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CUVÂNT ÎNAINTE

Sã scrii prefaþa propriei tale cãrþi e mai greu decât sã scrii
cartea însãºi. În fond, la ce se aºteaptã acum cititorii de la mine?!
Sã dau explicaþii? Nu mi-a plãcut niciodatã sã mã explic ºi, întot-
deauna când împrejurãrile cereau ceva de genul ãsta, am evitat sã
fac precizãri ºi sã dau rãspunsuri clare. Nu pentru cã nu le-aº fi
avut, ci pentru cã nu gãsesc motive logice pentru care sã fac
„comentariu literar” la viaþa ºi la ideile mele. Luaþi-mã cum sunt
(iubiþi-mã, urâþi-mã ori treceþi indiferenþi pe lângã mine!), dar sã
nu-mi cereþi explicaþii, cãci aºteptarea voastrã va fi în zadar. 

Sunt prea tânãr ca sã pun concluzii, dar ºi prea matur ca sã le
iau de bune pe ale altora fãrã a avea întrebãri. Am împlinit 33 de
ani (vârsta la care împãratul Alexandru Macedon se isprãvea din
viaþã - ºi ce viaþã!) ºi nu regret mai nimic din tinereþea mea. Am
trãit-o intens ºi am ars etapele, fãcându-le pe toate mai devreme
decât le era sorocul. M-am dovedit precoce în unele ºi retardat în
altele, am fost uneori mai bogat, alteori mai sãrac, am obþinut
destule victorii, dar am cunoscut ºi gustul amar al înfrângerii, am
avut dreptate în multe sã le fac aºa cum le-am fãcut, dar am comis
ºi greºeli mai mari sau mai mici, pentru care am plãtit cu vârf ºi
îndesat – ºi cred cã, una peste alta, am fãcut mai mult bine decât
rãu ºi am produs mai mult decât am consumat. Þin cont cu prio-
ritate de gândurile ºi trãirile mele (sunt egoist, recunosc!), ale
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familiei ºi prietenilor (aici fac pe altruistul!) ºi mã intereseazã în
mod secundar pãrerile celorlalþi. 

Vitraliile Tricolore s-au nãscut din încãpãþânarea mea de a
crede, pânã la capãt, în valorile tradiþionale, în naþionalismul curat
al poporului român ºi în ortodoxia lui creºtinã. Eu nu pot râde ºi
nu pot plânge la comandã, dar, de când am fãcut ochi ºi pânã îi voi
închide, voi râde ºi voi plânge împreunã cu poporul meu. Eu nu
pot aplauda instituþii ºi contexte, de aici sau de aiurea, pe care nu
le apreciez ºi nu le înþeleg, dar, oriunde mã duc ºi orice întreprind,
las în suflet un locºor pentru ai mei - vii, morþi sau încã nenãscuþi.
Intru în bisericã nu cu frica pãcãtosului împovãrat de vini
nenumãrate, pe care le-ar vrea iertate una-douã (cât ai pocni din
deget sau ai aprinde o lumânare, cu ipocrizie pioasã!), ci cu dorul
fiului risipitor care a rãtãcit prin lume ºi prin viaþã ºi acum se
întoarce, în sfârºit, acasã. Pentru mine, însã, nu s-a tãiat mereu vi-
þelul cel mai gras ºi, chiar dacã s-a mai întâmplat câteodatã, n-am
pretins asta, obiºnuit fiind sã bocãnesc mult pânã sã iasã ceva. 

De fapt, dacã lucrurile ar veni de-a gata, care ar mai fi bucuria de
a fi trudit ºi sperat la înfãptuirea lor? ªtiu cã nu vã convine ce vã spun
acum, dar asta îmi stã pe limbã: mulþi dintre noi s-au învãþat sã dor-
miteze cu burta la soare, aºteptând sã le pice totul din cer: „Parã
mãlãiaþã în gura lui Nãtãfleaþã”... Eu am crezut ºi cred cã norocul îi
ajutã pe cei îndrãzneþi, pe cei harnici, pe cei gospodari, care trebãlu-
iesc fãrã astâmpãr, de dimineaþã pânã noaptea. Ei sunt cei care,
mergând la vecernie sau la utrenie, pot privi cãtre sfinþii pãrinþi prin
Vitralii Tricolore. Aceºtia, ca ºi mine, sunt acasã în biserica lor aºa
cum sunt acasã în þara lor. Restul se pot duce, de bunã seamã, ºi ei, la
slujbã, dar ochii lor tulburi zgâiþi cãtre înãlþimi pe care nu le pricep (ºi
care, în fond, le sunt strãine!) vor avea parte doar de sticlã coloratã. 

