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Rezumat: 

Corpul Voluntarilor ardeleni a fost format din luptători români, originari din Transilvania, care au luptat alături de 

armata română în timpul primului război mondial. Prin aceste unităţi militare, românii ardeleni s-au alăturat 

României şi armatei române în timpul primului război mondial,  cu scopul de a elibera Ardealul si de a-l uni cu 

Patria Mama, România. Prima unitate militară ce se va alătura armatei române şi va fi constituită din voluntari 

ardeleni se înfiinţează în lagărul de prizonieri de la Darniţa, de lângă Kiev, în toamna anului 1916. La 23 februarie 

1917, Ministerul de Război al României emite ordinul nr. 1191 prin care se constituie Corpul Voluntarilor ardeleni-

bucovineni din Rusia. La 18 mai 1917 comandamentul Corpului Voluntarilor Români începe pregătirile pentru 

expedierea în Moldova a primului eşalon de voluntari ardeleni şi bucovineni. Pe data de 20 iulie 1917 mai sosesc în 

ţară alţi 650 voluntari. Şi aceştia sunt daţi la aceleaşi regimente ca şi cei din primul eşalon, iar pe data de 1 august 

1917 pleacă spre front în cadrul unităţilor la care au fost repartizaţi. Încă din prima zi a ofensivei de la Mărăşeşti 

voluntarii ardeleni intră în luptă, mai ales în sectorul localităţilor Zăbrăuţi şi Fitioneşti. Aportul voluntarilor la 

cauza unităţii statale a poporului nostru este un fapt istoric de profundă însemnătate. Marea victorie dobândită de 

poporul român împotriva armatelor Puterilor Centrale îşi are, aşadar, izvoarele sale de forţă şi continuitatea sa în 

lupta unită a tuturor fiilor naţiunii noastre- fără nici o delimitare de zona geografică, de provenienţă sau de frontul 

de luptă pe care se aflau în calitate de combatanţi. 
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Abstract: 

Transylvanian Volunteer Corps was composed by Romanian soldiers from Transylvania, who fought alongside the 

Romanian army during World War I. With these units, the Transylvanian Romanians joined the Romanian army 

during World War I, in order to liberate Transylvania and to unite it with the Motherland, Romania. The first 

military unit that will join the Romanian army will consist of Transylvanian volunteers set up in camp prisoners of 

Darna, near Kiev in the autumn of 1916. On February 23, 1917 the Romanian  Ministry of War  issues the order no. 

1191 that establishes Corps Volunteers Transylvania, Bukovina in Russia. On May18, 1917 the command of the 

Romanian Volunteer Corps, begin preparations for sending the first echelon of volunteers from Transylvania and 

Bukovina. On July 20, 1917 May inbound 650 other volunteers. And they are given the same regiment as the first 

echelon and on the August 1, 1917 go to the front in the units to which they are assigned. On the first day of the 

offensive in Mărăşeşti, volunteers enter into combat, especially in the localities Zăbrăuţi and Fitionesti. The 

contribution of volunteers to the cause of the territorial unity of our people is a historical fact of profound 

significance. Great victory gained by the Romanian armies against the Central Powers has its therefore its source of 

strength and continuity in the united struggle of all our nation's sons without any demarcation of the geographical 

area of origin or the battle front on which were as combatants. 
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Introducere 
Un aspect de o importanţă majoră, deşi insuficient cunoscut, al activităţii desfăşurate în 

anii primului Război Mondial pentru realizarea unităţii statale româneşti, îl constituie 

organizarea unor unităţi naţionale de voluntari din rândurile ardelenilor şi bucovinenilor, militari 

ai armatei austro-ungare, căzuţi prizonieri pe fronturile de luptă dintre Antanta şi Puterile 

Centrale. Asemenea celui prezent în cadrul altor naţiuni, voluntariatul românesc a fost expresia 

voinţei politice şi militare a unor forţe ale naţiunilor discriminate de a se implica, în calitate de 

voluntari, în cadrul trupelor propriei naţiuni sau, prin dezertare şi trecere la inamic, alături de 

trupele fostului adversar (Cazacu, 2013, pp. 89-115). 

 Apărut într-o perioadă nepropice statului român, acest corp al voluntarilor români din 

Ardeal, Banat și Bucovina a avut un rol foarte important în constituirea României Mari, acțiunile 

lui au făcut cunoscută, sub aspect politic, hotărârea acestuia de a lupta pentru eliberarea națională 

și unirea cu România (Cazacu, 2013, p. 102). 

 

Constituirea unităţilor de voluntari 
 Ideea constituirii unor corpuri de voluntari recruţi din rândul românilor transilvăneni şi 

bucovineni care se aflau în ţară, precum şi dintre prizonierii de origine austro-ungară, aflaţi în 

lagărele ruseşti, a stat, de la începutul intrării României în război, în atenţia fruntaşilor mişcărilor 

naţionale din provinciile subjugate, ca şi a conducerii politice şi militare a României (Muşat, 

Ardeleanu, 1986, p.519). Astfel, un momoriu din 1 septembrie 1916, redactat de Octavian C. 

Tăslăluanu şi semnat de mai mulţi exponenţi ai românilor refugiaţi, cerea Consiliului de Miniştri 

de la Bucureşti să „încuviinţeze organizarea de regimente ardelene şi bucovinene, care să se 

compună din foştii soldaţi români ai armatei austro-ungare, veniţi în România în cursul 

războiului, şi din prizonierii români din Rusia, care vor trebui aduşi în România” (Tăslăuanu, 

2011, pp. 139-142). După calculele autorului memoriului, numărul transilvănenilor refugiaţi se 

ridica la aproape 150.000, iar cel din lagărele din Rusia la peste 100.000
3
. 

 Acţiunea de mobilizare a voluntarilor a cunoscut o amploare deosebită în Rusia, deoarece 

pe teritoriul acesteia se afla majoritatea prizonierilor români din armata cezaro-crăiască şi, de 

asemenea, din motivul că vecinătatea geografică şi situarea în aceeaşi tabăra militară a României 

şi Rusiei înlesnea, măcar potenţial, încadrarea mai grabnică a ardelenilor şi bucovinenilor în 

armata română. Constituit în decembrie 1916 la Darniţa, lângă Kiev, primul Corp al Voluntarilor 

Români şi-a intensificat acţiunea de recurtare a prizonierilor mai ales după revoluţia rusă din 

februarie 1917, care proclamase ea însăşi dreptul la autodeterminare al popoarelor de pe 

cuprinsul fostului imperiu ţarist. Organizarea voluntarilor se bucură de acum într-o măsură mai 

mare şi de atenţia guverului de la Iaşi, mai ales că după insuccesul campaniei din 1916 şi 

ocuparea de către inamic a unei importante părţi din teritoriul ţării, armata română retrasă în 

Moldova se afla în plin proces de refacere şi completare, în vederea unor noi confruntări cu 

Puterile Centrale.  
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Manifestul de la Dariniţa 
 Unul dintre momentele cele mai semnificative din activitatea Corpului Voluntarilor 

Români din Rusia a fost „Adunarea Naţională” a ofiţerilor, subofiţerilor şi soldaţilor de la 

Darniţa din 13 aprilie 1917, numită ulterior, în chip simbolic, „Prima Alba Iulie”. Declaraţia 

manifest adoptată de adunare şi înaintată guvernului român, Guvernului Provizoiu al Rusiei, 

guvernelor statelor aliate şi neutre, presei, unor personalităţi ale vieţii politice şi cultural 

ştiinţifice internaţionale cuprindea un aspru rechizitoriu la adresa Austro-Ungariei, o temeinică 

argumentare a dreptului românilor de pe cuprinsul acestei împărăţii de a se desprinde de 

stăpânirea sa multiseculară şi de a se unii cu conaţionalii lor de peste Carpaţi şi totodată, exprimă 

hotărârea voluntarilor „ardeleni şi bucovineni de a lupta cu armele în mâini, în rândurile oştirii 

române pentru înfrângerea patriei vitrege şi netezirea drumului spre unitatea tuturor românilor”.  

 După adunarea de la Darniţa obiectivul principal al comandamentului Corpului 

Voluntarilor Români a devenit, pe de-o parte, pregătirea primului eşantion de militari ardeleni şi 

bucovineni în vederea plecării în ţară, iar pe de altă parte, intensificarea acţiunii de recrutare a 

noi grupuri de voluntari din rândul prizonierilor aflaţi în Rusia. În ziua de 7 iunie 1917, după o 

frumoasă şi entuziastă primire la Chişinău, trenul care îi aducea din Rusia pe cei dintâi voluntari, 

în număr de 116 ofiţeri  şi 1290 subofiţeri şi soldaţi, a sosit la Iaşi. Festivităţile prilejuite de 

primirea acestora şi de depunerea jurământului lor ca ostaşi ai României s-au desfăşurat în 

prezenţa membrilor familiei regale şi ai guvernului, conducerii armatei, reprezentanţilor statelor 

aliate şi a unui numeros public. Prin atmosfera înălţătoare care a domnit atunci în capitala 

temporară a ţării, evenimentul depăşeşte semnificaţia sa pur militară, simbolizând înainte de 

toate redobândirea, după asprele încercări de până atunci, a încrederii în apropiatul viitor de 

libertate şi unitate al neamului românesc.  

 La două zile de la festivităţile de la Iaşi, a luat fiinţă pe lângă Ministerul de Război al 

României o comisie consultativă a ardelenilor  şi bucovinenilor, compusă din Octavian Goga, 

Ion Nistor şi Leonte Moldovan. Din iniţiativa acesteia şi cu aprobarea regelui şi guvernului, în 2 

iunie 1917 s-a constituit pe lângă Marele Cartier General al armatei „ Biroul A.B.” (ardelean-

bucovinean), având ca atribuţii atât aducerea neîntărziată în ţară a voluntarilor mobilizaţi de 

Corpul de la Kiev, cât şi recrutarea unor noi voluntari şi concentrarea lor în lagăre speciale, în 

vederea expedierii în Moldova. În acelaşi scop, pe lângă Comandamentul Corpului s-a creat        

„Serviciul voluntarilor de origine română din Rusia” (Nemoianu, 1922, p.45).  

