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Vasile B ncil a adus contribu ii semnificative în diverse domenii ale
filosofiei, precum: teoria cunoa terii, etica, estetica, antropologia filosofic ,
filosofia social , filosofia religiei, filosofia culturii, îns în toate fenomenele
abordate caut nervul metafizicii. S-a n scut la 1 ianuarie 1897, la Br ila. Tat l,
Neculai, era originar din S cele (Bra ov), de unde plecase la vârsta de doisprezece
ani. Mama, Ileana, ranc din Runcu-Pope ti (fostul jud. Râmnicu S rat), nu tia
mult carte, dar era bun cre tin i fidel p str toare de datini. Mediul rural în
care i-a petrecut copil ria (întâi la Runcu, apoi la Scor aru-Nou, în nordul
ganului, unde tat l s u arendase o mo ie) l-a marcat profund pe Vasile
ncil . Dup studiile primare începute la Scor aru, urmeaz Liceul „Nicolae
lcescu” din Br ila. Trece examenul de bacalaureat (1916) i absolv coala de
ofi eri de rezerv de la Tecuci. Ia parte ca voluntar în R zboiul de Întregire a
Neamului. Semnele acestei particip ri vor fi o ran grav la bra ul stâng i dou
decora ii – Medalia „Victoria” i Furajera Ordinului „Mihai Viteazul”. Între 1918
i 1922 urmeaz cursurile Facult ii de Filosofie, la Universitatea din Bucure ti,
unde îi are drept profesori pe Nae Ionescu, Ion Petrovici, C. R dulescu-Motru,
D. Gusti, G.G. Antonescu, dar audiaz , de asemenea, prelegerile altor ilu tri dasc li
ai Universit ii, de care se va l sa adânc înrâurit, precum N. Iorga, Ov. Densusianu,
D. Onciul, V. Pârvan, S. Mehedin i. V de te înc din studen ie interes pentru unele
teme de reflec ie filosofic ce vor reveni constant în preocup rile sale de-a lungul
întregii vie i: semnifica ia s rb torii, metafizica spa iului, psihologia
neasc ,
etnicul românesc etc. În 1921, se c tore te cu Felicia R dulescu, student i ea,
anume la Facultatea de Litere, Sec ia limba i literatura francez . Împreun au avut
un fiu i o fiic , Ioan i Ileana, ambii implicându-se mai târziu în (re)editarea unora
dintre scrierile p rintelui lor. Armonioasa via de familie d seam , fie i par ial,
de luminozitatea ideilor filosofice promovate de Vasile B ncil , tr tur evident
chiar i atunci când diagnozele sociale puse de el asupra epocii moderne nu erau
tocmai favorabile.
În anii 1925–1926 beneficiaz de o burs de studii la coala Român din
Fran a, situat la Fontenay-aux-Roses, avându-i colegi pe C.C. Giurescu, P.P.
Panaitescu, Dumitru Mur ra u, I.M. Ra cu, N. Georgescu-Tistu. Dup absolvirea
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facult ii, func ioneaz ca profesor de filosofie la coala Normal de B ie i din
Br ila (1923–1931) i la Liceul „Mihai Viteazul” din Bucure ti (1931–1948). Dup
1948, odat cu schimbarea regimului politic, se vede tras pe o linie de inactivitate
oficial . Continu îns s citeasc i s scrie, în condi ii de semi-ascez . Abia la
sfâr itul anilor ’60 reapare în pres i în emisiuni de radio. S-a stins din via la
10 iunie 1979, în Bucure ti.