Cartea aceasta nu intenþioneazã sã convingã sau sã rãzgân-
deascã - se mulþumeºte doar sã aminteascã, sã constate ºi sã pre-
vadã. Ea nu poartã numai nostalgia trecutului ºi visul viitorului,
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ci vrea sã trezeascã din adormire forþa prezentului. Veþi spune,
poate, cã mai toþi cei pomeniþi în ea putrezesc prin morminte
ºtiute ºi neºtiute, sub lespezi grele de piatrã ori sub brãzdare de
pãmânt. Vã înºelaþi - sfinþii neamului românesc (ºi, în general,
sfinþii, ai oricãrui neam ar fi ei) nu putrezesc, dragii mei. Carnea
lor nu viermuieºte, oasele lor nu sunt roase de bacterii microsco-
pice, iar sângele lor nu se scurge poluator cãtre fabricile de bere
de lângã cimitire, spre a invada cancerigen halbele chefliilor. Nu,
nimic din toate acestea. Sufletele sfinþilor nu pleacã la plimbare în
jurul lumii cu avioane low-cost sau cu iahturi second-hand, ci
rãmân aici, cu noi ºi printre noi, sã ne privegheze existenþa
pãmânteascã ºi sã ne fereascã de cele rele. Pe cei dintre noi care
meritã. Pe cei care, într-o lume bezmeticã ºi, aparent, lipsitã de
repere, au puterea sã creadã în Dumnezeu, în Naþiune, în Familie,
în tot ce e valoros ºi durabil. 

În antichitate, romanii pãstrau la loc de cinste mãºtile de cearã
ale înaintaºilor. Noi, cei de azi, ne-am cam uitat strãbunii în colb
de cronici, iar mucegaiul arhivelor ºi bibliotecilor igrasioase se
aºeazã peste operele de cãpãtâi ale Corifeilor Românismului. ªi,
din pãcate, sunt destui care strâmbã din nas când le vorbeºti
despre Pantheonul Naþional, pe care, pentru mai multã siguranþã,
l-ar prefera demolat. Bine spunea Mircea Eliade: „A renunþa la
românism înseamnã pentru noi, românii, a renunþa la viaþã, a te
refugia în moarte. Sunt oameni care au fãcut asta. Dumnezeu sã-i
ierte! Românitatea, adicã organismul acesta viu la care par-
ticipãm cu toþii, îi eliminã de la sine”. Vitraliile Tricolore sunt
ocheanul miraculos cu care noi (românii ortodocºi ai unei þãri nici
prea mare, nici prea micã, de la rãscrucea marilor furtuni) privim
restul lumii de la egal la egal.

Vlad Hogea
Bucureºti, martie 2010
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I. ROMÂNIA, 
DE LA MAREA UNIRE

LA MAREA PRÃBUºIRE

La începutul secolului XX, România se afla încã în sfera de
influenþã a Puterilor Centrale. Abia în 1912-1913, în timpul

rãzboaielor balcanice, eforturile con-
jugate franco-ruse au reuºit sã schim-
be definitiv orientarea în favoarea
Antantei. „Definitiv” e un fel de-a zice,
pentru cã, în ajunul ºi dupã izbucnirea
celei de-a doua conflagraþii mondiale,
un întreg complex de împrejurãri avea
sã ne arunce în tabãra Germaniei. Sã
ne oprim, deocamdatã, la bilanþul
primului rãzboi mondial. Documente-
le interne care au consfinþit Întregirea
Þãrii (Declaraþia de unire a Basarabiei
cu România din 27 martie/9 aprilie
1918, Declaraþia de unire a Bucovinei
cu România din 15/28 noiembrie
1918, Rezoluþia privind unirea Tran-