 Chiar a doua zi după depunerea jurământului, voluntarii sosiţi la Iaşi au cerut să fie 

repartizaţi neîntârziat la unităţi. În fruntea acţiunii se aflau atât reprezentanţii ai celor veniţi de la 

Kiev, cât şi intelectuali refugiaţi în anii războiului din teritoriile stăpânite de monarhia dualistă: 

Victor Deleu, Voicu Niţescu, Ion Agârbiceanu, Elie Bufnea, Octavian C. Tăslăuanu, Mihai 

Popovici, Ion Vescan, Laurian Gabor, Nicolae Paparadu etc.  

 Măsurile preconizate de Marele Stat Major pentru integrarea voluntarilor în armata 

română poartă amprenta febrilităţii cu care se derulau ultimele acţiuni de refacere a capacităţii de 

luptă a ţării. Deoarece posedau deja un anumit grad de experienţă militară, ca foşti combatanţi în 

armata austro-ungară, instruirea lor a durat numai circa trei  saptămâni. După această scurtă 

perioadă voluntarii au fost repartizaţi, pe specialităţi, la unităţile aflate în refacere, în rândul 

cărora se simţea mai ales o nevoie acută de ofiţeri şi subofiţeri. Tinerii intelectuali cu termen 

redus au fost trimişi la şcoala de ofiţeri de rezervă din Botoşani,  în timp ce ofiţerii, gradaţii şi 

soldaţii au fost repartizaţi la unităţi îndeosebi la regimentele de infanterie 26 Rovine, 3 Olt, 19 



Caracal şi 5 Vânători (Şerban, 2003, p.104), din cadrul Diviziei 11, aflată în refacere lângă Iaşi. 

Fără îndoială, acţiunea voluntarilor români din provinciile subjugate avea, înainte de toate, o 

deosebită semnificaţie politică. Hotărârea prizonierilor din Rusia de a fi încadraţi în Armata 

Română pentru a lupta împotriva Puterilor Centrale exprimă convingerea că războiul lor 

,,împotriva patriei vitrege’’ era în măsură nu numai să apropie victoria finală, ci totodată să-i 

convingă pe Aliaţi de opoziţia totală a popoarelor componente de existenţa pe mai departe a 

Austro-Ungariei. Se avea în vederea ideea ca ,,ardelenii să lupte în calitatea lor de ardeleni, în 

formaţii ardelene, împotriva statului maghiar, dovedindu-se prin aceasta limpede şi indubitabil că 

cetăţenii români ai statului maghiar nu recunosc suveranitatea acestuia. Faptul că au luptat 

împotriva Ungariei, oricum s-ar termina războiul, trebuia să fie un titlu de glorie pentru naţiunea 

română din Ungaria şi o întărire morală pentru luptele din viitor” (Arhivele Naţionale Istorice 

Centrale, dosar 65/1918, f.1).   

 Referitor la starea de spirit şi conduita remarcabilă a voluntarilor veniţi din Rusia, se 

cuvine să reţinem un episod care mi se pare grăitor. În rândurile refugiaţilor ardeleni aflaţi la Iaşi 

au existat câteva voci care cereau ca voluntarii să fie dispersaţi în cât mai multe unităţi şi 

eventual sub nume false, „pentru ca dacă vor fi făcuţi prizonieri să nu-şi ispăşească eroismul lor 

sub spânzurătoare”. Împotriva astfelor de planuri care contraveneau însuşi spiritului 

voluntariatului s-a ridicat, în numele camarazilor săi, Victor Deleu: ,,Noi [a declarat el] vrem să 

fim Armata Ardealului! Noi vrem să fim conştiinţa Ardealului, care cere libertatea desăvârşită şi 

Unire! Noi nu vrem o ţară cucerită, ci vrem să ne eliberăm cu forţele noastre. Spânzurătore? Să 

fim spânzuraţi! Dar să se ştie că Ardealul însuşi luptă pentru libertate şi Unire!” (Arhiva 

Muzeului Naţional al Unirii Alba-Iulia, Discursul lui Mihai Popovici la catafalcul lui Victor 

Deleu, inv. 6758, p.683. ). 

Voluntarii ardeleni în bătălia de la Mărăşeşti 
 Regimentele în care au fost încadraţi voluntarii au plecat pe front la 1 august 1917, celor 

sosiţi la Iaşi la 7 iunie adăugându-li-se după o săptămână şi cei 644 de componenţi ai celui de-al 

doilea eşalon, ajuns în Moldova la 20 iulie. Voluntarii au fost angajaţi în luptă din prima zi a 

ofensivei, acţionând mai ales în zona localităţilor Zăbrăuţi şi Fitioneşti din sectorul strategic 

Mărăşeşti. Până la încheierea luptelor de pe frontul de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz (21 august 

1917) a sosit din Rusia şi a fost trimis în lupta şi un al treilea detaşament, format din 32 ofiţeri  şi 

658 de soldaţi. Participarea voluntarilor la operaţiunile din timpul dramaticei încleştări a lăsat 

mărturia unui exemplar spirit de sacrificiu, de devotament faţă de idealul căruia i se 

consacraseră. Din rândurile ardelenilor şi bucovinenilor au căzut în luptă 31 morţi şi 453 răniţi, 

iar ca o recunoaştere a bărbăţiei de care au dat dovadă, 129 de voluntari au fost distinşi cu ordine 

şi medalii (Ioan I. Şerban, 2003, p. 105).  

 Străduinţele ardelenilor şi bucovinenilor de a conferi noi dimensiuni organizării lor 

militare au continuat  în toamna anului 1917. Ca urmare a hotărârii Marelui Cartier General din 

13 octombrie, în 4 noiembrie a luat fiinţă la Iaşi „Serviciul Central al Voluntarilor Ardeleni 

Bucovineni”, care a preluat atribuţiile „Biroului A.B.” , subordonându-se direct Ministerului de 

Război. Câteva zile mai târziu, la 28 noiembrie 1917, s-a constituit la Hârlău Corpul Voluntarilor 

Români, sub comanda colonelului Marcel Olteanu, ardelean de origine, strănepot al lui Petru 

Maior (Arhivele Ministerului Apărării Naţionale, fond Marele Stat Major (M. St. M), dosar 

2/1917-1918, f. 13). Marea unitate avea un comandament structurat după normele prevăzute 

pentru o divizie de infanterie din armata română, urmând să-i grupeze sub comandă unică pe toţi 

voluntarii ardeleni şi bucovineni, fie veniţi din Rusia, fie refugiaţi. Dând satisfacţie dorinţei 



voluntarilor de a fi organizaţi în unităţi distincte, la începutul lunii decembrie a luat  fiinţă în 

cadrul Corpului de la Hârlău Regimentul 1 „Turda” (comandant lt. col. Dragu Buricescu), la 20 

decembrie Regimentul 2 „Alba Iulia” ( comandant lt. col. Constantin Paşalega), iar la începutul 

anului 1918 Regimentul 3 „Avram Iancu”.  

Concluzii 
 Contribuţia voluntarilor români la mişcarea de eliberare naţională s-a înscris pe 

coordonata majoră a istoriei poporului român de luptă multiseculară împotriva asupritorilor 

străini. Este neadmisibil să se vorbească despre unirea Ardealului fără a se stărui asupra rolului 

voluntarilor. Aceşti combatanţi înrolaţi în detaşamentele de voluntari, acţionând pe diferite 

fronturi de luptă împotriva Austro-Ungariei, au exprimat cu forţa faptelor de arme şi a jertfei 

supreme hotărârea neclintită a populaţiei din provinciile jubjugate de a lichida asuprirea 

naţională şi de a înfăptui statul naţional unitar român.  

 Aportul voluntarilor la cauza unităţii statale a poporului nostru este un fapt istoric de 

profundă însemnătate. Marea victorie dobândită de poporul român împotriva armatelor Puterilor 

Centrale îşi are, aşadar, izvoarele sale de forţă şi continuitatea sa în lupta unită a tuturor fiilor 

naţiunii noastre, fără nici o delimitare de zona geografică, de provenienţă sau de frontul de luptă 

pe care se aflau în calitate de combatanţi. 
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Rezumat: 

Idea de bază a acestui text este că următoarele două concepte, adică conceptul de suveranitate şi utopie, deşi la prima 

vedere diferite şi cu aplicare în domenii diferite, au totuşi puncte comune. Referentul comun al acestor două concepte 

este cel de antropologie politică moderă şi cel de filosofie politică modernă, însă ele trimit la o structură mai de 

profunzime a modului de-a-fi-în-lume al omului. Voi argumenta, plecând de la antropologia filosofică a lui Arnold 

Gehlen, dar şi de la teoria imaginarului elaborată de Jean Jacques Wunenburger/Gilbert Durand că aceste două 

concepte se referă la nişte aspecte ale fiinţări umane esenţiale, la condiţia lui de fiinţă culturală şi de fiinţă 

caracterizată prin lipsă (Mangelwesen). Omul, biologic vorbind, nu are acelaşi echipament ca restul animalelor, nu are 

o specializare şi o nişă ecologică. Nu are gheare, nu are blană, nu aleargă precum un ghepard, fiind nevoit pentru a 

exista să îndeplinească anumite lucruri. Trebuie să se formeze pe sine, nevoile şi dorinţele sale, şi trebuie să işi creeze 

singur un mediu în care să poată trăi, mediul numit cultură de către Arnold Gehlen. Suveranitatea şi utopia îşi au 

rădăcinile aici, în această nevoie fundamentală de a arunca o privire sinoptică asupra existenţei, de a ordona şi 

controla propria natură, ca şi natura înconjurătoare. Utopia, în acest sens, este o prelungire a necesităţii de a deveni 

suveran peste sine şi peste mediu, este un model de exersare şi construire a suveranităţii. 

 

Cuvinte cheie: utopie, suveranitate, imaginatie/imaginar 

 

 
Abstract: 

The main idea of this text is that the concepts of sovereignty and utopia, though at first glance without any apparent 

connection, do in fact have a common reference, which is the one of modern political philosophy and political 

anthropology. They pertain also to the mode of being of man as such, to his specific way of inhabiting the world. 