Vasile B ncil i-a etalat ideile filosofice îndeosebi în eseuri, g zduite de
câteva dintre cele mai importante reviste din perioada interbelic , precum „Revista
de filosofie”, „Ideea european ”, „Gând românesc” sau (privilegiat în op iunile
sale) „Gândirea”, din a c rei „grupare” redac ional a f cut parte. („Socote te-te la
«Gândirea» nu ca la dumneata acas , ci la dumneata acas ”, îi scria în 1927
directorul revistei, Nichifor Crainic.) În „Gândirea” îi va ap rea, în 1927, studiul
Dl. R dulescu-Motru i doctrina personalismului energetic, pe care îl va dezvolta
i publica un an mai târziu, în 1928, în form de volum, sub titlul Doctrina
personalismului energetic a dlui R dulescu-Motru. Tot în „Gândirea” va publica
Lucian Blaga eseist (1934) i Despre eseu (1935), texte care, în ordine invers , vor
fi reluate i investite cu func ie introductiv la cel de al doilea studiu de
dimensiunile unui volum din bibliografia originar a lui B ncil , Lucian Blaga,
energie româneasc (1938, reeditat postum în 1995). În fine, în paginile aceleia i
publica ii vor ap rea dou eseuri – Duhul s rb torii i Declinul s rb torii (ambele
în 1936) – care, împreun cu Pedagogia s rb torii („Almanahul coalei primare i
al familiei”, 1936), alc tuiesc un triptic devenit clasic în istoria culturii române,
referitor la problema s rb torii.
Numele lui Vasile B ncil este asociat mai ales contribu iilor tocmai
men ionate. O analiz mai cuprinz toare arat îns c atât exegeza operei lui Blaga
i a lui R dulescu-Motru, cât i studiile despre s rb toare (ca, de altfel, ansamblul
gândirii lui B ncil ) fac parte dintr-un câmp ideatic mai vast, în care liniile de for
(sau temele difuze, dar rezonante între ele) se eviden iaz a fi: esen a metafizic a
omului, critica generalizat a modernit ii i autohtonicitatea actului filosof rii. O
tem de asemenea frecvent , dar sublimat în celelalte (mai cu seam în primele
dou ), este religiozitatea fiin ei umane (aceast tem se reg se te în diferite
ipostaze, cum ar fi rela ia dintre ra iune i revela ie, dintre filosofie i religie, dintre
tradi ie i modernitate etc.).
Gândirea lui Vasile B ncil func ioneaz în regim spontan. O dat ivit , o
idee formeaz o eflorescen bogat , sustr gându-se unei defini ii unice, ferm
fasonate. Posesorul acestei gândiri trateaz probleme mari pe spa ii mici. Forma
adecvat pentru acest mod de exprimare este eseul. Nimic nu ilustreaz mai
conving tor stilul eflorescent al modului în care B ncil abordeaz o tem ca felul
în care el gloseaz despre chiar genul eseului. În textul ad-hoc Despre eseu, autorul
enun pe spa iul compact al unei singure pagini nu mai pu in de dou zeci i ase
defini ii ale acestui gen, pe care-l situeaz în zona interjocului dintre filosofie i
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poezie. („Un gr unte de filosofie într-un eseu poetic e un cristal picant i
tulbur tor, care d pre poeziei, adic substan ei majoritare a eseului. O nervur de
poezie într-un eseu filosofic d gândirii acestuia o fluturare de transcenden .”1)
Mai presus îns de o defini ie sau de o caracterizare conteaz aici i acum
legitimitatea eseului; i nu atât legitimitatea psihologic i cultural (care face
posibil reflectarea insului în eseu), ci legitimitatea social i cultural : „Valoarea
eseului ca gen rezult mai ales din aceea c el este expresia spiritual cea mai
apropiat a epocii noastre. Epoca modern e gr bit atât din motive de structur
nervoas , cât i din motive sociale. Adev rul de azi e neadev rul de a doua zi.
Eseul d glas valorii de azi, care altfel s-ar pierde”2. În fine, eseul r spunde unui
spirit al epocii i din alt punct de vedere: tocmai întrucât pân în prezent s-a abuzat
de concep ii sistematice, epoca modern , în relativismul ei, simte team fa de
sistem. De aceea, „eseul se prezint , foarte oportun, pentru a înlocui sistemul”3.