Regele Ferdinand 
ºi Regina Maria, doi dintre
principalii artizani 
ai Marii Uniri de la 1918
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silvaniei cu România din 18 noiembrie/1 decembrie 1918) au fost
urmate de tratatele internaþionale privind noul statut teritorial ºi
politic al României. Astfel, în Tratatul de pace cu Austria (Saint-
Germain, 10 septembrie 1919) se stipula cã „Austria renunþã, în
ceea ce o priveºte, în favoarea României, la toate drepturile ºi
titlurile asupra pãrþii fostului ducat al Bucovinei”, în Tratatul de
pace cu Bulgaria (Neuilly sur Seine, 27 noiembrie 1919) se fixau
fruntariile aºa cum fuseserã ele la 1 august 1914, iar Tratatul de
pace cu Ungaria (Trianon, 4 iunie 1920) marca renunþarea aces-
tei þãri, în favoarea României, „la toate drepturile ºi titlurile asu-
pra teritoriilor [Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramure-
ºului, aparþinând] fostei monarhii austro-ungare”. De asemenea,
trebuie subliniat cã, în absenþa unei recunoaºteri din partea Uni-
unii Sovietice a unirii
Basarabiei cu Româ-
nia, aceastã lipsã a fost
suplinitã de Imperiul
Britanic, Franþa, Italia,
Japonia, principalele
puteri aliate, care, prin
Tratatul de la Paris
încheiat cu România la
28 octombrie 1920, de-
clarau cã „recunosc su-
veranitatea României
asupra teritoriului Basarabiei” ºi cã „vor invita Rusia sã adere la
Tratatul de faþã”. 

România Mare – un stat saturat?!
În mod corect s-a afirmat cã „prin Unirea din 1918, graniþele

politico-statale aproape s-au suprapus peste cele etnice, situaþie
care se menþine pânã în 1940, când României i-au fost impuse

Harta României interbelice, în graniþele stabilite 
prin Tratatul de Pace de la Paris (1920)
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trei dureroase cedãri teritoriale” (Ioan Scurtu, Constantin
Mocanu, Doina Smârcea, eds., „Documente privind istoria
României între anii 1918-1944”, Bucureºti, 1995, pag. 4). Andreas
Hillgruber avea sã constate cã „extinzându-ºi teritoriul, România
a devenit un stat saturat, nevoit sã-ºi orienteze în aºa fel politica
externã, încât sã-ºi pãstreze teritoriile ºi sã-ºi asigure frontierele
în trei direcþii. Împotriva eforturilor de revizuire fãcute de
Ungaria s-a ridicat Mica Antantã [Mica Înþelegere], creatã în
1920/1921, formatã din Cehoslovacia, Iugoslavia ºi România ºi
asupra cãreia diplomaþia francazã a început sã exercite foarte
curând o influenþã dominantã. Împotriva unor tendinþe similare
din partea Bulgariei, în 1934 s-a încheiat Înþelegerea Balcanicã
între România, Iugoslavia, Grecia ºi Turcia”. Totodatã, trebuie sã
arãtãm cã, în perioada interbelicã, România a încheiat tratate de
prietenie sau convenþii de alianþã ºi cu alte state decât cele
menþionate; în acest sens, amintim: Convenþia de alianþã defen-
sivã între Regatul României ºi Republica Poloniei din 1921 (reîn-
noitã în 1926), Tratatul de prietenie dintre Franþa ºi România
din 1926 (prelungit în 1936), precum ºi Tratatul dintre Italia ºi
România, din acelaºi an. 

O contribuþie esenþialã în trasarea unor jaloane ale politicii
externe a þãrii noastre a avut-o ministrul Afacerilor Strãine din
1927-1928 ºi 1932-1936, Nicolae Titulescu. Lucrarea sa, „Politica
externã a României” (ediþia princeps a cãrþii ar fi trebuit sã aparã în
1937-1938, dar, ca urmare a intervenþiei Guvernului român, a fost
opritã la stadiul de ºpalt, în tipografie; lucrarea a fost, totuºi, publi-
catã - aproape 6 decenii mai târziu, în 1994!), dã mãsura întreagã a
omului politic de al cãrui nume se leagã protocolul semnat cu
Maksim Litvinov privind pactul de asistenþã mutualã între
România ºi URSS, din 1936. Prin acest act, guvernul Uniunii
Sovietice recunoºtea, în virtutea diferitelor sale obligaþii de asis-
tenþã, cã „trupele sovietice nu vor putea trece niciodatã Nistrul fãrã
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o cerere formalã în acest sens din partea guvernului regal al Româ-
niei” (Biblioteca Academiei Române, Arhiva Istoricã, Fond XV, dos.
355). Nu se poate omite nici semnarea, de cãtre U.R.S.S., Ce-
hoslovacia, Turcia, Iugoslavia ºi România (sub ministeriatul acelu-
iaºi Titulescu), a Convenþiei de definire a agresiunii (Londra, 1933),
care, din pãcate, avea sã fie încãlcatã brutal câþiva ani mai târziu. 