Besides that I argue with the help of the Arnold Gehlen philosophical anthropology and Jean Jacques 

Wunenburgers/Gilbert Durands theory of imaginary that this both concepts express some essential features of man and 

that they pertain to his condition as Mangelwesen, as a being which  is characterized through lack. Human beings do 

not have the natural equipment of the other living beings, no claws, no fur etc, therefore they have to find a way to 

maintain their existence. Man need to shape himself, his needs, his wishes, and also to create and control this created 

environment. Utopia is rooted in this need of conceiving a blueprint for man to exercise sovereignty over the 

environment and himself. 
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Ipoteza de care acest text, urmând procedeul lui Jean Jacques Wuneburger de a situa utopia 

în structurile antropologice ale imaginarului, este că şi conceptul de suveranitate –  deşi de 

provenienţă teologică – împărtăşeste împreună cu utopia rădăcini parţial comune, existând un teren 

comun pentru cele două. Această afirmaţie se sprijină  pe idea că cele două concepte se referă la 

aspecte ale tipului de fiinţare specific omenească, pe care Arnold Geheln a denumit-o Mangelwesen 

(Gehlen, 1950, p.10, p.33, p.354), acest concept desemnând o fiinţare-în-lume care este defiinită de 

lipsa echipamentului biologic şi fizic necesar pentru supravieţuire, lipsită de specializarea organelor 

pentru o anumită funcţie, viaţa depinzând de crearea unei lumi proprii, pe care o impune naturii. 

Mediul autentic de existenţă pentru om este cultura, adică o lume creată, care pleacă de la 

necesitatea omului de a-şi configura, crea mediul şi de a face viitorul previzibil, pentru a putea să 

trăiască. Omul nu trăieşte în prezent, în clipă, el trăieşte în viitor, şi trebuie să încerce să controleze 
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lucrurile şi să îşi făurească unelte de care natura l-a lipsit. De asemenea, omul este fiinţa 

neterminată – unferitg – caracterizată de plasiticitate şi de un sistem de pulsiuni regrabil, care poate 

fi educat, dresat astfel încât omul să îşi vadă de interesele de durată, nevoi etc., ce nu pot fi 

satisfăcute pe moment. Ambele sunt întemeiate în constituţia psihobiologică a omului.  

 Imaginarul, conform sociologului francez Gilbert Durand reprezintă o colecţie de imagini, 

simboluri, arhetipuri, scheme, care se situează între presiunile venit din interiorul organismului şi 

presiunile externe. Imaginarul este produsul unui traiect antropologic (Durand, 1998, p. 36-37). La 

rândul lor, aceste imagini se asociează între ele conform anumitor criterii, alcătuind registrele de 

imagini, în număr de trei, dar subordonate clasificării regim diurn/regim nocturn al imaginii. La 

baza acestora se află însă schemele provenite din reflexele dominante, precum domianta posturală – 

faptul că omul este o fiinţă bipedă, apoi dominanta sexuală şi cea digestivă. Regimul diurn este cel 

ce ne interesează în principal, regim numit erotic. Ele e structurat de dominanta posturală, de 

mişcarea de a se înălţa, de a sta drept. El conţine referinţe la tehnologia armelor, la ideea de suveran 

mag şi războinic, la ritualuri ale purificări şi înălţării, la gestul tăierii/separării (gest simbolic şi 

esenţial pentru utopie), al despărţirii a ceva de ceva, al delimitării etc. (Durand, 1998, p. 51). 

Regimul diurn este numit antitetic şi schizoid, fiind foarte bine caracterizat de schema separării şi a 

unei anumit tip de închidere. Spada e o emblemă a acestui regim al imaginarului, dar şi imaginile 

luminii sau soarelui, universul fiind văzut ca tăiat sau structurat conform unor linii de ruptură 

discordante. Stimmungul, ca să folosim o sintagmă heideggeriană, sentimentul ontologic sub care e 

deschisă lumea de acest regim al imaginii este orientat către luptă, separare, purificare, către 

cucerirea şi supunerea spaţiului exterior, relaţia cu realitatea fiind de neasumare, de neadaptare, 

ideea de asumare a acesteia fiind resimţită ca ameninţare de către cel aflat sub domnia acestui regim 

al imaginarului. Această abordare a lumii este analitică, solidară cu concepţia unui cosmos 

mecanizat, rigid geometrizat şi uniformizat, aici domnind simetria, planului riguros, logica formală. 

Există aspecte vizibile în expresiile patologice ale acestui imaginar, la anumiţi bonavi psihici 

constatându-se, cel puţin pe planul expresiei verbale, verbalizând dispariţia noţiunii de timp şi a 

expresiilor aferente, totul fiind exprimat sub forma unui prezent spaţializat (Durand, 1998, p. 126). 

Separarea, diferenţierea faţă de restul existenţei, evacuarea timpului şi a trecutului, ruptura cu 

practicile culturale considerate normale, alături de imaginea unui soare suveran ce distruge orice 

urmă de întuneric şi de adâncime ce încalcă transparenţa, sunt trăsături ale utopiei. Imaginea acestui 

soare atotputernic care străbate şi luminează totul este legat de o schemă ascensională, de imaginea 

luminii, dar şi a ochiului atoatevăzător – ochiul şi soarele fiind atribute sau simboluri ale Zeului - al 

puterii suverane, este resurgenţa unui simbolism mitic şi teologic, aplicat asupra omului şi societăţii 

perfecte, ele simbolizând puterea care supravehează şi dirijează totul, numai că, în utopie, ele s-au 

laicizat. Ele sunt semnele pricipiului suveranităţii, de care vorbea Gerard Mairet, suveranitate care 

este o autodivinizare a omului. Imaginarul este funcţia speranţei în om, prin care face faţă trecerii 

timpului, este funcţia negării eufemizării timpul, făcându-l să apară ca ceva pozitiv, nu doar ca o 

manifestare a unei entropii de neînvins. El este negarea devenirii fatale, este antidestin şi antimoarte 

(Durand, 1998, p. 403). Este întruchiparea speranţei esenţiale, suţine Durand, dar utopia reprezintă 

o patologie a acestei funcţii legitime şi necesare omului, o patologie ce generează totalitarism. 

 „Cetatea devine un organ, o maşinărie care deschide poarta unei tehnologii. […] Utopia 

devine  deciun  laborator mental al maşinăriilor întru fericire, centrate pe un singur  imperativ - cel 

alreuşitei şi al Puterii” (Wunenburger, 2001, p. 154). 

 Omul constituie o breşă în cadrul ordinii fiinţelor vii. El este ceea ce Arnold Gehelen 

numeşte o fiinţă care trebuie să ia atitudine faţă de sine, o fiinţă care e caracterizată, dacă folosim 

limbajul heideggerian, de înţelegere/comprehensiune ca trăsătură fundamentală a modului de a fi în 

lume. Interpretarea pe care şi-o dă propriei fiinţări, propriei existenţe nu este un moft, ci este un act 

necesar, fie că e vorba de a exista conform determinaţiilor ontologice, fie din punct de vedere 

practic, al existenţei de zi cu zi. Existenţa pentru om este în permanenţă o sarcină, ce trebuie mereu 

reluată: 



 „Sie bestehen în der tätig gelösten Aufgabe, sich în der Welt zu orientieren, daß sie ihm 

verfügbar wird und în die Hand fällt.”
3
 

Modul în care omul îşi interpretează fiinţa deschide căi diferite de a concepe ordonarea, 

domesticirea lumii, diverse moduri de a reduce surprizele care îi afectează sau îi pot afecta 

existenţa. Ele definesc modul în care omul va concepe aceste probleme şi le va rezolva. De aceea, 

omul este o fiinţă care trebuie să ia atitudine faţă de sine (Gehlen, 1950, p. 9). 

 Omul este o fiinţă lipsită de echipamentul biologic adecvat prin care să facă faţă divereselor 

pericole, este lipsit de instincte autentice, el nu este adaptat exclusiv la o nişă ecologică. La stimuli 

nu reacţionează imediat şi nemijlocit precum animalele. Există un hiatus între stimul şi reacţie, care 

face posibil ca omul să își educe şi orienteze sistemul pulsional în funcţie de interesele lui de durată. 

Nevoia de ordonare începe încă de la nivelul bombardamentului de stimuli pe care trebuie să îi 

ordoneze, această activitate de ordine ajungând până la planificarea situaţiilor în mod conştient. 

Omul îşi creează propriul mediu, pe care îl poate transporta. Acest mediu este cultura (Gehlen, 

1950, p. 38), care începe o dată cu organizarea şi ordonarea stimulilor, aşadar a creării unei 

experienţă coerente. Omul este o fiinţă neterminată, unfertig, nespecializată. Omul trebuie să se facă 

pe sine, să îşi determină direcţa de desăvârşire. Aceasta este un punct în care intervine utopia, care 

poate fi privită ca o expresie înaltă a acestei nevoi a omului de a-şi crea propriul mediu de existenţă, 

de a ordona lumea şi de a o lua în stăpânire. La originea utopiei se află o funcţie legitimă şi necesară 

a omului, înrădăcinată în condiţia umană. Omul nu doar îşi trăieşte viaţa prins în prezent precum un 

animal, ci este mereu orientat spre viitor, pentru a putea stăpâni prezentul. De aceea Gehlen afirmă 

că omul îşi conduce viaţa – er führt sein Leben, lucru care se petrece din necesitate – aus erster Not. 

Omul este o fiinţă expusă, cu o viaţă nesigură şi care trebuie să facă faţă provocărilor ce pot veni 

oricând. Chiar şi faptul că mai trăieşte o zi este/era o mare reuşită pentru om (Gehlen, 1950, p. 17). 

Toate funcţiile sau facultăţile înalte pe care le are omul: gândire, imaginaţie, limbaj iau parte la 

acest proces. Limba, gândirea desăvârşesc procesul de ieşire de sub domnia actualului făcând 

posibile anticiparea şi previziunea corectă şi construirea de modele de situaţii ipotetice sau de dorit, 

pe baza cărora să fie modelat prezentul şi situaţia în care se găseşte omul la un moment dat. Ele se 

regăsesc în acest hiatus dintre asaltul stimulilor şi lipsa de reacţie imediată şi nemijlocită, hiatus 

care este organizat încă de la o treaptă senso-mortie. Hiatus în care intră toate instituţiile umane, dar 

şi lumea exterioară internă, aşadar interiorizarea exteriorului, care poate căpăta calitatea de 

imaginar, aşa cum îl defineşte Gilbert Durand. Imaginarul are de-a face cu timpul, cu eufemizarea 

lui, cu transformarea existenţei în ceva suportabil, adică exact ceea ce fac cultura, imaginaţia etc. la 

Gehlen. Utopia şi ea are tendinţa de a anula timpul în proiectele sale, aşa cum am menţionat. Pentru 

Gehlen, dimensiunea viitorului şi a timpului este esenţială pentru om, acest timp trebuind şi el să fie 

receptat nu doar sub formă distrugătoare entropic, ci şi sub o formă care să permită o existenţă 

umană care să genereze dorinţa de a merge înainte, aşadar de a motiva acţiunile necesare 

supravieţuirii umane. Imaginarul este componentă esenţială a fiinţării caracterizate de către Gehlen 

ca fiind definită prin acţiune şi a omului ca fiinţă care trebuie să îşi autointerpreteze existenţa şi să 

ia o atitudine faţă de ea. 
 

