalii împotriva celor care vor sărbători Paştile după data veche. Originea acestui eveniment 
este dezvăluită, ani mai târziu, de Mircea Vulcănescu: ”Nae Ionescu avea nevoie de un om care să 
ducă chestiunea în parlament, şi nu-l găsea. (...) Deodată, un gând: Doctorul Lupu! Fusese în cartel 
cu liberalii şi acum era pus deoparte. Căuta el însuşi o platformă să se repună în vedere. O chestiune 
populară. ”Ăsta e băiat de popă”, spune Nae Ionescu. ”Ia anunţă, măi, diseară, că Lupu va interpela 
guvernul pe chestia pascaliei.” Redactorul politic, mai timid: ”Păi, ai vorbit cu el?” Nae: ”Nu. Nu e 
nevoie. Pregătiţi-i dosarul pentru mâine!” Zis şi făcut.”68

Principalii opozanţi, Nae Ionescu şi Nichifor Crainic, contestă decizia din perspective uşor 
morfologiei economice a unui sat”. 

66  Pamfil Şeicaru, în „Datoria guvernului”, Curentul, nr. 360, 15 ianuarie 1929, p. 1; Nichifor Crainic, „Pimen, marele 
vinovat”, Curentul, Nr. 365, 20 ianuarie 1929, p. 1; Nae Ionescu, în „Cine e vinovatul de la 24 ianuarie”, Teologia.  
Integrala publicisticii religioase, Ed. Deisis, Sibiu, 2003, pp. 170-171.

67  Pe larg, a se vedea în Curentul, ianuarie-martie 1929, informaţiile privind Asociaţia Generală a preoţilor ortodocşi, 
condusă de pr. Prof. Decan Ioan Mihălcescu, care depune un memoriu Sinodului semnat de 500 clerici; Asociaţia 
„Ajutorul” a preoţilor bucureşteni care votează o moţiune defavorabilă noii pascalii; memoriul Consiliului Eparhial 
din Moldova, adică din eparhia lui Pimen, în care se cere demiterea acestuia; memoriul Sfatului Parlamentar 
Basarabean, condus de C. Stere, Ioan Codreanu, vicepreşedintele Camerei și Scodigor, vicepreşedintele Senatului, 
înaintat lui Iuliu Maniu, etc. 

68  Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu aşa cum l-am cunoscut, p. 148.



diferite.  La  Nae  Ionescu  rigurozitatea  teologică  este  mai  pregnantă  –  linia  Cuvântului este  că 
inovaţia pascaliei noi contravine tradiţiei şi canoanelor şi, prin decizia unilaterală luată de Sinodul 
românesc, în afara ecumenicităţii ortodoxiei universale. Însă accentul principal cade pe imperativul 
păstrării tradiţiei şi pe respingerea argumentelor ”ştiinţifice”. La Nichifor Crainic linia teologică 
este mai confuză, accentul cade mai mult pe necesitatea păstrării ecumenicităţii şi mai puţin pe 
rigoarea canonică. Mircea Vulcănescu se înscrie în linia dată de Nae, scriind cinci articole pe temă 
şi participând, alături de Sandu Tudor şi Paul Sterian, foştii colegi de la ASCR, la elaborarea unui 
amplu răspuns polemic dat unui ierarh susţinător al noii pascalii.69 Toate articolele sunt documentate 
canonic şi dogmatic. Iată-ne în plin paradox, observat (şi remarcat drept un fapt pozitiv) de Nichifor 
Crainic70: tineri intelectuali, fără formaţie teologică, implicându-se activ într-o polemică cu Sinodul 
din care ies biruitori la nivelul argumentului canonic. 

De fapt, două mentalităţi ce se află în contradicţie: una ce vede în biserică o instituţie mai 
degrabă  social-etică,  în  care  cei  care  au  drept  de  ”învăţătură”  sunt  ierarhii  şi  cel  mult  preoţii, 
mentalitate care este efectul unei secularizări a gândirii ecleziastice, a unei biserici ortodoxe care 
arată catolic şi se manifestă spiritual în mod protestant, după o butadă a lui Nae Ionescu, şi o alta 
care  redescoperă  ortodoxia  tradiţională,  bizantină,  în  care  ”învăţătura”  nu  este  doar  apanajul 
clerului,  ci  al  oricărui  credincios,  iar  Sinodul  nu deţine infailibilitatea,  căci  este  condiţionat  de 
”predanie”. 

În cele din urmă, Sinodul renunţă la noua dată. Răul fusese însă deja făcut şi în Basarabia şi 
în unele părţi din Moldova rămân comunităţi care resping in corpore nu doar noul calendar ci şi 
Biserica, apărând un nou fenomen sectar, intitulat ”stilism” (niceeni sau starostilnici în variantele 
mai incipiente). 