Ioan Mamina se opreºte asupra importanþei vitale a misiunilor
diplomatice ale României, despre care considerã cã „au reprezen-
tat staþiile, liniile de comunicaþie ºi de exprimare” a politicii noas-
tre externe. Iatã lista statelor unde România avea reprezentanþe
diplomatice (agenþii, apoi legaþii): Albania, Argentina, Austria,
Belgia, Brazilia, Bulgaria, Cehoslovacia, Chile, Danemarca, Egipt,
Elveþia, Estonia, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Iran, Italia,
Japonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Mexic,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, SUA, Sue-
dia, Turcia, Ungaria, URSS, Uruguay, Vatican, Venezuela. Nu pu-
tem sã nu amintim legaþia românã de pe lângã „Societatea Na-
þiunilor”, misiune diplomaticã pe care a condus-o, între 1928 ºi
1936, Constantin Antoniade. 

Politicã externã dezastruoasã
În cele ce urmeazã, vom analiza principalele direcþii ale

politicii externe a României între 1938 ºi 1940, perioadã de ma-
ximã importanþã nu doar pentru destinul statului român, ci pen-
tru stabilitatea Europei ºi a lumii în ansamblu. Asupra evenimen-
telor vieþii politice internaþionale din acei ani ºi a modului în care
acestea s-au rãsfrânt asupra þãrii noastre s-au scris numeroase
lucrãri de specialitate, între care apariþia editorialã cea mai recen-
tã este reprezentatã de tratatul de Istoria românilor, realizat sub
egida Academiei Române. Coautorii capitolelor la care facem re-
ferire sunt Gh. Buzatu, Petre Otu, Ioan Scurtu, Constantin Boto-
ran, Mihai Retegan ºi Vasile Bozga. 
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Dupã cãderea guvernului Goga-Cuza, la 10 februarie 1938, ºi
instaurarea dictaturii carliste, puterea de la Bucureºti voia sã dea
semnale clare cã nu va avea loc o rãcire a relaþiilor cu Germania,
ba dimpotrivã. Gheorghe Tãtãrescu sublinia, la 16 februarie 1938:
„Comunitatea de interese economice ºi simþãminte de bunã pri-
etenie vor continua sã dea raporturilor noastre cu Germania o
dezvoltare tot mai satisfãcãtoare”. 

Ioan Chiper arãta cã „Anschlussul [din 13 martie 1938] – actul
de forþã al Germaniei, prin care erau încãlcate prevederile
Tratatului de la Saint-Germain ºi prin care Germania nazistã
proceda la prima agresiune ºi expansiune teritorialã – avea sã
schimbe într-o mãsurã însemnatã nu numai configuraþia politicã
a Europei, ci ºi raportul de forþe din Europa, cu implicaþii impor-
tante pentru situaþia României ºi pentru relaþiile româno-ger-
mane”. Acelaºi istoric preciza cã „ocuparea Austriei de cãtre tru-
pele germane atrãgea dupã sine o creºtere considerabilã ºi pericu-
loasã pentru þãrile sud-estului european a factorului de putere
german” ºi, tocmai de aceea, „mãsurile decise la Bucureºti imedi-
at dupã Anschluss ºi întreaga activitate a diplomaþiei româneºti
începând din martie 1938 deschideau o nouã etapã în relaþiile
româno-germane”. La 19 martie, Carol al II-lea declara cã „An-
schlussul trebuia sã aibã loc” ºi cã el îl saluta acest act „cu recu-
noºtinþã”. Se temea însã cã metodele ºi momentul Anschlussului
vor duce la complicaþii cu Anglia ºi Franþa. Exista, evident, o vi-
zibilã preocupare pentru conservarea graniþelor româneºti, în
contextul unor revizuiri de frontiere în Europa. În replicã, Hitler
anunþa cã Germania „nu are nici un fel de aspiraþii teritoriale în
Balcani” ºi cã „nu este interesatã de problemele teritoriale dintre
statele balcanice” (apud Andreas Hillgruber). 

În legãturã cu jocul extern al României în lunile care au urmat,
Hillgruber este de pãrere cã, în perioada crizei regiunii sudete
(partea din Cehoslovacia care era locuitã, în majoritate, de etnici ger-
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mani - vizatã de Reich în per-
spectiva creãrii „Spaþiului Vi-
tal”), „privind retrospectiv poli-
tica guvernului român din vara
anului 1938, se pot constata ur-
mãtoarele tendinþe: sub presiu-
nea poziþiei adoptate de Polonia
ºi de teamã cã România ar pu-
tea deveni teatru de rãzboi între
Germania ºi Rusia, guvernul
român se opune insistenþelor
Franþei în problema trecerii
trupelor sovietice prin Româ-
nia. […] Pentru regele Carol,
factorul hotãrâtor în politica
europeanã în timpul crizei ºi
într-un eventual conflict era