Concluzii 
 Cultura reprezintă totalitatea condiţiilor transformate prin efortul uman, dar şi facultăţile pe 

care le dobândeşte omul prin acest efort. Utopia reprezintă o formă concentrată de proiectare a unui 

asemenea efort, care necesită ca posibilitate dobândirea unei atitudini de suveranitate faţă de natura 

înconjurătoare. Suveranitatea e implicată deja din momentul în care nu mai este sub imperiul 

prezentului, din faptul că trebuie să se desprindă de condiţiile nemijlocite de existenţă şi să 

ordoneze experienţa şi natura înconjurătoare. Suveranitatea se dobândeşte încet-încet o dată cu 

învăţarea mersului, a coordonării membrelor, lucru care este făcut posibil datorită faptului că 

întreaga fiinţă a omului e orientată de la început spre acţiune şi că nu se naşte cu mişcări sau moduri 

                                                 
3„Aceste operaţii constau în sarcina ce trebuie rezolvată activ, sarcină ce constă în a se orienta în lume, în a o face 

disponibilă şi a o face proprietatea omului”, Gehlen, op. cit., p. 46. 



de comportament gata făcute, prescrise de instinct sau programare genetică. Suveranitatea este 

răspunsul dat la faptul că omul este această fiinţă caracterizată de lipsuri, care trebuie să-și creeze 

singură condiţiile proprii de existenţă. Suveranitatea este înscrisă potenţial încă din domeniul 

senzomotoriu şi din alcătuirea pulsională a omului, aceasta din urmă fiind accesibilă conştinţei, 

fiind reglabilă şi orientabilă. În aceste condiţii, utopia sub formă explicită de proiect reprezintă 

forma în care se exprimă un proiect ideal de exercitare a suveranităţii omului asupra naturii, 

societăţii şi asupra istoriei, chiar dacă capătă dimensiuni exagerate, patologice şi totalitare. Urmând 

în acest spaţiu restrâns aici ideile susţinute de Arnold Gehlen, putem spune că ideile de suveranitate 

şi utopie trebuie înţelese plecând de la om ca fiind singura fiinţare caracterizată prin acţiune 

(Handlung), aceasta implicând o anumite atitudine faţă de natură, de lume, precum orientarea spre 

viitor, capacitatea de a anticipa şi planifica, de a construi situaţii imaginare, ce pot fi transpuse în 

practică etc. Înţelese în anumite limite, funcţiile pe care le exprimă şi le întruchipează conceptele de 

suveranitate şi utopie sunt legitime. Suveranitatea desemnează faptul că omul e o fiinţă cu o poziţie 

deosebită în cadrul naturii, care nu e stăpânită de reacţia nemijlocită faţă de stimuli, care îşi poate 

educa sistemul pulsional şi care poate ordona şi lua în stăpânire natura, mediul etc., iar utopia 

reprezintă această capacitate de a ordona şi configura realul dusă până la patologic. 
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Rezumat: 

Campaniile monografice realizate cu ajutorul echipelor regale conduse de către Dimitrie Gusti, fondatorul Școlii de 

Sociologie de la București au reprezentat cele mai importante momente pentru cunoașterea realităților locale la 

nivelul întregii țări. Campaniile monografice nu au reprezentat simple culegeri de date și informații despre 

realitatea din vremea respectivă ci dimpotrivă, au reprezentat un bun prilej pentru intelectualii țării  în a-și pune în 

aplicare cunoștințele dobândite la facultate, cât și pentru țărani un adevărat ajutor atât din punct de vedere practic 

(prin ajutorul primit la muncile zilnice), cât și teoretic (prin sfaturile primite). Un alt aspect de menționat este faptul 

că Dimitrie Gusti a reușit să creeze cu ajutorul monografiei un sistem și o metodă de cercetare în același timp, 

creând posibilitatea de a studia o comunitate în mod integral prin studiul cadrelor și al manifestărilor, oferind o 

imagine obiectivă și detaliată a realității. 

Cuvinte cheie: monografie, integralitate, comunitate. 

 

 

Abstract: 

The period between the two World Wars was for Romania the most favorable period of time to solve the most 

pressing problems. One of problems was that in 1918 Romania recovered the lost territories during the war and 

therefore the territorial unification was just one step in a laborious process. The elimination of differences between 

territories and populations was the main objective after the Great Union, in order to obtain a better functioning of 

the newly created state. In order to do that, Dimitrie Gusti, the leader of the Sociological School from Bucharest, 

created a method to analyze in full detail the social realities, named the monographic method. One of the 

advantages of this method is the fact that the researcher is in direct contact with the local reality, fact which helps 

the researcher to produce an overall picture that does not bring any prejudice to the reality. Another advantage is 

that the monograph is at the same time a system and also a method of research. 

Tags: monograph, integrity, community. 

 

 

 

Introducere 
Prezentul articol își propune să demonstreze că Unirea Principatelor Române din 1918 a 

fost în realitate o etapă într-un proces laborios, care a constat nu doar în alăturarea teritoriilor din 

punct de vedere juridico-administrativ. Este vorba despre un proces în care scopul era o mai bună 

funcționare a noului stat în ciuda multitudinii de diferențe ce existau între regiunile alăturate ce a 

avut ca finalitate o unire sufletească a tuturor indivizilor într-un singur suflet: cel românesc. 

Subiectul ales este de o deosebită importanță pentru toți românii, ținând seamă de Centenarul 

Unirii, putem să facem o evaluare a situației curente a țării, prin comparație cu avântul început de 

Dimitrie Gusti cu monografia sociologică, și să constatăm dacă proiectul Marii Uniri a fost 

îndeplinit, iar în caz contrar să constatăm ce putem face pentru a împlini acest vis profund 

românesc. 
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Contextul apariției metodei monografice 
Participarea României la Războiul Națiunilor de partea Antantei i-a oferit contextul 

prielnic pentru a-și îndeplini visul, care este cel mai bine exprimat de Vasile Goldiș la Adunarea 

Națională de la Alba Iulia din 1918: „unirea acelor români (din Transilvania, Banat și Țara 

Ungurească) și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”. Astfel, la data de de 1 

decembrie 1918 s-a încheiat îndelungatul proces de unificare a teritoriilor românești, proces care 

a început de la 1859 prin unirea Moldovei și a Țării Românești, urmat de unirea Dobrogei din 

1878, a Basarabiei în martie 1918, a Bucovinei în noiembrie 1918 și încheiat cu unirea 

Transilvaniei în decembrie 1918. 

 În condițiile în care România a dobândit o suprafață dublă și o populație numeroasă și 

diversificată din punct de vedere istoric, cultural și administrativ, încadrarea tuturor teritoriilor 

într-o graniță comună a fost doar primul pas. Existența atâtor diferențe între teritoriile și 

populațiile care le locuiau, a impus necesitatea găsirii unei soluții care să încadreze toate aceste 

diferențe într-un tot unitar care să funcționeze fără dificultăți.  

 Trebuie să ținem cont și de realitatea vremii de atunci, vreme în care ponderea rural-

urban era situată clar în favoarea ruralui (80% mediu rural), dar contrar acestui fapt, majoritatea 

măsurilor, soluțiilor și a reformelor oferite de elite, priveau mediul urban, ignorând mediul rural, 

fapt ce a dus la o sărăcire continuă a satelor. Pornind de la acest fapt, Școala de Sociologie de la 

București a propus înfințarea Sociologiei Militante care milita pentru eliminarea sărăciei și 

ridicare nivelului de trai a satelor, dar ca acest lucru să fie posibil, mai întâi realitățile locale 

trebuiau să fie cunoscute în profunzime pentru a se putea oferi și soluții de care săteni aveau cu 

adevărat nevoie.  

 

Metoda monografică 
 Cunoscând această situație a satelor, Dimitrie Gusti, fondatorul Școlii de Sociologie de la 

București, a propus un sistem și o metodă de cunoaștere a realității sociale, cunoscut sub numele 

de monografie sociologică. Aceste monografii își propuneau cunoașterea integrală a realităților 

locale, cu specificul, cu problemele și cu necesitățile fiecăreia, astfel cunoscând imaginea clară și 

corectă a fiecărei comunități se putea cunoaște mult mai bine soluțiile de care oamenii aveau cu 

adevărat nevoie. Continuând viziunea lui Dimitrie Gusti, acesta își propusese ca prin realizarea 

acestor monografii la nivel local, să poată să realizeze monografii la un nivel superior, regional, 

țintind către realizarea unei Monografii a Națiunii care să ajute elitele de la nivel central în luarea 

deciziilor și a soluțiilor cu o acuratețe mult mai precisă.  

 

Avantajele metodei monografice 
 Avantajul metodei monografice este în primul rând contactul direct cu realitatea, fapt ce 

ajută la elaborarea unui imagini de ansamblu care să nu prejudicieze cu nimic realitatea, fiind o 

cercetare sistematică și integrală. Prin cercetarea integrală, sistemul monografic Gustian își 

propune să cerceteze toate cadrele și toate manifestările unei comunități. Prin conceptul de 

„cadru” se face referire la tot ceea ce există pentru societate atât în mod natural cât și în mod 

social, fiind cunoscute și sub denumirea de cadre constitutive. În orice comunitate există un 

număr de patru cadre: cosmic și biologic fiind cadrele naturale și psihologic și istoric fiind 

cadrele sociale. În cadrul acestor cadre, societatea, respectiv indivizii se manifestă prin 



intermediul voinței sociale, care reprezintă principala energie a fiecărei unități sociale, rezultând 

categoriile de manifestări reglementative: economice, spirituale, economico-juridice și politico-

administrative. 