Fenomenul, deşi minor în aparenţă, odată aprofundat, duce  la un context larg surprinzător: 
problema  este  caracteristică  nu  doar  pentru  spaţiul  ortodox  românesc,  ci  şi  pentru  tot  spaţiul 
răsăritean. În Grecia, de pildă, aceeaşi măsură, introducerea calendarului nou, a provocat schisme 
multiple „stiliste”. 

Aceste crize îl duc pe Vulcănescu la o poziţie critică faţă de apropierea dintre Biserică şi 
stat. O apropiere toxică, ce deformează modul propriu de manifestare şi identitatea bisericii, care îi 
slăbeşte prezenţa în societate, subordonând-o intereselor politice şi strategiilor de putere. Toţi vor să 
îşi arondeze Biserica – liberalii, Carol al II-lea, legionarii, Antonescu şi, ca un apogeu al acestei 
violentări politice a celui mai autonom spaţiu din societatea românească, comuniştii. 

Viaţa şi moartea unui economist „mic-burghez”

Sociolog şi teolog prin vocaţie, Mircea Vulcănescu a făcut studii economice pre-doctorale la 
Paris şi a avut o carieră de economist, debutând ca referent la Ministerul Finanţelor (Oficiul de 
Studii) în urma unui concurs, lucru ce nu era uşor de obţinut în epocă. Mărturie ne este chiar un 
articol dedicat unui tânăr economist, referent în acelaşi Oficiu de Studii,  un oarecare Ion Florin 
Banciu.71 Cu studii doctorale efectuate în străinătate, acesta reuşeşte să se angajeze, cu greu, pe 
postul  de referent  ad-hoc printre mulţi  alţi  postulanţi.  Marea Criză şi  efectele sale,  printre  care 
reducerile drastice de personal administrativ, îl găseşte ne-definitivat pe post, ceea ce va duce la 
îndepărtarea sa din funcţie. Disperat de deznodământul scurtei sale cariere, se sinucide. Din notele 
explicative  ale  editorului  operelor  lui  Mircea  Vulcănescu  aflăm  că  Ion  Florin  Banciu  fusese 

69  A se vedea Studii despre religie. Bunul Dumnezeu cotidian, pp. 253-295.
70  Nichifor Crainic, ”Ziua Domnului”, Curentul, Nr. 379, 4 februarie, p. 1: „Trebuie să remarcăm un fenomen 

excepţional în legătură cu tulburătorul eveniment al noii Pascalii Sinodale: discuţia în însuşi fondul chestiunii pe 
care un grup de tineri publicişti au deschis-o în presă. N-ar fi nimic extraordinar dacă aceşti tineri publicişti ar fi 
teologi. Dintre ei însă nu e decât unul teolog, d. Racoviceanu. Ceilalţi nu sunt teologi, şi acesta este faptul 
extraordinar. D. Mircea Vulcănescu a făcut studii de filosofie; d. Paul Sterian, studii de drept şi de economie politică, 
d. Sandu Tudor a fost ofiţer de marină. Cu un talent strălucit şi cu o ardoare fără egal tinerii aceştia se încumetă să 
discute chestiunea Sf. Paşti în laturea dogmatică, laturea ecumenică şi în laturea ”ştiinţifică”.”

71  Mircea Vulcănescu, De la Nae Ionescu la „Criterion”, Ed. Humanitas, 2003, articolul „Gânduri la moartea unui 
tânăr”, pp. 164-166. Articolul fusese publicat în Cuvântul în februarie 1932.



îndepărtat din funcţie în favoarea colegului său de cameră – un evreu polonez.72 Cazul putea să fie 
cu uşurinţă  speculat  într-o direcţie  antisemită.  Mircea Vulcănescu nu face însă nicio referire  la 
înlocuitorul tânărului referent, ci aruncă întreaga vină pentru astfel de cazuri tragice, aşa cum o va 
face şi în alte articole dedicate tinerei generaţii şi derivelor extremiste73, pe formarea modernistă a 
tinerilor, învăţaţi în sistemul educaţional să dispreţuiască modul de vieţuire al părinţilor şi să aibă 
aspiraţii  urbane,  concomitent cu blocarea posturilor şi a posibilităţii  de ascensiune socială:  „Nu 
vorbesc de pierderea pe care o încearcă societatea însăşi lăsând să se irosească douăzeci şi cinci de 
ani de pregătire cu temei; ci de sentimentul acesta legitim, care se desluşeşte tot mai mult în sufletul 
celor care se ridică acum la viaţă, anume că în actuala aşezare socială ei sunt de prisos. N-au rost, n-
au soartă. Întârziaţi în lupta vieţii, n-au înainte decât porţi închise. Oameni aşezaţi. Inamovibili. (...)  
Cei  care  au  răspunderea  actualei  aşezări  să  ia  seama.  O societate  în  care  tinerii  nu  pot  trăi  e 
primejduită. Azi, unul cade frânt, ca un semn, ca o protestare, ca un simbol şi poate ca un steag. 
Mâine?”74 