Marea Britanie, a cãrei poziþie era în mare mãsurã determinantã
pentru România. Faþã de Germania, politica româneascã este deose-
bit de precautã ºi rezervatã. Ea încearcã, ce-i drept, sã preîntâmpine
o prea mare extindere a puterii Germaniei în sud-estul Europei”. La
1 septembrie 1938, Carol al II-lea se gândea la „legãturi cât mai
strânse cu Franþa ºi Anglia, fidelitatea absolutã a aliaþilor noºtri, sã
nu ne lãsãm angajaþi niciodatã într-un conflict cu Germania, iar faþã
de U.R.S.S. nici o legãturã strânsã care sã facã pe germani sã creadã
cã facem un act ostil. (...) Cheia situaþiei tot Anglia este”.

Dupã Acordul de la München din 29-30 septembrie 1938, situ-
aþia s-a schimbat radical, în sensul cã regele  s-a decis sã acþioneze
energic pentru o apropiere politicã de Germania. În acest context,
se lua în calcul ºi posibila dispariþie a Micii Înþelegeri, care putea
conduce la slãbirea capacitãþii României de a face faþã pretenþiilor
revizioniste maghiare. De aceea, „se impunea gãsirea unor noi

Marele diplomat Nicolae Titulescu, 
una din victimele maºinaþiunilor
Regelui Carol al II-lea
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soluþii care puteau fi folosite pentru menþinerea integritãþii terito-
riale, a independenþei ºi suveranitãþii þãrii” (Marian Popescu). 

Regele Carol al II-lea 
face greºealã dupã greºealã

Eºecul convorbirilor pe care suveranul le-a purtat între 15 ºi 20
noiembrie la Londra ºi Paris l-au determinat pe conducãtorul sta-
tului român sã-ºi înfrângã rezervele, sã treacã peste prejudecãþi ºi
sã se întâlneascã cu Hitler, la 24 noiembrie, la Berghof, pentru a-i
prezenta obiectivele României: relaþii comerciale bune cu Europa
centralã, în primul rind cu Germania; un drum de legãturã sigur
spre Europa centralã; cunoaºterea poziþiei Germaniei în proble-
ma pretenþiilor revizioniste ungare faþã de România, precum ºi în
problema Ucrainei subcarpatice. Rãspunsurile primite de la
Führer au fost nuanþate, dar liniºtitoare: þara noastrã nu era
ameninþatã. Între 25 ºi 26 noiembrie, Carol s-a întâlnit la Leipzig
cu Hermann Göring, astfel debutând convorbirile cu privire la
încheierea unui tratat economic româno-german.

Totuºi, bunele raporturi dintre cele douã state aveau sã fie grav
tulburate numai câteva zile mai târziu, prin asasinarea lui Corne-
liu Zelea Codreanu ºi a altor 13 membri ai Miºcãrii Legionare, la
ordinul suveranului Carol al II-lea, în noaptea de 29 spre 30
noiembrie 1938. Acest eveniment a produs stupefacþie la Berlin,
iar tensiunea dintre cele douã þãri, în loc sã scadã, a crescut simþi-
tor. România avea sã revinã la vechiul ei obiectiv al politicii ei
externe: „de a interesa puterile occidentale ºi, în primul rând,
Marea Britanie, în sud-estul european ºi de a realiza legãturi cât
mai strânse între acestea ºi România. Evenimentele din martie
1939 au oferit prilejul pentru o înaintare spectaculoasã în aceastã
direcþie” (Andreas Hillgruber). 

La 15 martie 1939, se produce dezmembrarea Cehoslovaciei ºi
dispariþia acestui stat de pe harta Europei. România face demer-
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suri pentru încheierea unui tratat economic cu Germania
(Tratatul „Wohlthat”, dupã numele înaltului responsabil german
care s-a ocupat de negocierea condiþiilor), semnarea având loc la
Bucureºti, la 23 martie; în paralel, încearcã sã obþinã solide
garanþii franco-britanice, a cãror publicare, la 13 aprilie, este
întâmpinatã cu satisfacþie la Bucureºti. 