 Altfel spus monografia sociologică reprezintă „o sinteză în timp și spațiu a unui colț de 

țară, o vedere de ansamblu menită să înglobeze într-un tot atât tradițiile  trecutului, cât și 

realitățile prezentului și posibilitățile viitorului” ... o imagine „atotcuprinzătoare care rezumă 

zăcămintele de bogăție  și rezervele de energie acumulată ale naționalului”.(Gusti, 1999, p.68)  

 

Serviciul Social 
Deoarece o asemenea muncă este de interes național și necesită o cantitate imensă de 

muncă, o soluție pentru a reduce costul financiar cât și timpul necesar realizării unei monografii, 

a fost introdusă legea Serviciului Social care presupune mobilizarea tuturor studenților pe timpul 

perioadei vacanței de vară pentru a munci la realizarea monografiei satului în care erau trimiși. 

Acolo trebuiau să lucreze în același domeniu din care proveneau, astfel fiind o ocazie benefică 

pentru fiecare dintre studenți pentru a-și pune în aplicare cunoștințele teoretice acumulate la 

facultate pe de o parte, pe de altă parte reprezenta o bună ocazie de a ajuta locuitorii satului la 

muncile zilnice, astfel prin participarea directă în activități procesul de observare este mult mai 

eficient. Principala caracteristică a monografiei sociologice propuse de Școala de Sociologie de 

la București era acumularea de date prin observație directă și participativă, astfel se câștiga 

încrederea sătenilor, facilitând accesul la informațiile intime și sensibile din cadrul comunității. 

Cunoscând în profunzime viața satelor se poate dovedi că ”poporul român nu este unul mic, că 

statul și cultura românească nu sunt un capriciu ori o improvizație a istoriei universale.” (Gusti, 

1999, p.68)  

 

Problemă de actualitate 
Adusă în prezent problema cunoașterii naționale, se poate constata că elitele nu cunosc 

adevărul local, astfel măsurile și programele adoptate nu sunt adecvate realității curente, ele 

deservind mai degrabă o realitate imaginată. Aceeași greseală comisă de după Unire, aceea de a 

ignora comunitățile rurale, persistă și astăzi. Mediul rural este predominant în România, ocupând 

aproximativ 60 % din suprafața țării, iar măsurile luate de elite ignoră complet acest fapt.  

Nu este foarte greu a se constata faptul că astăzi procesul unificării a luat o turnură opusă, 

în care ne îndreptăm nu către unirea sufletească a țării ci mai degrabă către o separare, atât 

sufletească cât și teritorială. Dacă elitele atât la nivel local, regional și național nu au fost 

capabile de a continua munca depusă de cei de dinaintea noastră, propun realizarea unor 

conferințe anuale, la nivel de 3-4 județe în cadrul cărora se discute despre toate problemele, 

urgențele și caracteristicile specifice fiecărui județ. Toate acestea ar urma să fie încununate 

printr-o Conferință națională a reprezentanților comunelor din țară, unde, cei mai mobilizați 

membrii ai comunității să discute căile de reunificare sufletească, economică și politică a țării. A 

mobiliza un asemenea număr de persoane pentru a culege aceste informații ca în perioada 

interbelică este imposibil, însă chemarea persoanelor care sunt păstrătoare de adevăruri locale, a 

celor care dețin soluții, a celor care au viziune despre cum ar trebui organizate lucrurile, este 

mult mai facilă, oferindu-le șansa de a se face auziți pe de o parte, iar pe de altă parte, noi toți 



ceilalți avem acces la unele idei și propuneri la care am fi ajuns cu greu. Rezoluțiile acestor 

întâlniri să fie publicate într-o revistă care să fie distribuită: 

(1) prin școli și licee, discutate la mai multe ore de dirigenție 

(2) odată cu alte ziare frecvent citite de cetățeni  

(3) trimisă domnilor parlamentari răspunzători de județul/orașul/satul respectiv 

Astfel cred că se va încetini dacă nu toate, măcar o bună parte dintre procesele 

(privatizare, regionalizare, cereri de autonomie locală, etc) care au ca efect destrămarea acestui 

țel, atât la nivel macro cât și la nivel micro. 
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Rezumat: 

Acest studiu vine în întâmpinarea concepției ignorate și adeseori greșite, sau uitate asupra generației, 

prin ale cărei acțiuni se explică pregnanța anumitor oameni, evenimente și vremuri. Ultimele referiri la 

generație tind să se solidifice sub forma unui conflict între generații. În accepțiunea comună, generația capătă 

sensul unei  schimbări,  datorată, în principal,  năzuinței spre o afirmare exhaustivă a libertății, concomitent cu  

spiritul scientist, tranziția între generații fiind văzută mai degrabă ca „rupere" de o generaţie depășită, lăsată în 

urmă, şi nu ca o completare a ceea ce pare să-i lipsească celei actuale. Tinerii, numiți în parte, sau colectiv, 

tânăra generație, caută să  se dezbare de toate valorile „invechite” care vin în contradicție cu „spiritul" nou, cu 

acțiunea socială care doar abrogă, fără să devină însă  o alternativă viabilă adevărului contestat.  

Problema dezbătută nu este neapărat dezicerea unei noi generații de sistemul de valori al înaintașilor, 

ci plasarea acesteia înlăuntrul unei spiritualități, având criteriu de comparație generațiile succedate de-a lungul 

istoriei sociale a României moderne. 

 

Cuvinte cheie: generație, tineret, națiune, stat, spiritualitate 

 

Abstract: 

This study comes to face the approach of a left aside and frequently wrong belief about the generation, 

whose actions alone can explain the most pointed public figures and events across history.  The last references 

about the generation have a tendency to land as a conflict line between the generations. In the collective mind, 

the generation receives the main meaning and purpose of a "change", due mainly to one’s striving for an 

exhaustive sense of freedom,  along with the scientist spirit. Now the transition of the generations leaves in 

between them a gap, the younger generation splits from the previous one leaving it behind as outdated, without 

putting up an effort to find common grounds as to grow and outgrow each other in a constructive way.  

The young, named in part, or collectively - the young generation, seeks for a total renewal of the 

society, crossing even the spiritual bonds that thrived for generations. What seems old, or once belonged to the 

previous generation, is no longer valid or taken into consideration, for it contradicts the „new spirit”, the social 

action that has developed the habit of repealing, yet failing to offer a viable alternative of the contested, 

abolished truth.  

The issue in debate is not necessarily the disposal of a new generation from the system of values of its 

predecessors, but its expressed presence in a spiritual framework, having for comparison the criteria gathered 

from the succeeding generations along the social history of modern Romania. 
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Introducere 
Dintr-o perspectivă de esență a gândirii neperisabile, acest mod radical de a gândi n-ar 

fi greșit -  sustragerea de sub vechi rânduieli, multe din ele încă neînțelese - dacă n-ar avea 

de suferit şi clasicii, de pildă, sau încă o dată, martirii și victimele din inchisorile comuniste, 

care nu doar că nu mai sunt puși la îndoială, ci nu mai sunt nici măcar ascultați sau cercetați,  

ceea ce accentuează începutul unei faze de despiritualizare a omului, ieşirea din configurația 

unui fond sufletesc, „când, de fapt, și tradiția și omul nou al viitorului aparţin pe de-a-ntregul 

celor care le-au creat sau le creează: adică breslașilor spiritului" (Eliade, 1934, p. 7). 
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Manoilescu recunoaște în funcțiunea devenirii sociale, pe langă transmiterea informațiilor de 

la o generație la alta, și atribuția de a inova, în toate domeniile vieții (economice, sociale, 

culturale), ceea ce îi și dă pecetea unei generații. 

Ce anume însă validează existența unei generații și formarea acesteia ca răspuns la 

nevoia unei schimbări? Cea mai scurtă formulare ne-aduce în fața următoarei condiții: 

generația ca unitate spirituală în vederea îndeplinirii misiunii ei.  
Înainte de a putea opera cu termenii generație și spiritualitate, se impune 

operaționalizarea și definirea acestora, valoarea de circulație a termenului fiind dată nu doar 

de numărul de apariții în încercările discursive de abordare a realității sociale, ci de rădăcinile 

pe care le are, întrebuințarea lui punându-le alternativ în funcțiune.  

 

Noțiunea de Generație 
Nu întâmplător, originea preocupărilor spirituale în cultura românească de după primul 

război, coincide cu abordarea identității de generație. O deosebită importanță au luat discuțiile 

în jurul acestor preocupări în 1927, prin intrarea în publicistică a tinerei generații, odată cu 

apariția „Itinerariului spiritual” al lui Mircea Eliade, în „Cuvântul”. Primul mare moment 

„generaţionist”, în evoluţia teoriei literare româneşti, a fost acela al anilor 1930, când Mircea 

Vulcănescu a publicat o serie de articole despre fenomenul generaţiilor, culminând cu studiul 

„Generaţie”, apărut în revista Criterion în 1934 (Perian, 2011, p. 2), în care găsim șapte 

accepții principale ale cuvântului generație: 

1. În sens biologic, cuvântul generație însemnează progenitură, adică „totalitatea 

descendenților imediați dintr-un autor comun”; 

2. În  sens sociologic, el însemnează: „grup de oameni de aceeași vârstă”, categorie 

socială diferențiată prin faptul identității de vârstă a celor ce o compun; 

3. În sens statistic, el însemnează perioada medie de reînnoire naturală a membrilor 

unui grup social, perioada de schimbare a materialului biologic al unei societăți date; 

4. În sens istoric, el desemnează un grup de oameni a căror unitate si semnificație 

socială vin din faptul participării lor la un anumit eveniment istoric, adică petrecut și 

individualizat în timp; 

5. În sens psihologic, el desemnează un grup de oameni cam de aceeași vârstă, care se 

simt solidari in manifestările lor sociale și care atribuie această solidaritate apropierii lor de 

vârstă și, in acelaşi timp, mai desemnează comunitatea psihologică rezultată din influența 

aceloraşi împrejurări asupra unor conştiinţe aflate în perioada de formație. 