Mâine  se  vor  arunca  într-un  „activism  prin  disperare”75,  principal  resort  psihologic  de 
aderare a tinerilor la mişcările extremiste. Ani mai târziu, Mircea Vulcănescu va mai face o referire 
la  un  alt  caz  celebru  în  epocă,  la  antipodul  celui  descris  mai  sus,  un  anume  student  Sile 
Constantinescu care îşi ucisese părinţii deoarece nu aveau îndeajuns de mulţi bani să-i dea pentru a 
se integra cafenelelor şi mondenităţii bucureştene: „acel „Sile Constantinescu”, băiatul sărac, scos 
prin  carte  din  ale  sale  de  mania  culturalizantă  a  doctorului  Angelescu   –  adevăratul  autor  al 
climatului moral în care se va dezvolta Garda de Fier – crescut fără şapte ani de acasă, smuls din 
mediul său familial şi ajuns să îşi dispreţuiască părinţii care s-au jertfit să îl facă om, adolescentul 
care nu are nimic sfânt, care nu mai crede în nimic şi nu mai respectă pe nimeni şi care, aruncat în 
calea tuturor ispitelor, fără putinţa de a şi le-mplini, crede că totul i se cuvine şi e gata de orice!”76 

Dar dacă Sile Constantinescu este un caz patologic sau, oricum, încadrabil acelei categorii de „rataţi 
fără leac”77, stâlpi ai cafenelelor de pe Piaţa Victoriei cu totul altceva este cazul celor ca Ion Florin  
Banciu, tineri care visau nu atât să aibă cariere strălucitoare, cât să facă misiune. 

Dacă ne gândim şi la starea febrilă a unora ca Mircea Eliade şi Emil Cioran, exasperaţi şi ei 
de  orizontul  închis  de  afirmare  în  sfera  culturală  sau  academică,  putem înţelege  odată  în  plus 
succesul pe care l-a avut curtarea lor de către Mişcarea Legionară şi perspectivele potenţiale ale 
unei  afirmări de prim-plan dublată de sensul unei  misiuni  istorice de îndeplinit  faţă  de ţară,  în 
condiţiile  ascensiunii  politice  ale  acesteia.  Mărturiile  recente  ce  se  desprind  din  corespondenţa 
întreţinută de Anton Golopenţia şi soţia sa, Ştefania Cristescu-Golopenţia, arată că, într-adevăr, şi 
pentru cei mai capabili şi creativi cercetători (de această dată în domeniul sociologiei) posibilitatea 
de afirmare era traumatic de restrânsă, chiar şi atunci când se beneficia de apropierea unui profesor 
atât  de  titrat  şi  cu  relaţii  atât  de  extinse  cum era  D.  Gusti.  Zbaterea  pentru  afirmare  duce  la 
sacrificarea vieţii  de familie  şi  înveninează relaţiile  dintre  monografişti,  provocând deteriorarea 
atmosferei, altădată de pioneriat şi camaraderie, caracteristică primelor campanii monografice.78 Şi 
aici, afirmarea nu este percepută în sensul unei cariere oarecare, ci în termenii unui misionarism 
idealist: „Am vrut uneori să evadez din cazna de a face ceea ce nu pot să nu cred că aş putea face,  
trăind numai iubirea noastră,  trăind numai pentru tine.  Nu pot şi  nu se poate.  Încercând să mă 

72  Idem, p. 390. 
73  A se vedea articolele publicate sub titlul generic Tânăra generaţie. Crize vechi în haine noi. Cine sunt şi ce vor  

tinerii români, Ed. Compania, 2004. 
74  De la Nae Ionescu la „Criterion”, p. 166. 
75   Tânăra generaţie..., p. 122. 
76  Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu aşa cum l-am cunoscut, Ed. Humanitas, p. 81. 
77  Tânăra generaţie..., p. 119: „Când se vorbeşte mereu despre criză economică şi de şomaj al tinerei generaţii, se uită 

că nu e vorba numai de o lipsă de mijloace, ci de o lipsă de scop la acest tânăr declasat, smuls cu ajutorul pompelor 
de cărămidă roşie din mediul lui spiritual, dezrădăcinat, dezaxat, rupt de credinţa părinţilor lui şi din privegherea 
dragostei acestora şi aruncat pe drumuri, în nădejdea unei îmbunătăţiri iluzorii a stării lui materiale, ajuns să îşi 
dispreţuiască părinţii, să se ruşineze de ei, fără a izbuti însă să se integreze, în schimb, altundeva, plutind fără rost, 
lucid de goliciunea lui spirituală, în atmosfera cafenelelor, vânător al unei ratări sigure şi fără leac!”