Aceastã duplicitate este observatã ºi de Hillgruber, cãruia nu-i
scapã cã „în pofida marii importanþe economice a acordului
româno-german, România a rãmas pânã în timpul rãzboiului
între marile fronturi politice care se conturau”. De altfel, prepon-
derenþa în guvern a cercurilor francofile ºi anglofile a determinat
încheierea unor acorduri economice similare celui cu Reichul atât
cu Franþa (31 martie), cât ºi cu Anglia (11 mai). Totuºi, trebuie
spus cã „semnarea Tratatului [«Wohlthat»] a însemnat pentru
economia româneascã un adevãrat succes. Aceastã colaborare
rezolva problema excedentului de produse agricole. Totodatã,
colaborarea cu pretenþioasa economie germanã obliga la acumu-
larea de cunoºtinþe tehnice ºi de utilaj de înaltã calitate. Prin
investiþiile fãcute cu infrastructura ºi instituþiile publice, România
realiza un import de capital necesar, pe care cu resurse proprii nu
l-ar fi obþinut” (Martin Victor Rãzvan). 

Pradã sigurã în capcana 
sovieto-nazistã

În diplomaþie, intensã a fost în acele luni activitatea mi-
nistrului de Externe Grigore Gafencu, al cãrui periplu european
a inclus vizite la Varºovia (4-6 martie), Berlin (18-20 aprilie),
Londra ºi Paris (24-30 aprilie). Jocurile se fãceau, însã, din
pãcate, fãrã noi. La 23 august 1939 se încheie Pactul de neagre-
siune germano-sovietic („Ribbentrop-Molotov”, „Hitler-
Stalin”), al cãrui protocol adiþional secret stipula, la punctul 3:
„În privinþa Europei de Sud-Est, partea sovieticã insistã asupra
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interesului ei pentru Basarabia. Partea germanã a declarat cã
manifestã  o totalã lipsã de interes faþã de acest teritoriu”.
Gheorghe Buzatu remarca faptul cã „pe moment, Hitler a
câºtigat: a vrut rãzboiul ºi a putut ataca Polonia, beneficiind de
neimplicarea U.R.S.S., dar, în perspectivã, a fãcut o eroare de
strategie politicã ºi militarã de proporþii ºi cu consecinþe nebã-
nuite. Pactul (…) a ridicat U.R.S.S. la nivelul de putere continen-
talã ºi, în perspectivã, mondialã, satisfãcutã de Hitler, dar 
curtatã de adversarii sãi – Franþa ºi Marea Britanie, mai cu
seamã. Consecinþa? Europa a fost aruncatã pe mai mulþi ani sub
dominaþia nazistã, în primul rând, cãreia i se va substitui (…)
stãpânirea comunistã pe o duratã de mai bine de patru decenii”.
Despre cum a influenþat acest pact evoluþia ulterioarã a statului
român, meritã amintitã confidenþa lui Adolf Hitler fãcutã lui
Benito Mussolini la 25 august 1939, când se declara convins cã
„România nu se mai aflã în postura de a putea lua parte la vreun
conflict împotriva Axei”.

Declanºarea celui de-al doilea rãzboi mondial, dupã
invadarea Poloniei de cãtre Germania la 1 septembrie 1939, a
îngrijorat România, care îºi declarã în grabã neutralitatea: „sun-
tem hotãrâþi a pãstra mai departe atitudinea paºnicã de pânã
acum”, se arãta în comunicatul Consiliului de Miniºtri, dat pu-
blicitãþii dupã ºedinþa din 4 septembrie. Situaþia externã a þãrii
era foarte gravã, dacã þinem seama cã izbucnirea rãzboiului
mobiliza forþele Germaniei, Franþei ºi Marii Britanii în vestul
Europei, lãsându-i Uniunii Sovietice o largã libertate de a acþio-
na în rãsãritul continentului. Istoria îi jucase o festã Poloniei, a
cãrei atitudine incorectã fusese probatã, între altele, chiar în
1939, cu puþin timp înainte ca Ucraina subcarpaticã sã fie ocu-
patã de armata ungarã, când guvernul de la Varºovia avansase
României propunerea de a participa alãturi de Ungaria la aceas-
tã acþiune de cotropire… 
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Neutralitate activã sau fatalism 
iresponsabil?