6. În sens cultural și politic, adică în sens de categorie de manifestare socială, cuvantul 

generație desemnează un grup de oameni ale căror manifestări sociale converg sau se 

aseamănă; care, adică, simt, cred, ştiu şi vor cam aceleaşi lucruri și iau atitudini identice față 

de probleme similare. 

7. În sfarşit, în sens economic, cuvântul generație desemnează un grup de oameni de 

aceeași vârstă, a cărui unitate sufletească sau de manifestare culturală ori politică se explică 

prin identitatea situației și a funcției economice a celor care-l compun, și în special prin faptul 

încadrării sau neîncadrării lor în ierarhia socială existentă. 

  

 Din rădăcina biologică, care este precisă și nu necesită lămuriri suplimentare, derivă 

cea sociologică, cu două sensuri: unul special, care exprimă diferențierea socială între 

membrii unui grup social, prin felul de participare la munca socială, și, unul general, care 

exprimă „unitatea socială condiționată de faptul apropierii de vârstă”, mai pe scurt: grup de 

vârstă (Vulcănescu, 1934, Generaţie, p. 3). Prin aceste două sensuri se demonstrează că 

importanța sociologică a vârstei este un criteriu relativ de clasificare a grupelor sociale, însă 

fără să dispară vreodată cu totul, întrucât „condiționează atât variații de structură cantitativă, 



cât și calitativă a activității omenești, și ca atare prilejuiește diferențieri pe care le 

condiționează în al doilea grad”. Chiar dacă, în mod strict, nu există identitate absolută de 

vârstă în nici un grup social, în cazul generațiilor, vârsta ajunge să condiționeze unitatea 

sufletească a acestor grupe, ceea ce ne trimite către următoarele rădăcini ale ideii de 

generație: de ordin statistic, istoric si psihologic. Ştim că în sens statistic, o generație este o 

„perioadă de regenerare a unui grup social”. Ce ne interesează este durata acestei perioade și 

momentul care o încheie, declanșator al unei transformări sociale calitative, suficient încât să-

i asigure un scop precis noii generații.  Luând în considerare că înoirea nu se poate face brusc, 

ci treptat, pe nesimțite, studiile demografice privitoare la „longevitatea mijlocie și la repartiția 

vârstelor în societate – piramida vârstelor” atestă totuși o perioadă de 29 - 30 de ani între 

generații, „cu tendință de creștere în societățile civilizate (acest lucru este însă controversat).” 

(Vulcănescu, 1934, Generaţie, p. 3). 

 Un exemplu apropiat care aproximează limita de timp a unei generații sociale îl 

regăsim și în succesiunea valurilor de generații din istoria franceză a veacului trecut, cu 

urmatoarele puncte de plecare: 1789 – 1814 (25 ani – Revoluția franceză, proclamarea 

Republicii), 1814 – 1848 (34 de ani – Restaurația franceză, a Doua Republică), 1848 – 1875  

(27 de ani - Revoluția de la 1848), 1875 – 1902 (27 ani – a Treia Republică, urmat de afacerea 

Dreyfus). La fel și în istoria modernă a României, după cum vom vedea mai un capitol mai 

jos.  

 Putem observa că numai evenimentele istorice îi dau „trup și fizionomie distinctă” 

cadrului aproximativ de mai înainte, trecând astfel la sensul istoric. „Generația istorică este 

deci cea care umple cadrul făcut posibil și determinat formal de generația statistică” și de cea 

biologică, însă „nașterea unei generații nu e numai o problemă de vârstă, și nici numai o 

problemă de influență istorică. Ci întâlnirea amândurora într-o psihologie vie.”, ceea ce 

ne deschide sensul psihologic al ideii de generație. Această psihologie vie poate fi tradusă 

printr-o solidaritate de generație efectiv relevantă pentru dinamica vieții sociale. Sensul 

cultural vine și el ca o completare, implementând solidaritatea într-o unitate spirituală de 

manifestare, însă una de ordin problematic. Date fiind implicațiile extinse ale acestui aspect,  

vom găsi în text un subcapitol întreg dedicat lămuririi condiționării spirituale a generației 

sociale raportate la misiunea ei. 

 

Noțiunea de Spiritualitate  
Credința în solidaritatea celor două concepte, spiritualitate și generație, este unanimă, 

la început, cu toate că, „în fapt, spiritualitatea este înțeleasă în chipurile cele mai deosebite: 

unii reclamă o înnoire lăuntrică, alții o cultură nouă, alții, în sfârșit, „o întoarcere la viața 

duhovnicească”. Caracteristica primei perioade a discuției constă în „identificarea problemei 

nouei spiritualități cu problema tinerei generații, noua spiritualitate fiind, în conștiința 

tineretului, trăsătura caracteristică prin care se desparte de înaintași  și care îi constituie o 

fizionomie distinctă în cultura românească” (Vulcănescu, 1934, Spiritualitate, p. 1).  

 O separație între cele două apare odată cu afirmarea tinerilor de la revista Kalende, 

care, după cum vom întări și noi mai jos, arată că identitatea de generație nu implică neapărat 

o identitate de poziție spirituală. (Vulcănescu, 1934, Spiritualitate, p. 1).
 
 

 Conceptul de spiritualitate devine controversat când nu mai este sesizată 

interdependența, sau nevoia de corelare a celor trei sensuri principale întrebuințate, după cum 

urmează (Vulcănescu, 1934, Spiritualitate, p. 1).
 
 

1. Viață interioară, înțeleasă prin „trăirea intensă a clipei indiferent de valoarea 

calitativă a conținutului sufletesc trăit, adică activitate, frământare, entuziasm, 

pasiune”, la care putem adăuga chemarea și depășirea de sine prin determinații 

(Noica). Această trăire trebuie însă încadrată într-o unitate de manifestare, reflectată în 



2. Cultură, care presupune o „trăire cu sens, trăire pentru un ideal, pentru o valoare, … 

însă nu orice trăire e spirituală în acest sens, ci numai trăirea valabilă, adică orientată 

axiologic”. Spiritual în această accepție este „omul de geniu”, intelectualul, creator și 

înfăptuitor de  valori. Conceptul de spiritualitate se întregește, desăvârșește, în cele din 

urmă, prin  

3. Viața duhovnicească, care înseamnă „viață vecinică, trăire în Duhul Sfânt”, și 

totodată transpunerea valorilor în universalitatea absolută. Desigur, nu ne referim aici 

că neîntrunirea celor trei descalifică o generație, poziția ei spirituală fiind mai mult de 

ordin problematic, ci la trăirea în adevăr, în ultimă instanță, însă elucidarea acestui 

aspect printre multitudinea de manifestări sociale existente, ar cere astăzi, probabil, 

elaborarea unei lucrări numită „Utopie: Trăirea în Adevăr”, ca să atragem astfel 

majoritatea cititorilor.  

 

Manifestarea generației spirituale: elemente cheie 
Corelând toate înțelesurile noțiunii de generație cu implicațiile spiritualității, fără ca 

acestea să se excludă,  generația poate fi înțeleasă acum ca o manifestare de voință a actorilor 

sociali care răspund unui scop bine definit și problematizat, ancorați în ceva rămas întreg, o 

realitate spirituală, în slujba căreia și statul militează, sau ar trebui să militeze. Și mai pe scurt, 

generația este glasul auzit al națiunii.  

Avem așadar următoarele 5 elemente cheie, pe care le vom plia societății românești:  

actorii sociali (generația),  

scopul (misiunea),  

întregul (unitatea spirituală),  

statul (cadrul de asigurare a existenței fizice și spirituale a generației) și  

națiunea (locul de întâlnire al celor 4 elemente). 

 

Actorii sociali 

 După cum am arătat, generația este o grupare socială care nu antrenează toți membrii 

societății, iar vârsta este un atribut comun obligatoriu prin relativitate.  „Nu există generație, 

nici în sens spiritualist, nici în sens istoric, decât pentru o minoritate restrânsă a unei societăți” 

(Manoilescu, 20 februarie 1934) (conștientă, care problematizează). Această minoritate 

restrânsă reușeste să constituie o personalitate colectivă, definită mai ales în formele vieții 

culturale. Așadar, poziția intelectualului este determinantă a mișcării de generație, 

conștientizarea problemelor și identificarea lor în context presupune inteligență, dar și 

determinații potrivite, „acele manifestări care să corespundă armonios atât ființei sale 

individuale cât și sensului general spre care țintește” (Noica, 2008, p. 10). Cu cât avem o 

societate mai complexă, cu atât cuprinde mai multe diviziuni, grupuri, iar forța factorului de 

vârstă scade. Contează ideea în jurul căreia se gravitează. Ideea nu sub formă de modă, sau de 

curent, întrucât curentele pot coexista, pe când generațiile se succed: „Ea (generația) cuprinde 

chiar de multe ori, mai multe mode succesive, după cum un curent poate cuprinde mai multe 

generații, succesive sau chiar intermitente (de pildă „Sturm und Drang-ul german e un 

fenomen de generație, iar curentul în care se integrează e romantismul)”. În istoria noastră, 

curentul pașoptist cuprinde atât generația pașoptistă propriu-zisă, cât și a „epigonilor după 

independență”, iar la junimism la fel: generația lui Maiorescu și aceea a elevilor lui, 

contemporani cu „generația socială”.  

  Vom vedea mai jos că scopul, misiunea unei generații se naște din chemarea 

vremurilor și din nevoile sociale. De ce este nevoie, totuși, ca un membru al tinerei generații 

să răspundă chemării, iar contribuția lui să nu fie lovită de nulitate? La Vulcănescu găsim 



câteva caractere promotoare ale manifestării tinerei generații, până la punctul în care unitatea 

generației „se pulverizează în curente” (Vulcănescu, 20 februarie 1934, conf. Tendințele 

tinerei generații (în domeniul social și economic): 

1. setea de experiență, sub formă de aventură și afirmare; 

2. autenticitatea, voința de a fi așa cum ești, fără constrângeri sau conformism neînsușit; 

3. spiritualitatea, în orice sens al ei: voința depășirii sinelui, nevoia de absolut sau cerința 

de veșnicie și 

4. tensiunea dramatică, tragismul, criza, care reprezintă „punctul crucial al experienței 

trăite în comun de tânăra generație”. Percepția diferită asupra tragismului generează 

atitudini de manifestare contradictorii, față de istorie și de viața socială: izolarea, 

activismul prin disperare și istorismul prin resemnare. 