78  Anton Golopenţia, Rapsodia Epistolară. Scrisori primite şi trimise de la Anton Golopenţia (1932-1950). Volumul II, 
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2010. 



mărginesc, să am o funcţie, fie şi pe cea de profesor la Universitate, ca să câştig câţi bani şi câtă 
stimă trebuie pentru a trăi o viaţă acasă, aş fi secat degrabă de toate ruşinările. Nu mi-am închipuit 
că s-ar putea să am o misiune; dar toţi anii mei şi toate putinţele şi neputinţele mele m-au izolat de 
ceata celor simplu fericiţi.”79

Mircea Vulcănescu pare lipsit de ambiţii de carieră, fără să fi visat funcţii şi mari realizări ca 
economist - aflăm din mărturiile soţiei Mărgărita Ioana Vulcănescu şi fiicei sale Mioara că a urmat 
studiile economice din datorie faţă de tatăl său, el fiind înclinat către studii umaniste şi chiar către 
preoţie. În orice caz, la doar câteva luni de la angajarea sa ca referent, participă deja la elaborarea 
bugetului  general  al  statului  pentru anul  1930 (situaţia  se  va repeta  şi  în  anii  următori). 80 Ţine 
numeroase conferinţe despre sistemul economic mondial, despre reformele din SUA şi economia 
sovietică, gospodăria ţărănească etc. Reflecţiile sale despre sistemul economic mondial şi despre 
tendinţele sale au fost sintetizate în studiul ”Spre un nou medievalism economic” 81 în care discută 
sistemele capitalist, comunist şi tendinţele structurale către un nou tip de economie datorită marii 
crize economice. Aici se poate detecta şi o influenţă pur teologică: ideea unui nou ev mediu (care 
avea şi o conotaţie spirituală în accepţia lui  originală) fusese lansată în epocă de rusul Nicolae 
Berdiaev,  audiat  de Vulcănescu la  Paris,  pe timpul  studiilor  sale  în  economie.  Era o idee care 
prinsese în epocă. În mod concret, Vulcănescu o folosea pentru a desemna noul tip de organizare 
socială şi economică ce se întrevedea în urma Marii Crize, care nu va mai fi bazat pe libertatea 
individuală  protejată  juridic  a  capitalismului  clasic,  ci  pe  organizarea  colectivă  şi  dirijismul 
economic.  În mod surprinzător pentru cititorul  de astăzi,  Vulcănescu încadrează SUA în rândul 
ţărilor  care  au  părăsit  modelul  clasic-liberal  spre  o  organizare  colectivă,  mergând  aşadar  spre 
aceeaşi tendinţă reprezentată, la modul extrem, de economia centralizată şi planificată total a URSS. 

Reţinem câteva idei din conferinţele şi studiile publicate de Mircea Vulcănescu în aceşti ani: 
în  contextul  dezbaterii  interbelice  dintre  liber-schimbişti  şi  protecţionişti,  observă  că  etichetele 
ideologice  nu  corespund nicidecum conţinutului  de  politici  economice  promovate  de  guvernele 
partidelor istorice. Astfel, liberalii sunt protecţionişti, naţionalişti, reprezentând interesele rentierilor 
şi ale burgheziei birocratice, iar ţărăniştii continuă linia vechilor conservatori, fiind promotori ai 
comerţului liber  (ceea ce ar fi  dus la  o mai  bună vânzare a grâului,  în principal).82 În privinţa 
gospodăriei ţărăneşti, observă greutatea de a folosi statistici şi date economice într-un mod relevant 
pentru aceasta, având în vedere că ea este, în primul rând, o entitate culturală şi familială, nu o 
întreprindere  economică.  Principiul  de  funcţionare  al  acesteia,  chiar  şi  atunci  când  se  iau  în 
considerare funcţiile sale strict productive, nu este profitul, ci producţia pentru satisfacerea nevoilor 
proprii. Din acest motiv, productivitatea globală a agriculturii nu a crescut în urma reformei agrare – 
şi, de atfel, accentul pus pe culturile de grâne, în special de grâu, nu este unul de viitor. Proprietatea  
ţărănească trece printr-un proces de „pulverizare” datorită împărţirii pământului între descendenţii 
familiei; lucrul are consecinţe sociale, căci se înmulţesc „codaşii” – argaţii sau chiar săracii satului, 
populaţie excedentară.83 Excedent care ar putea fi preluat de industrie, dacă aceasta s-ar dezvolta pe 
baze sănătoase – Vulcănescu arată că principalul atuu economic al României industriale interbelice, 
petrolul,  se  va  epuiza  rapid,  şi  că  trebuite  înlocuit  cu  o  dezvoltare  a  industriei  manufacturiere 
dominantă pentru zona balcanică.84 Aşadar, pentru economistul Vulcănescu, România interbelică nu 
poate fi  nici  „grânarul”  şi  nici  „găzarul”  Europei  –  dezvoltarea sa  poate  fi  realizată  doar  dacă 
gospodăria  ţărănească  se  reorientează  în  culturile  sale  şi  practivă  o  agricultură  intensivă,  iar 
industria se reorientează şi ea, mai degrabă, spre manufacturare. Totul sub autoritatea statului – care 
poate dirija economia într-un mod corporatist. Vulcănescu nu este însă un adept al statului tare cu 
orice preţ – esenţială pentru această discuţie fiind, pentru el, „o anumită concepţie despre om care ar 
trebui lămurită”.85