Scriind despre eseu, Vasile B ncil oferea, de fapt, un reflex al propriului s u mod
de a filosofa, astfel încât, peste timp, eseul ad ostentationem intitulat Despre eseu
i relev valen e programatice.
Vasile B ncil nu este totu i str in de n zuin a spre sistem. În revista
„Mugurul”, XV, nr. 1, 1943–1944, el publica un articol cu titlul Cadru filosofic,
reprezentând „o schi foarte rezumativ a ideilor i pozi iilor spirituale” pe care le
sus inuse pân atunci i, totodat , „un cadru sau o structur ideativ ” pentru
contribu iile sale ulterioare. Contrar obiceiului propriu de a se feri de în iruirea
ideilor pe puncte (ceea ce tr deaz scepticismul fa de metoda clasific rii i, deci,
fa de procedeele clasice ale logicii), autorul î i concentreaz de ast dat ideile în
apte puncte. Urmând ramurile filosofiei, cele apte puncte sunt urm toarele: (I) În
psihologie, cercetarea sufletului trebuie efectuat cu mijloace tiin ifice, dar, pe de
alt parte, cercetarea tiin ific nu poate epuiza sufletul. „Adev rata în elegere a
sufletului trebuie pus în cadrul filosofiei generale”. (II) În logic , trebuie c utat
leg tura reciproc-stimulativ dintre ra iune i misticism. Misticismul singur duce la
anarhie, iar ra iunea singur , la artificializare i neputin . Pe baza istoriei filosofiei
i a religiilor, logica viitorului va putea ar ta cum este posibil o sintez
func ional între ra iune i misticism. (III) În etic , trei factori leag în mod creator
pe om de realitatea general : mila, moravurile i personalitatea. (1) „Mila este
ecoul generalului în om”, ecoul generalului ontologic, sau „psihicul prin care
realitatea general se deleag în om, pentru a-l lega pe acesta de totalitate, pentru
a-l face s ias din el”. De aceea, „mila are un substrat metafizic”, iar „adev rata
etic trebuie s ajung la metafizic ”. (2) Moravurile nu sunt simple convenien e
sociale, ci „un stil maiestuos de via creat de societate”, în care aceasta a implicat
„absoluturile morale i religioase din om”. Moravurile sunt, a adar, „o for care
1

V. B ncil , Lucian Blaga, energie româneasc , Timi oara, Editura Marineasa, 1995, p. 59.
Ibidem, p. 60–61.
3
Ibidem, p. 61.
2
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leag pe om de realitatea general , fiindc în ele s-a depus, originar, o intui ie
metafizic ”. (3) O moral bazat pe „o mil puternic activist ” i pe „moravuri cari
nu încline spre conformism exterior” are nevoie de „convingere, entuziasm, sim
critic, spirit de misiune personal ”, virtu i care nu pot fi puse în joc decât de ceea
ce numim „personalitate”. Modelele acesteia sunt personalit ile religioase. (IV) În
estetic , „frumosul adev rat i mare e moral prin el însu i, dar (...) a devenit
frumos mare i datorit faptului c a implicat în el moralul ori religiosul”. „Estetica
trebuie s considere, deci, frumosul ca pe o func ie de implicare a totalului, ori a
adâncului esen ial în care se concentreaz totalul...”. (V) În sociologie, societatea
apare drept „mediul organic ce-l leag pe om de realitatea general , de totalitate”.
Contrar sociologismului empiric, Vasile B ncil consider societatea drept
„ambian a sau instrumentul prin care voin a mai adânc a lucrurilor (...) î i d
prilejul s creeze mai diferen ial, ducând astfel omul pân la limita destinelor lui”.
ncil nume te aceast concep ie „organicism spiritual” i desemneaz „etnicul”
drept tipul cel mai propriu al acestei societ i. (VI) În pedagogie, scopul educa iei
nu este individualitatea sau personalitatea în sine. „Personalitatea (...) trebuie s
creasc într-un sol sufletesc de mari reveren e pentru realitatea universal a vie ii”.