Gheorghe Buzatu aprecia cã „perioada neutralitãþii declarate a
României (6 septembrie 1939 - 28 mai 1940) a fost în esenþã,
favorabilã aliaþilor anglo-francezi ºi victimelor agresiunii fasciste.
Departe de a se caracteriza prin pasivitate, ea s-a dovedit activã,
condiþionatã ºi, în mãsura posibilului, prevãzãtoare. (…) România
a dus o politicã activã ºi a iniþiat acþiuni pentru menþinerea statu-
quo-ului teritorial ºi evitarea extinderii agresiunii în sud-estul
Europei”.  Fie ºi un singur exemplu se dovedeºte elocvent: guver-
nul României a acordat gãzduire guvernului polonez, în frunte cu
preºedintele Moscicki ºi premierul Skladkowski, ceea ce a stârnit
un val de proteste dinspre Germania.   Tot în aceastã perioadã a
neutralitãþii, România a fost teatrul unor acþiuni de sabotaj
pregãtite ºi organizate pe Dunãre de cãtre serviciile speciale bri-
tanice. În scopul amintit, „agenþiile de navigaþie Watson & Youell
ºi Anglo-Danubian au fost transformate în organizaþii de sabotaj.
Printre misiunile primite de aceºtia era ºi blocarea Dunãrii în
zona Porþile de Fier. Pentru a coordona mai bine aceste activitãþi,
s-a creat la Londra societatea Goelland Transport Limited, care
avea o sucursalã la Bucureºti” (Marian Zidaru). Lipsa de combat-
ivitate manifestatã de serviciile româneºti în prevenirea ºi repri-
marea sabotajelor care vizau, de fapt, zona de interes economic
german, a dat prilejul maºinii de propagandã a Reichului sã
lanseze violente atacuri care incriminau încãlcarea neutralitãþii
asumate anterior, la nivel declarativ, de þara noastrã. Tonul era
atât acuzator, cât ºi triumfalist, luând în considerare faptul cã ten-
tativa englezã de sabotaj pe Dunãre eºuase la 5 aprilie 1940.           

Silit de succesiunea evenimentelor din viaþa politicã euro-
peanã, Carol iese din espectativã în noiembrie 1939 ºi se alãturã
demersurilor belgiene ºi olandeze pentru reinstaurarea pãcii, iar
ministrul de externe Grigore Gafencu face publicã, la 28
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octombrie, propunerea românã privind constituirea unui „bloc al
neutrilor”, pe urmãtoarele baze: „1) neutralitatea desãvârºitã în
cadrul actualului conflict; 2) neagresiunea între statele fãcând
parte din bloc; obligaþiile de asistenþã mutualã stipulatã între
unele state fãcând parte din bloc rãmân valabile în caz de agre-
siune; 3) în cazul unei agresiuni externe împotriva unuia dintre
statele fãcând parte din blocul neutrilor, celelalte vor pãstra cel
puþin o neutralitate binevoitoare faþã de statul atacat; 4) deciziuni
luate de acord în vederea normalizãrii mãsurilor militare luate la
frontierele comune; 5) stabilirea unui contact direct între
miniºtrii Afacerilor Strãine ai statelor fãcând parte din blocul neu-
trilor; 6) adoptarea unor mãsuri de ordin economic în baza
comunitãþii de interese”.

Din pãcate, „rãspunsurile guvernelor turc, iugoslav ºi elen la
propunerile României au venit mai târziu decât s-a aºteptat iniþial
Gafencu”, abia spre sfârºitul anului, ceea ce a dus la întârzierea
momentului în care s-ar fi putut face tatonãri la Roma, Sofia ºi
Budapesta. Trebuie sã avem în vedere mai mulþi factori care au
concurat la zãdãrnicirea tentativei de constituire a „blocului neu-
trilor”, la eºecul acestui proiect: rivalitãþile ºi disputele teritoriale
dintre statele sud-est europene: politica de revizuire a fron-
tierelor; refuzul Bulgariei ºi Ungariei de a consimþi la o apropiere
cu unele state membre ale Înþelegerii Balcanice: opoziþia marilor
puteri europene (în special Italia ºi Germania) – dupã cum arãta
Gh. Buzatu. 

Ce a urmat se cunoaºte: „precipitarea evenimentelor militare
pe Frontul de Vest, campania de presã antiromâneascã din Unga-
ria, poziþia guvernelor Angliei ºi Franþei – care acuzau România
de lipsã de înþelegere faþã de Bulgaria, noua atitudine a Sovietelor
au avut drept consecinþã izolarea þãrii” (Nicolae Tomescu). Presat
de împrejurãri, speriat de succesele germane în Vest ºi de
ameninþarea sovieticã, Carol al II-lea schimbã, în mod oficial, la
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29 mai 1940, traseul politicii externe a României, preferând
apropierea de Germania. Se încheie „faimosul Pact al petrolului,
semnat de Cancicov ºi Neubacher, cunoscut ºi sub numele de
Pactul armament-petrol, dat fiind cã România livra Reichului
cantitãþile de þiþei ce-i reveneau ca redevenþe de stat, iar Reichul
trimitea în schimb arme, inclusive cele capturate din Polonia.
Pentru schimbul realizat, pãrþile nu efectuau plãþi în numerar”
(Gh. Buzatu). 