79  Idem, p. 32. 
80  M. Diaconu, Profil spiritual, p. 13. 
81 Spre un nou medievalism economic, pp. 45-121. 
82  „Evoluţia şi tendinţele economiei româneşti”, în Spre un nou medievalism economic, p. 127. 
83  „Gospodăria ţărănească şi problemele pe care le pune statisticienilor”, în op. cit., p. 141. 
84   „Însemnări pentru industrializarea României”, în op.cit., p. 279. 
85   În op.cit., p. 123.



Nu se ştie încă ce ecou au avut aceste recomandări ale economistului. Se ştie însă că a fost  
numit, la ordinul min. de Finanţe Alexandru Neagu, în iunie 1935, ca director la Vămi, un salt brusc 
şi neaşteptat, după cum mărturiseşte: „Astăzi m-au numit director la Vămi. Andi (Alexandru Neagu 
– n.m.), care are întotdeauna gustul aventurii, neştiind cum s-o mai scoată la capăt cu certurile din 
aceasta direcţie şi cu denunţurile care le urmează şi îl plictisesc, m-a aruncat între ei ca pe un câine 
în mijlocul unui joc de popice. Are un fel de bucurie sadică să vadă dacă o să-mi frâng sau nu gâtul.  
Nu mă întreabă dacă vreau; îmi spune că s-a hotărât. Eu am impresia pe care am avut-o când am 
sărit întâia oară de pe trambulină. Nu ştiu nimic despre vămi. N-am condus niciodată un serviciu. 
Rolul meu în minister a fost numai acela de referent, cu răspundere intelectuală şi numai pentru 
munca mea.”86 Un subordonat îl întâmpină sentenţios: „Domnule director, pentru a reuşi aici, cineva 
trebuie  să  fie  sau  un  naiv,  sau  o  canalie”.  Amintirile  sunt  pline  de  savoare:  „....aproape  toţi 
inspectorii  vamali,  când  îţi  vorbesc,  fac  cu  ochiul.  Serviciul  ar  merge  minunat,  dacă  n-ar  fi 
intrigăraia.”  Evident,  apar  şi  presiunile  şi  cererile  de favoruri.  Un oarecare  Bălăcescu,  chiar  în 
biroului ministru Neagu, cere o scutire ilegală de taxe vamale. Vulcănescu – „încerc să îi rezist cu 
textele (legii – n.m.).  Dl Bălăcescu, ca să mă convingă,  îmi ameninţă copiii.  Nu mă dau bătut. 
Atunci deputatul I., aflat în cabinet, mă întrerupe arţăgos: - Cum, dumneata crezi în lege?. M-am 
uitat la el şi i-am răspuns cu ciudă: - Nu, fac sport.” Aşadar, sintetizând, circuitul presiunilor arată 
astfel: „pentru orice chestiune nedreaptă, dacă ai respins pe solicitator, vine din nou la tine însoţit  
de-un gazetar. Dacă-l respingi şi pe el, vine cu un deputat. Pe urmă, cu un ministru. Şi dacă chestia e 
mare, vine şi cu Consiliul de Miniştri. Va trebui să fac o listă a intervenţiilor. Fiecare cu chestiile lui. 
Contribuţie frumoasă la lămurirea esenţei regimului nostru parlamentar.”87 Hărţuielile şi implacabila 
aplicare a legii nu trec fără dileme filosofice şi etice: „Adevărul e că, luptând pentru „legalitate”, 
lupt acum exact împotriva ideilor mele de totdeauna. Şi, mai ales, în contra vieţii. ...noi punem 
bariere. Ca bolovani în calea unui râu, care trece pe alături. (...) Şi totuşi, trebuie să aplici legea. E 
un fair-play la care ai consimţit faţă de tine însuţi. (...) Şi totuşi, procedând astfel, îmi dau seama că-
mi trădez convingerea intimă, că angajamentul meu „legalist” trădează nu numai pe Nae Ionescu şi 
tot ce ştiu de la el, dar şi dispreţul specific românesc faţă de norma abstractă, necesară şi universală, 
adică impersonală, şi predilecţia noastră spre hatâruri. Nu-ncape îndoială că, la fel cu tata, lucrez azi 
pentru România modernă, pentru europenizare. Trădător?”88 Pe Nae Ionescu îl va „trăda” la modul 
propriu în momentul în care şi acesta îi cere un favor personal – anume aducerea în ţară a unui 
Maibach luxos fără plata taxelor vamale. Evident, elevul şi chiar discipolul nu face rabat de la lege 
nici  în  faţa  maestrului.  Cariera  de  la  Vămi  se  va  încheia  din  momentul  în  care  Vulcănescu 
descoperă,  total  întâmplător,  fiind  în  concediu,  un  iaht  care  făcea  contrabadă  cu  alcool.  Iahtul 
aparţinea lui  Eduard Mirto,  fost  ministru al  comerţului  şi  industriei  (1930) şi  al  comunicaţiilor 
(1932-1933), membru marcant al Frontului Românesc condus de Vaida-Voevod. Cazul a stârnit un 
mare scandal mediatic. Aflăm că cel care intervine în favoarea contrabandistului este acelaşi Nae 
Ionescu  –  ce  încasează  un  al  doilea  refuz  de  la  Vulcănescu  dar  pe  care  acesta  îl  „linişteşte”,  
spunându-i că nu crede că vor exista repercusiuni asupra fostului ministru ci, mai degrabă, că va 
pierde el postul de director la Vămi. Lucru ce s-a întâmplat întocmai. Prin intervenţia lui Mircea 
Cancicov, pe atunci ministru de Finanţe,  Vulcănescu este mutat de la Vămi la Datoria Publică. 
Totuşi, acelaşi Cancicov intervine pentru Vulcănescu când acesta îşi permite gestul sfidător de a 
vota împotriva Constituţiei lui Carol al II-lea rămânând astfel, mai departe, la Datoria Publică, deşi 
votul negativ a costat pe alţi funcţionari demiterea.89  