Realit ile prin care personalitatea (ca scop al educa iei) urmeaz a se încadra în
„totalitate” (în sens ontologic) sunt „etnicul” i „religiosul”. (VII) În metafizic ,
preferin ele lui Vasile B ncil se v d, cum însu i constat , prin afirma iile de la
cele ase puncte anterioare. Pentru el, „realitatea metafizic e totul i marea
obsesie” (aici „totul” poate fi luat deopotriv în sensul op ional i în sensul
ontologic). „Metafizicismul împânze te pentru noi toate problemele, sensul
transcendental fiind maiestatea care d fiec rui lucru coeficientul de valorificare i
legitima ia de d inuire”.4 Recunoscându- i un anume antipozitivism, B ncil
men ioneaz c nu e vorba aci despre dispre ul pentru formele i lucrurile imediate,
ci numai despre situarea lor într-o alt perspectiv . „C ci formele i lucrurile
concrete sunt popasuri simfonice ale în elesurilor ultime, iar putin a de a avea un
contact direct i ingenuu cu ele e dovad de s tate. Filosofia adev rat o socotim
deci ca o sintez de transcendentalism i naturalism s tos”.5
Aceste teze pot fi considerate laolalt drept sistemul filosofic in nuce al lui
Vasile B ncil . Autorul se conformeaz obiceiului i, în final, livreaz chiar i un
nume viziunii sale sistematice, anume: „providen ialism”. Termenul este înso it, în
chip oscilant, de trei atribute men ionate succesiv, la distan de câteva rânduri:
„dinamic”, „enigmatic” i „ascuns, îns evident în manifest ri”. Providen ialismul
seam de fondul ultim al realit ii – o zon tainic , dar manifest în mod
concret, fiind deci par ial accesibil , ceea ce ne face s ne întreb m dac n-ar fi mai
adecvat pentru aceast concep ie numele de „providen ialism epifanic”.
4
5

Ibidem, p. 11.
Ibidem.
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Dincolo de aceast schi de sistem, Vasile B ncil i-a câ tigat un loc sigur
în istoria gândirii române ti îndeosebi prin încercarea de a l muri semnifica ia
operei filosofice a lui Blaga (Lucian Blaga, energie româneasc ) i prin
hermeneutica s rb torii.6 Aceste dou teme concrete, ca de altfel i altele de care
s-a l sat obsedat (inclusiv esen a metafizic a omului i critica generalizat a
modernit ii, despre care am vorbit mai sus), î i afl punctul de leg tur în tema
etnicului (abordat ad-hoc în Etnicul i logica modern ). Vasile B ncil deplânge
„r stignirea etnicului” sau fie i numai (cu o expresie ce ne duce cu gândul la
Heidegger) „heimatlosismul spiritual” din epoca modern . El sper c un nou
ontologism va oferi temeiul spiritual pentru în elegerea acestei ipostaze evidente a
realit ii, care este etnicul. În ceea ce o prive te, „filosofia, prin îns i func ia ei de
regalitate sintetic , e chemat s fac unitatea de ansamblu între diferitele ramuri
(...) ale unei culturi”7. Nimic mai organic într-o cultur decât filosofia. La aceasta
nu se ajunge „s rind în gol, ori împrumutând r saduri exotice”. „Filosofia (...) vine
din cele mai mari adâncuri, ca izvoarele reci i limpezi, cari intoneaz deasupra,
oglindind cerul, trilul etern al p mântului”, adic al locului.8 Autohtonizarea
filosofiei, tem care l-a preocupat intens, exprim maturitatea unei culturi, stare de
spirit consemnabil prin apari ia construc iilor sistematice. În aceast perspectiv
interpreteaz Vasile B ncil , pe de o parte, neîmplinirile lui Vasile Conta i Titu
Maiorescu, iar, pe de alt parte, sinteza izbutit de C. R dulescu-Motru prin
doctrina „personalismului energetic” i, mai ales, construc ia încorporat în
„trilogiile” lui Lucian Blaga. Cartea Lucian Blaga, energie româneasc este nu
numai prima exegez ampl dedicat autorului „trilogiilor”, dar i o lucrare de
nedep it datorit întrunirii unor condi ii greu (ba chiar imposibil) de repetat –
fiecare în parte i cu atât mai mult în ansamblu: similitudini de destin cu filosoful
analizat, contemporaneitatea celor dou existen e, harul stilistic al ambilor,
angajarea simpatetic (Blaga însu i îi dedicase lui B ncil sec iunea Spa iul
mioritic din Trilogia culturii). În pofida aparentei subiectivit i, întrunirea acestor
condi ii reprezint lucrarea unei ra iuni universale, i coinciden a aceasta multipl
nu numai c nu obstruc ioneaz , dar poten eaz i mai mult profunzimea analizei.