Izolarea, mai mult o tendință spirituală decât socială, se referă la confruntarea 

problemelor prin minimalizarea lor în raport cu anumite principii existențiale. În acest 

caz, „retragerea în turnul de fildeș, fie bibliotecă, laborator sau visare, ori refuzul 

oricăror preocupări politice și sociale” sunt văzute ca fiind cele mai bune modalități de 

abordare a realității.  

Activismul prin disperare cuprinde tinerii cu atitudine, dornici de faptă, care 

acționează orbește, fără un scop bine stabilit. „Aici, își găsesc un prim fel de absolut: 

sprijinul turmei”.  

În sfârșit, istorismul prin resemnare înseamnă conștientizarea, încadrarea corectă și 

asumarea problemelor ce îi revin unei generații. Răspunsul „chemării la faptă” nu mai 

este „arbitrar, ci este precedat de o încercare de a cuprinde sensul ei temporal. Nu mai 

e aruncarea nebună în oricare faptă, ci deslușirea chemării care ți se face de lumea din 

jurul tău. Încercarea de a integra fapta acolo unde nevoia o cere.” 

 

Scopul 

 Nici o generație nu își impune propria misiune. Aceasta se naște din chemarea 

vremurilor și din nevoile sociale din care se ridică societatea, în strânsă legătură cu un 

eveniment istoric, după cum am arătat la sensul istoric al generației. 

Perspectiva unui război, de pildă, dă tineretului oarecare nădejde în viață, ca în moarte, 

dacă nu altundeva, să își găsească vreo semnificație. Mărturie în acest sens stă generația de 

foc, „după faptul istoric principal la care a luat parte” ; sau generația unirii, după misiunea ei; 

alții o numesc generația sacrificată, după succesiunea generațiilor, ca restul, în sfârșit să-i 

spună generația Gândirii, după organul de manifestare al supraviețuitorilor ei, (M.V. , 

Generație în „Criterion”, an 1, nr. 3-4, 15 noiembrie – 1 decembrie). Găsim în această 

generație discipolii de la 1907, căzuți în război: Capitanul Ignat, Hasnaș, Romano, Trivale și 

supraviețuitorii: Nae Ionescu, Goga, Blaga, Crainic, Șeicaru, Cezar Petrescu, Bucuța, Tudor 

Vianu, Victor Ion Popa, Ion Marin Sadoveanu, Ralea, Camil Petrescu etc. După, i-a urmat 

imediat „tânăra generație”, compusă dintr-un tineret care nu şi-a mai putut da seama de lumea 

de dinainte de război, revenindu-i ca misiune, înfăptuirea sufletească a demersurilor pentru 

apărarea neamului, ceea ce generația predecesorilor ei a înfăptuit în război, misiune care ar 

trebui să se regăsească printre preocupările tuturor generațiilor viitoare.  

Dacă analizăm retrospectiv, descoperim, potrivit delimitărilor făcute de M. 

Vulcănescu, că la succedarea generațiilor în istoria socială a României moderne, au fost 

anumite evenimente declanșatoare asociate cu mari personalități, care au reușit să îndrepte 

oamenii, desigur, acea minoritate reprezentativă,  într-o singură direcție, dacă nu cu totul întru 

o gândire comună, cel puțin de aceeași simțire spirituală, de fond, după cum urmează, pe 

scurt: generația premergătorilor (1821): Revoluția lui Tudor Vladimirescu; generația 

pașoptistă (1848-1880): Revoluția de la 1848 a lui Avram Iancu, când se face simțită 



prezența unui caracter unitar în toate principatele române; generația junimistă (1880-1907) – 

punct de cotitură în evoluția societății românești, a cunoscut trei etape: prima, între 1867-

1874, care stă sub semnul elaborării principiilor; a doua, între 1874-1885, apogeul – în care se 

consolidează direcția nouă și a treia etapă, până în 1944, în care se dezvoltă principiile 

estetice, prin P. Carp, C. Negruzzi, T. Maiorescu, I. Creangă, Eminescu etc.; generația 

socială (după 1907): Răscoala Țărănească, care îndreaptă atenția intelectualilor către sate. Cu 

toate că, cuprinde curente divergente, precum semănătorismul (N. Iorga, A.C.Cuza) cu 

caracter naționalist și poporanismul (Stere), pe de altă parte, cu caracter socialist, acestea au 

avut totuși caractere comune care ne arată că avem de-a face cu aceeași generație; cărora le 

urmează generația de foc și generația tânără, compusă din „tineretul ultimului contingent 

intrat în tranșee în 1918”, formată, la început, prin influența lui Nae Ionescu și  Vasile Pârvan. 

Succesiunea generațiilor continuă, începând din 1947, cu victimele închisorilor comuniste, 

care aduce laolaltă membrii a trei generații, ultimele două, cea tânără și cea de după al doilea 

război, încă nedesprinsă, neformată, căzând prematur și irecuperabil. Regimul de exterminare 

din perioada comunistă a însemnat sacrificarea unei noi generații și compromiterea celei 

viitoare, a celei de astăzi, prin reducerea la tăcere  a unei părți consistente a clasei 

intelectuale implicate activ în viața socială, formată din avocaţi, arhitecţi, comercianţi, 

farmacişti, medici, ingineri, învăţători, profesori, preoţi, scriitori, subofiţeri, ziarişti etc.           

(Ordinul 17249 al Direcției Generale a Penitenciarelor, septembrie 1948); ultima generație a 

societății românești este cea a revoluției de la 1989, însă fiind generație orfană, nu mai are 

capacitatea de a discerne bine realitățile românești care i-au asigurat cadrul de formare, 

râmânând neconcretizată într-o unitate de manifestare culturală, spirituală, deși problemele 

actuale de substrat social sunt resimțite la nivelul întregii societăți. În consecință, se întrevede 

dificilă și afirmarea unei noi generații, în contextul în care ideea de neam slăbește de la o zi 

la alta, fiind singurul cadru care poate asigura o influență de ordin sufletesc - condiția  

manifestării unidirecționale a unității de interes dominant, de problematică, planul pe care se 

realizează unitatea unei generații.  

 

Întregul. Unitate spirituală 

Adaptând ideea lui Noica, generația ni se arată cel mai bine reflectând „întregul care 

este parte, iar nu numai partea în întreg” (Noica, 1998, p. 399), sub forma unui câmp de 

forță,  prin care omul își recapătă valoarea, și-o afirmă, ieșind din indiferență.  În acest sens, 

unitatea spirituală este acea unitate de câmpuri de forță individuale, în care se manifestă toate 

cele trei înfățișări ale ființei. „Cu pulsațiile temporale și orizonturile spațiale, ființa din lucruri 

apare  sub o a treia înfățișare, drept câmp. Coexistența spațio-temporală trece în existență. 

Prin câmp, spațio-temporalitatea inchiderii ce se deschide se specifică, devenind organizată și 

orientată. Un semen entis s-a dezvoltat până la a fi temporalitate, spațialitate, câmp. Ceea ce 

se poate numi ființă, în primul moment, sunt aceste trei aspecte laolaltă.” Și la Exupery găsim 

câmpul de forță ca expresie a unității spirituale, a întregului, „omul fiind acela care nu are 

valoare decât într-un câmp de forță, omul fiind acela care nu comunică decât prin divinitățile 

pe care le concepe și care-l conduc pe el și pe ceilalți” (Exupery, 1977, p. 291). În continuare, 

Noica arată că prin câmp, „închiderea ce se deschide iese din indiferență. Acum un centru, 

sau o bipolaritate, sau măcar o matcă se răspândesc, într-o difuziune ce tinde să fie controlată, 

și în cadrul căreia fiecare punct, deși având o valoare diferită, reflectă totuși întregul 

câmpului”.  

Așadar, prin oamenii care o compun, generația devine întregul, pe care-l deservește în 

deplinătatea intereselor lui, și care rămâne neschimbat, chiar dacă generația își schimbă 

optica, și este înlocuită, însă în aceeași unitate spirituală. În fond, e de observat de-acum că 

„ideea de generație spirituală este un concept hibrid, contradictoriu, Căci ideea de generație 



exprimă o subdiviziune socială și o referință indubitabilă la timp. Pe când, poziția spirituală e 

prin natura ei o realitate totală, absolută și intemporală” (Vulcănescu, 1934, Generație, p. 4 ). 

  Dacă vrem să păstrăm despre generație o idee corespunzătoare faptelor care să rezolve 

problemele de orice natură, resimțite la nivelul întregii societăți, trebuie să înlăturăm gândul 

că identitatea de generație implică o identitate absolută de atitudini spirituale, o identitate de 

soluții, și să înlocuim această unitate cu predominarea unei anumite problematici. Tocmai de 

aceea s-a impus din capul locului, o distincție clară între generația spirituală și unitatea 

spirituală  a generației, respectiv identitate de generație și identitate de poziție spirituală.  

 Prin faptul că unitatea spirituală a generației nu este o unitate de soluții, nu înseamnă 

însă că generația nu are nici un fel de unitate, ci numai că unitatea ei de conștiință trebuie să 

fie și  de ordin problematic.  

 Ceea ce unește tineretul și-i dă forță în societate, nu e atât identitatea a ceea ce crede, 

cât identitatea problemelor care i se pun, a felului de a le ataca, însă pentru acest lucru este 

nevoie de întoarcerea la concret, la comunicarea sufletească cu celălalt. Lupta care se dă în 

interiorul unei generații nu are caracter politic, sau economic, ci se urmărește cucerirea unei 

stări lăuntrice. Criza nu este de altă natură, decât spirituală. Omul nu trăiește pentru 

realizarea unui confort material, ci pentru o scară de valori, iar astfel încercarea de a cuprinde 

sensul temporal al chemării la faptă devine reușită: integrarea faptei unde nevoia o cere, 

înăuntrul acelui câmp de forță care-l împinge la faptă și creație, pe care o vrea transmisă 

generației viitoare: „omul fiind acela care nu află bucurie decât în a se transforma prin creația 

sa, omul fiind acela pe care-l epuizează proviziile și pentru care orice ansamblu este 

impresionant” (Exupery, 1977, p. 291). 

 Încheind cu ideea lui Noica, „toate situațiile logice, oricât de variate, creează 

câmpuri”, care formează o nouă generație, iar „ideea de câmp logic reduce diversitatea … la 

unitate. Se poate numi câmp logic acea situație în care întregul este în parte, iar nu numai 

partea în întreg” (Noica, 1998, p. 399). 