De Alexandru Neagu şi Mircea Cancicov îl va lega, pe Mircea Vulcănescu, nu doar funcţia 
administrativă, ci şi soarta de condamnat criminal de război în lotul II al celor acuzaţi de colaborare 
cu guvernul Antonescu. Deşi prima propunere (refuzată) de a fi subsecretar de stat la Ministerul de 
Finanţe a venit de la Mircea Cancicov, pe timpul guvernării legionare, numirea sa a venit în urma 
recomandărilor făcute de George Cretzianu (ministru de finanţe între 1940 – 1941) mareşalului 

86  Însemnări din jurnalul lui Mircea Vulcănescu, publicate de M. Diaconu în Profil spiritual, p. 76. 
87  Idem, p. 78. 
88  Idem, p. 80. 
89  În Nae Ionescu aşa cum l-am cunoscut, p. 73. 



Antonescu însuşi. Cretzianu îi confirmă, pe timpul reţinerii  din închisoarea de la Arsenal, acest 
lucru, explicând că fusese impresionat de prestaţia lui Vulcănescu în dosarul valorilor ungare.90 De 
altfel,  odată  cu începutul  războiului  mondial  Vulcănescu este  trimis  în  misiuni  cheie  ce  ţin  de 
relaţiile economice ale României: în 1939, apoi în iunie 1940, efectuează vizite la Paris şi Londra 
pentru a reprezenta interesele financiare ale statului român, pentru contractarea unor împrumuturi şi 
pentru a face „lobby” pentru prezenţa anglo-saxonă pe piaţa românească. Într-un articol publicat în 
periodicul britanic The Banker, Mircea Vulcănescu observă izolarea tot mai mare a României faţă de 
piaţa  financiară  anglo-saxonă şi  prezenţa  crescândă  a  Germaniei  care  oferă  preţuri  avantajoase 
pentru piaţa românească: România este ţară debitoare faţă de ţările vestice şi nu mai reuşeşte sa 
echilibreze balanţa de plăţi, impulsionând importurile către ţările creanţiere, nereuşind, în schimb, 
decât să îşi vândă mărfurile pe piaţa Europei Centrale – unde dominantă e Germania. Soluţia ar fi 
orientarea pieţei anglo-saxone către produsele de calitate medie industriale din România, pe care ar 
putea să le achiziţioneze la un preţ egal cu cel oferit de Germania.91 Abilitatea sa de negociator este 
folosită până şi de puterea comunistă, oficiali ai noului guvern efecutând vizite în închisoarea de la 
Arsenal pentru a cere sfatul lui Vulcănescu în contextul negocierilor Tratatului de Pace de la Paris. 