În chiar biografia lui Blaga, ni se descoper elemente de specific etnic (peisaj natal
înrudit cu plaiul, st ruin metodic ardelean , contaminare constructivist dinspre
etnicul german conlocuitor etc.), iar, prin continuarea metodei, în structura i în
articula iile concep iei filosofice ale aceluia i apar „viziunea” i „categoriile de
cunoa tere” etnone ti (în termenii lui Vasile B ncil : lumea ca rodie a unor
gr un e ontologice, mitul, modalitatea stihial , dogmaticul, divinul, agnosticismul
în eleg tor). Misterul, Marele Anonim, dogma, cenzura transcendent i celelalte
6

Vezi tripticul men ionat anterior, la care trebuie ad ugat eseul sintetic Filosofia s rb torii,
ap rut postum în „Manuscriptum”, nr. special Vasile B ncil , 3–4, 1998, p. 66–77 i passim.
7
V. B ncil , Duhul s rb torii, Bucure ti, Editura Anastasia, 1996, p. 191.
8
V. B ncil , Filosofia vârstelor, Bucure ti, Editura Anastasia, 1997, p. 40.
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concepte fundamentale din sistemul blagian – în aparen inven ii speculative ale
unui instinct poetic, altminteri remarcabil – î i v desc obâr ia în cosmicismul,
logica i etnopsihologia ranului român.
Admirator al ideii de „spa iu mioritic”, B ncil (în chip complementar din
punct de vedere teoretic i într-o des vâr it cordialitate în privin a rela iei
personale cu Blaga) dezvolt pe cont propriu ideea spa iului de câmpie („spa iul
ganic”) drept alt cadru formativ pentru psihologia colectiv i pentru cultur .
„Spa iul mioritic e splendid i e i mai splendid t lm cit de Blaga, dar el nu ajunge
pentru cultura noastr ”.9 Alegând plaiul (de deal ori munte) drept emblem a
spa iului românesc (deopotriv geografic i spiritual), „Blaga explic monomic
poporul român”10. Stepa (câmpia) este îns la fel de prezent i, în consecin , apt
a genera stil cultural. B ganul (cu antinomia fundamental finit–infinit) e „o
realitate psihic cert . El are misterele lui, lumea lui, folclorul lui, dup cum are
animalele i mai ales plantele lui – el are ethosul lui moralo-cosmic” 11.