   

La baza unității spirituale: învățătura neîntreruptă 

Am vorbit mai înainte de nevoia de „înnoire” pe care o simte o generație nouă, care 

poate însemna, totodată, și una din cele mai mari primejdii care să amenințe așezarea 

spirituală a unui popor în structura lui intimă. Se impune așadar, stabilirea sensului și limitele 

acestei înnoiri. Dar înnoire a ce? Pe scurt, a tradiției, ca învățătură.  De ce este totuși tradiția 

atât de importantă încât nu poate fi eliminată din existența unei societăți, care se dorește a fi 

trăitoare în adevăr? În primul rând, pentru a veni în întâmpinarea erorilor, în a căror gravitate 

excepțională a căzut adesea neliniștea doritorilor de reforme radical spirituale, trebuie să 

revenim asupra caracterului religios a învățăturii tradiționale, cea creștin-ortodoxă, în cazul 

configurației spirituale a sufletului românesc, ca exemplu de căpătâi. Orice învățătură 

religioasă este trăită de oameni. Trăirea aceasta, considerată în totalitatea ei spațială și 

temporală, constituie într-un fel viața însăși a învățăturii, căci aceasta nu este un adevăr 

oarecare pe care cineva l-a formulat odată în treacăt, pentru ca apoi să fie succedat de un altul 

mai convenabil. Ci e mai degrabă „ca o sămânță care e pusă în pământ, încolțește și dă 

roadă”, devenind învățătură rodită, nu una pur și simplu. „Astfel fiind însă, învățătura este un 

fapt, cu o istorie a lui, cu diverse momente care se înscriu pe o curbă. Curba aceasta e însăși 

legea de desfășurare a posibilităților cuprinse în învățătură. Iar înscrierea la conștient, 

formularea diverselor momente, e ceea ce numim noi tradiție.” De aici, înțelegem că orice 

așezare spirituală se definește prin învățătura inițială plus formula de identificare a creșterii ei. 

Spuneam că viața, „creșterea unei învățături, se înscrie pe o curbă. Curba aceasta, chiar dacă 

nu poate fi calculată, poate fi în orice caz desemnată, cel puțin pentru ceea ce se leagă cu 

trecutul. Fiecare moment al ei trebuie să stea, structural, într-un raport organic cu toate 



celelalte, să se integreze în unitatea organică a curbei”. Cu alte cuvinte, „garanția 

valabilității creșterii învățăturii, sau formulării acestei creșteri stă în organicitatea ei, - adică 

în concordanța ei cu tradiția.” Acum știm ce e înnoire: înnoire nu poate să însemne 

schimbare pur și simplu, ci creștere firească.  

 

Statul și Națiunea 

Am spus că statul este cadrul de asigurare a existenței fizice și spirituale ale unei 

generații, care nu acționează altfel decât în virtutea unității neamului, a întregului spiritual.   

Dar unde trebui căutat acest întreg, în cazul neamului românesc, pentru a integra cu succes 

fapta acolo unde nevoia o cere?  Pentru generația Criterion, răspunsul, valabil și astăzi, era 

clar: „acolo unde tulburarea apelor nu a năpădit cu totul sufletul românesc. Acolo unde mai 

trăiește un stil de viață românească integrată, organică, o comunitate spirituală.” 

Există două direcții de  interpretare  a rolului pe care îl joacă statul în criza unei 

generații: problema primordială a restabilirii întregului românesc nu este problema civilizației 

noastre, ci problema reorganizării statului. Problema statului tare. Un stat care nu poate 

asigura existența neamului majoritar în integralitatea lui, se condamă singur. Este inutil.  

Pe de altă parte, problema statului e, dimpotrivă, o problemă derivată, nefiind 

importantă atât forma organizației de stat, fie ea oricât de tare, cât realitățile în slujba cărora 

acesta militează, realitățile formei de viață românești. Necesitatea orientării oricărui tip de 

activism pe linia configurației spirituale a realităților românești se explică prin faptul că, 

„așezați la răscrucea vânturilor istorice, pământul românesc nu a cunoscut veac în care să nu-

ți vadă cotropit pământul din toate marginile zării. Nu a fost generație care să nu-și vadă 

avutul prădat și care să nu fie nevoită să-și refacă de la capăt, necontenit de la capăt, așezarea 

ei materială și spirituală. În acest fapt neprielnic creației spirituale, în care unii văd un semn 

de inferioritate, noi vedem dimpotrivă, un sens propriu care a definit acestui neam o regiune a 

spiritualității dincolo de marginile spiritului obiectiv, în adâncul sufletesc, în evlavie și valori 

tradiționale și creștine. Dincolo de Dumnezeu, totul a rămas provizoriu în neamul acesta.”. 

(Vulcănescu, conf. 20 februarie 1934).  

Scos din sfera spirituală în care s-a format, neamul românesc poate fi văduvit de 

sensul lui intrinsec. Totodată, acest sentiment al precarității, care poate copleși cu ușurință 

orice generație, este de fapt o chemare la realitate, la realitatea românească. Astfel, problema 

organizării statului nu se formulează abstract, ci izvorăște din nevoile reale ale românilor, din 

înțelegerea reală a împrejurărilor lor de viață.  

Așadar, statul este o amplă expresie politică, de organizare a națiunii.  Nu este decât o 

„formă de manifestare a națiunii, deci o realitate subordonată funcțional acesteia” (Gusti, 

1939). De menționat însă, că „naționalismul efectiv nu poate fi o simplă veleitate de a realiza 

o formă de stat tare. El se cere împlinit și în planul concret al valorilor economice” 

(Vulcănescu, Tendințele tinerei generații (în domeniul social și economic), 20 februarie 

1934). 

Acum înțelegem de ce lupta care se dă în interiorul unei generații nu are caracter 

politic, sau economic, ci se urmărește cucerirea unei stări lăuntrice. Criza nu este de altă 

natură, decât spirituală, la nivel de unitate națională, singura unitate socială care își ajunge 

sieși, în înțelesul că nu cere pentru deplina ei realizare o unitate socială mai cuprinzătoare, 

fiind în stare să-și creeze o lume proprie de valori, să-și stabilească un scop în sine și să-și afle 

mijloacele de înfăptuire, adică forța de organizare și propășire prin propria ei alcătuire.” De la 

un nivel macro, observăm ușor că „viața socială a omenirii civilizate se înfăptuiește în 

cuprinsul națiunilor. Națiunea este realitatea centrală, care însumează toate aspirațiile firești 

ale indivizilor și de la care pornesc, nu spre o nouă ființă, ci spre un plan nou de organizare, 

toate manifestările internaționale” (Gusti, 1939).  



Așadar, în contextul slăbirii culturii românești și a ideii de neam, pătrunderea 

elementelor spirituale străine îi pot asocia sufletului românesc, valori extrinseci care ar putea 

pierde națiunea, și în definitiv, statul.  

 

Concluzii. Misiuni de fond a oricărei generații românești 
 Am arătat că o generație nu își alege niciodată misiunea, ci aceasta „se naște din 

chemarea vremurilor și din nevoile societății.” Pentru a asigura continuitatea unor elemente 

specifice societății românești, în ansamblul ei, o primă misiune a noii generații este să asigure, 

în continuare, „unitatea sufletească a românilor, uniți politicește prin sacrificiul generației de 

foc”, moment de la care se împlinesc 100 de ani în anul ce urmează. Totodată, pentru 

prevalarea sufletului național se impune înlăturarea oricăror diferențieri regionale care îi pot 

știrbi integritatea. Cea de-a doua misiune de fond a generației este exprimarea sufletului 

românesc în forme universal-valabile oriunde în lume, prin „reducerea idealurilor omenești 

într-un un singur chip al omului românesc.”, în principal, prin intermediul creațiilor culturale. 

Cea de-a treia misiune presupune acțiuni de pregătire și prevenire a vremurilor grele care pot 

veni. Pentru generațiile de după primul război, toate aceste pregătiri au fost complet 

demontate în momentul culminării regimului de exterminare din perioada comunistă, 

înfăptuirea sufletească a unui plan de „atac” pentru apărarea neamului fiind irealizabilă pentru 

generația succedată, tocmai de aceea mișcarea revoluționară din ’89 nu a avut ca finalitate 

națiunea, ajungând, de fapt, atât de departe încât am promulgat o lege specială (Legea nr. 

217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 

privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 

promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 

prin care singuri să ne putem dezice de mari personalități ale culturii române si aprigi 

apărători ai neamului românesc, cărora le asociem infracțiuni contra păcii și omenirii cu totul 

nefondate.
3
 

Rămâne de văzut dacă tinerii de astăzi mai îndeplinesc condițiile de întregire a unei 

generații, dacă plasarea într-un spațiu spiritual unitar, într-un câmp de forță spațio-temporal,  

mai constituie o problema personală, a cărei încercare de rezolvare să le asigure acea plus 

valoare creatoare. Nu este nevoie decât de „teamă de ratare” și de conștientizare a propriei 

misiuni, in cadrul unității sufletești a neamului din care fac parte și, de asemenea, o renunțare 

paradoxală la lupta pentru autorealizare, dacă va fi cazul. 

 

Când se vorbește mereu de „criză economică” și de „șomaj al tinerei 

generații”, se uită că nu e vorba numai de o lipsă de mijloace, ci de o lipsă 

de scop, la tânărul dezrădăcinat, dezaxat, rupt de credința părinților lui, și 

din privegherea dragostei acestora și aruncat pe drumuri în nădejdea unei 

îmbunătățiri iluzorii a stării lui materiale, ajuns să-și disprețuiască părinții, 

să se rușineze de ei, fără însă a izbuti să se integreze în schimb altundeva, 

plutind fără rost, lucid de goliciunea lui spiritual, temător de ratare. 

Tineretul nu suferă numai din pricina privațiunilor de tot felul pe care i le 

impune situația conturată lapidar de Eminescu în versul: „săraci într-o 
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țară săracă”, ci suferă, mai ales pentru că în sufletul lui e o spărtură, și 

pentru că prin această spărtură bate vântul strângător de inimă al îndoielii 

în sensul misiunei lui. 

M. Vulcănescu 
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