Ca subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe,  Mircea Vulcănescu reuşeşte (nu de unul 
singur,  se  înţelege)  să  intervină  în  favoarea  Şantierelor  Navale  Galaţi,  ce  intraseră  în  vizorul 
germanilor,  să  contramandeze  unele  convenţii  economice  defavorabile  părţii  române,  să  reducă 
exportul de materii prime către Germania, colaborând la o politică financiară şi economică atât de 
eficientă încât România, pe timpul războiului, a reuşit să îşi dubleze cantitatea de aur de la BNR 
(ajungând la 24 şi jumătate vagoane de aur) – caz unic pentru o ţară participantă la al doilea război  
mondial. Mai mult, impulsionează modernizarea armatei române condiţionat, toate achiziţiile fiind 
păstrate în interiorul ţării pentru eventualitatea (deja preconizată) schimbării taberei de combatanţi.
92 Această politică oarecum subversivă faţă de cea oficială de alianţă necondiţionată cu Germania, 
este împărtăşită, după cum o arată actele dosarului penal din arhiva CNSAS, de toţi subsecretarii de 
stat  ai  guvernului Antonescu. Nimeni  dintre  cei  acuzaţi  nu pare a fi  germanofil.  Dedublarea se 
păstrează şi în ceea ce priveşte relaţiile cu evreii. Dacă pe plan oficial guvernarea lui Antonescu 
înăspreşte legislaţia anti-semită şi mareşalul însuşi este prezent, în actele procesului, cu ordine de 
represiune faţă de evrei, subsecretarii de stat aduc martori şi dovezi care relevă existenţa unor relaţii  
personale cu evreii care au supravieţuit represiunii oficiale şi au servit la îmbunătăţirea situaţiei 
personale a celor defavorizaţi.93 Intervenţiile nu se reduc doar la cazuri izolate: gen. Şova arată cum 
a elaborat un proiect de îmbunătăţire a condiţiilor de transport a evreilor către Palestina (se efectuau 
astfel de transporturi), proiect aprobat chiar de Antonescu dar, se pare, nepus în practică datorită 
unor neînţelegeri între responsabili.94 Mircea Vulcănescu intervine şi el propunând să se renunţe la 
obligarea evreilor de a presta munci „în folos obştesc” de nivel inferior (gen curăţatul zăpezii) ci, în 
schimb, de a fi lăsaţi să lucreze în meseriile şi domeniile proprii de activitate.95 

Din memoriile scrise pe timpul primei reţineri în lotul Alexandru Marcu, reiese că Mircea 

90  În Ultimul cuvânt. Jurnalul de la Arsenal, Ed. Crater, p. 54. Mircea Vulcănescu a participat la negocierile de la 
Budapesta privitoare la cedarea Ardealului de Nord către Ungaria, consecinţă a dictatului de la Viena.  

91  Articolul a fost consultat din Vol. 19 al Dosarului Penal din Arhiva CNSAS nr. 232, „Alexandru Marcu şi altii”, 
filele 64-72. 

92  Mircea Vulcănescu, Ultimul cuvânt, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992. 
93  Ca exemplu, profesorul universitar Alexandru Marcu, subsecretar de stat la Ministerul Propagandei, aduce ca 

mărturie scrisorile soţiei – cetăţean francez de etnie română -  savantului evreu Roger Heim, pe care îl ajuta constant 
cu pachete de alimente pe timpul perioadei în care acesta este reţinut în lagărul de la Buchenwald. Scrisorile atestă 
că pachetele chiar au ajuns la destinatar. Amănunte în vol. 2, fila 80 şi vol. 3 filele 146, 239 ale Dosarului nr. 232. 
Un alt caz, evocat de subsecretarul de stat Petre Strihan – inginerul Camil Schlesinger, aflat ca simplu îngrijitor – 
datorita legislaţiei antisemite – la un spital din provincie, este bătut de doi gardieni legionari. Inginerul face plângere 
la P. Strihan care soluţionează concediind pe cei doi gardieni antisemiţi – a se vedea vol. 6 al aceluiaşi dosar, filele 
173-175. Astfel de mărturii, de altfel, sunt evocate de aproape toţi subsecretarii de stat, inclusiv de Mircea 
Vulcănescu, în favoarea căruia depune mărturie Şerban Cioculescu (îl ajutase pe fratele său internat la lagărul de la 
Tg. Jiu) şi V. Băncilă care arată cum intervenise în favoarea lui Mihail Sebastian – depoziţii aflate în vol I al 
dosarului citat.

94  Vol. 11, dosarul nr. 232, filele 71-72. 
95  Vol I, dosar nr. 232, fila 103. 



Vulcănescu a fost unul din cei care au contribuit cel mai mult la formularea argumentelor apărării,  
jucând rolul de „consilier” pentru aproape toţi cei acuzaţi. De altfel, în cadrul procesului reuşeşte să 
ţină  o  pledoarie  care  depăşeşte  cu  mult  timpul  acordat  de  judecători.  Nimeni  nu  îl  întrerupe. 
Procurorii nu fac decât să recunoască justeţea argumentelor dar să ceară, în ciuda faptelor expuse, 
condamnarea acuzaţilor.96 

Concluzii preliminare. Străinul din interior şi poporul fără istorie.