Despre s rb toare, Vasile B ncil a scris pagini de referin , în deplin
sincronicitate (ba uneori chiar cu anticipare) fa de exegeza fenomenului în cultura
european (Georges Dumézil, Karl Kerényi, Georges Gusdorf etc.). „S rb toarea e
sentimentul comuniunii depline cu societatea i cu cosmosul, sau cu realitatea
general , fiind, pe deasupra, i sentimentul absolutei coincid ri a ta cu tine însu i
(...). S rb toarea este sentimentul luminos al împ rt irii tuturor din acela i sens,
care ajunge s umple toat realitatea conceput ca o nesfâr it ordine providen ial .
rb toarea este existen a unificat i transfigurat ”.12 Etnicul î i pune inevitabil
pecetea i pe sacralizarea timpului. Finalitatea devenirii universului este
„îmbisericirea”, prin „festivizarea” realului. „Aceast festivizare se face prin
comunitate social organic : na iunea; i prin transfigurare moral-metafizic :
biserica. (...) Idealul e unirea na iunii cu biserica, ducând la festivizarea existen ei,
la îmbisericirea organic a lumii”. 13
Înzestrat i cu talent literar, Vasile B ncil a de inut la „Gândirea” – unde se
cultivau deopotriv literatura i filosofia – pozi ia de filosof reprezentativ al
grup rii. Afinitatea pentru ortodoxism l-a apropiat, principial, de Nae Ionescu i de
Nichifor Crainic. Aplicarea principiilor filosofico-religioase la critica epocii
moderne îl situeaz , în plus, în rezonan cu Nikolai Berdiaev i cu René Guénon
(de acesta din urm apropiindu-l mai ales dezolarea fa de ceea ce filosoful
francez numea „domnia cantit ii”). În acest context se poate în elege mai bine i
fascina ia pe care o nutrea pentru filosofia lui Lucian Blaga, în general, i pentru
9

V. B ncil , Spa iul B ganului, Bucure ti/Br ila, Editura Muzeul Literaturii Române &
Editura Istros – Muzeul Br ilei, 2000, p. 13.
10
Ibidem, p. 29.
11
Ibidem, p. 9.
12
V. B ncil , Duhul s rb torii, ed. cit., p. 56.
13
V. B ncil , Weltanschauung. Cadru final, în „Manuscriptum”, XXIX, 3–4, 1998, p. 128.
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problematica spiritual a spa iului, în particular: în logica intern a gândirii lui
Vasile B ncil , antidotul la amenin rile cu care modernitatea (sau globalizarea, cu
un termen mai nou) înv luie esen a uman nu poate fi altul decât cultivarea
virtualit ilor spirituale indigene.
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fie publicate, ca alc tuiri postume: Portrete i semnifica ii, ed. îngrijit i adnotat de Ileana
ncil , cu „Prefa ” de Zoe Dumitrescu-Bu ulenga), supliment al „Revistei de istorie i teorie
literar ”, Bucure ti, 1987; Aforisme i para-aforisme. Omul i existen a, ed. îngrijit de Ileana
ncil , Timi oara, Editura Marineasa, 1993 (vol. I), 1994 (vol. II) i 1996 (vol. III); Copil rie
i miracol br ilean, Br ila, Editura Istros – Muzeul Br ilei, 1996; Semnifica ia Ardealului, ed.
îngrijit de Ileana B ncil , Timi oara, Editura Marineasa, 1997; Coresponden Vasile B ncil –
Basil Munteanu, Br ila, Editura Istros – Muzeul Br ilei, 1997; Religia iubirii i Pestalozzi, ed.
îngrijit de Ileana B ncil , Constan a, Editura Ex Ponto, 1998; Num r special Vasile B ncil ,
selec ie i adnot ri de Dora Mezdrea, „Manuscriptum”, XXIX, 3–4 (112–113), 1998; Mici
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testamente, ed. îngrijit de Dora Mezdrea, Bucure ti, Editura Eminescu, 1999; Vasile B ncil
– Lucian Blaga, Coresponden , ed. îngrijit de Dora Mezdrea, Bucure ti/Br ila, Editura
Muzeul Literaturii Române & Editura Istros – Muzeul Br ilei, 2001; Art i cunoa tere, ed.
îngrijit de Dora Mezdrea, Bucure ti/Br ila, Editura Muzeul Literaturii Române & Editura
Istros – Muzeul Br ilei, 2002. Alte manuscrise sunt în curs de publicare.
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