Aşadar,  microistoria  interbelicului  românesc,  văzută  prin  biografia  contextualizată  a  lui 
Mircea Vulcănescu, se înscrie într-o problematizare voită a modelului standard de interpretare a 
istoriei recente româneşti: ca o societate înscrisă pe linia evoluţiei, a progresului, evoluţie sincopată 
de derivele extremiste interbelice şi, în cele din urmă, de intrarea în lagărul sovietic. Acestui model i 
se alătură cel sociologic, în care factorul explicativ pentru lipsa progresului economic, a valorilor 
„civice” sau a capitalului social revine specificului răsăritean ortodox. 

Istoricii cotidianului german au pus în discuţie modernizarea de tip webberian, caracterizată 
prin raţionalizare şi birocratizare, dar şi prin uniformizare şi nivelare, atât prin luarea în considerare 
a costurilor acestui proces cât şi a interogării cu privire la „forţele motrice ale acestei bulversări 
istorice”. Ei au pus la îndoială inclusiv tezele despre raţionalizare văzută ca o emancipare seculară 
de puterile mitice, un progres uman. Aceste puneri la îndoială au şi un revers metodologic: în ce 
măsură  imaginea  (tabloul)  marilor  contexte  descrise  de  teoriile  modernirării  corespunde  cu 
experienţa de viaţă a mulţimilor? Mai departe, incursiunile istoriei cotidianului sunt menite să redea 
glas  „străinului  din  interior”  –  istoria  categoriilor  dependente  şi  dominate  ale  procesului  de 
bulversare istorică, cealaltă faţă a acestui proces care afectează societatea în întregul ei.97 

Costurile modernizării - care la noi au luat chipul celei de tip francez – modelul iluminist, 
centralizat, autoritar şi secular -, precum şi căutarea acelui „străin din interior”, a „poporului fără 
istorie” care a fost principala (şi majoritara...)  victimă a acestui imens proces de bulversare din 
rădăcini a unui vechi mod de viaţă constituie miza acestui proces de cercetare.

Particularitatea lui  stă în faptul că nu va merge direct pentru a lua contact cu mulţimea 
anonimă ce se poate regăsi din vestigiile istorice rămase din interbelic. Accesul va fi intermediat 
prin intermediul unei singure persoane – Mircea Vulcănescu, intelectual mic-burghez, funcţionar de 
stat, sociolog, care descoperă, treptat, ce este Biserica şi ce este satul românesc, două dimensiuni 
cheie care trăiesc criza modernizării. Vom re-descoperi şi noi, alături de el, crâmpeie din aceste 
dimensiuni precum şi crâmpeiele de viaţă intelectuală şi urbană ale interbelicului românesc.

96  Este regretabil că lotul subsecretarilor de stat este considerat, de unele surse, lotul criminalilor de război, luând de 
bună, aşadar, sentinţa tribunalului comunist. Pe siteul Yad Vashem (http://www1.yadvashem.org), organizaţie 
înfiinţată în 1953 şi dedicată comemorării Holocaustului, se găseşte un material redactat în româneşte, nesemnat, în 
care, deşi se recunosc unele „stângăcii” (ce eufemism) proceselor intentate criminalilor de război, printre care sunt 
menţionaţi subsercetarii de stat, ele sunt considerate drept legale şi fundamentate pe principiul culpabilizării 
individuale. Cercetarea pledoariilor procurorilor şi a avocaţilor subsercetarilor de stat din dosarul penal nr. 232 din 
Arhiva CNSAS arată însă tocmai contrariul: neputând să condamne subsecretarii de stat pe baza faptelor incriminate 
de legea nr. 312/1945, s-a recurs la incriminarea pe baza responsabilităţii colective, principiu contrar oricărui sistem 
de drept cu pretenţii de legitimitate. Avocaţii lotului condamnat arată, de altfel, cum s-a procedat în două cazuri 
asemănătoare: membrii guvernului Petain şi membrii guvernului hitlerist din procesul de la Nurenberg. În primul 
caz singurul acuzat şi condamnat a fost Maresalul Petain, tocmai pentru ca tribunalul francez a refuzat să aplice 
principiul răspunderii colective, iar în cazul al doilea, deşi s-a aplicat un astfel de principiu, unii oficiali de prim rang 
ai guvernului au fost achitaţi – cazul ministrului de finanţe german Schacht (vol 14, pledoaria avocatului H. 
Aznavorian din ianuarie 1948, vol. 14, dosarul 232, filele 185- 202). Articolul de pe Yad Vashem se găseşte la 
adresa: http://www1.yadvashem.org/about_yad/what_new/data_whats_new/pdf/Romanian/1.12_Postwar_Trials_
%20revazut_gina.pdf 

97  Alf L Lüdke, op.cit., p. 7. 
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