Frontierele cad pe principiul 
dominoului

Lunile urmãtoare aveau sã aducã prãbuºirea graniþelor þãrii ºi
drama României Mari. Într-o notã a lui Joachim von Ribbentrop,
trimisã lui Veaceslav
Molotov la 25 iunie
1940, se preciza cã
„Germania este fidelã
acordurilor de la Mos-
cova. Ea este, deci, dez-
interesatã de problema
Basarabiei“. În acelaºi
timp, „pretenþia guver-
nului sovietic asupra
Bucovinei este o nouta-
te“, iar „în restul terito-
riului român, Germa-
nia are puternice inte-
rese economice”. În
concluzie, „conducerea
Reichului ar fi pregã-
titã (…) sã sfãtuiascã
conducerea românã

Prin semnarea infamului 
Pact Ribbentrop-Molotov, la 23 august 1939,
soarta României fusese pecetluitã
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pentru o clarificare paºnicã a problemei Basarabiei, în sensul ru-
sesc” (cf. V. Arimia ºi colaboratori, eds., „23 August 1944. Docu-
mente 1939-1943”, vol. I, Bucureºti, 1984, p. 80-81). A doua zi, la
26 iunie, prima notã ultimativã a guvernului sovietic aducea
„propunerea” de înapoiere cu orice preþ a Basarabiei ºi de trans-
mitere a pãrþii de nord a Bucovinei. A doua notã, din 27 iunie,
stipula cã guvernul român urma sã evacueze teritoriul Basarabiei
ºi Bucovinei de trupele româneºti în decurs de patru zile.
Rãspunsul autoritãþilor de la Bucureºti, prin noul ministru de
Externe, Constantin Argetoianu, a survenit pe 28 iunie: „pentru a
evita gravele urmãri pe care le-ar avea recurgerea la forþã ºi
deschiderea ostilitãþilor în aceastã parte a Europei, [guvernul
român] se vede silit sã accepte condiþiile de evacuare specificate”.
Analiza atentã a ultimatumurilor lui Molotov scoate în evidenþã
faptul cã „Moscova îºi însuºeºte rolul de purtãtor de cuvânt al
Ucrainei, în numele cãreia cere României cele douã provincii”
(Mihai-Aurelian Cãruntu)!  

Gheorghe Buzatu constata cu amãrãciune cã „acþiunile
U.R.S.S. din iunie-iulie 1940 au avut, în ansamblu, un efect cata-
strofal asupra României. Notele ultimative din 26-27 iunie 1940
nu numai cã au inaugurat, ci, pur ºi simplu, au declanºat procesul
dezintegrãrii teritoriale a României Mari. Cãci, în adevãr, odatã
satisfãcute revendicãrile Moscovei, cine mai putea stãvili pre-
tenþiile revizioniste ale Ungariei ºi Bulgariei, ambele încurajate de
Germania, Italia ºi U.R.S.S.? Guvernul de la Bucureºti avea sã fie
silit, în consecinþã, sã iniþieze tratative cu Sofia ºi Budapesta, dupã
ce, la 1 iulie 1940, a renunþat la garanþiile anglo-franceze din apri-
lie 1939, iar la 11 iulie 1940 s-a retras oficial din Liga Naþiunilor.
La 2 iulie 1940, regele Carol al II-lea s-a adresat direct lui Adolf
Hitler, insistând pentru o colaborare mai intimã cu Germania,
care ar fi putut fi întãritã de o alianþã ºi de trimiterea unei misiu-
ni militare germane în România. Replica Führerului, din 3 iulie



VVIITTRRAALLIIII TTRRIICCOOLLOORREE

21

1940, a fost prezentatã regelui Carol al II-lea a doua zi, având – la
numai câteva ceasuri dupã terminarea evacuãrii dezastruoase din
Basarabia ºi Bucovina de Nord – efectul unui trãznet la Bucureºti:
în mod amical, Carol al II-lea era avertizat cã România «nu va
putea evita cedarea unor teritorii care sunt populate de unguri
sau bulgari ºi nu de români»”. 

Carol al II-lea devine, subit, 
pro-german!

În ciuda acestor chestiuni, reieºea limpede cã þara noastrã nu
avea alt drum decât cel alãturi de Germania. Ilustrativã în acest
sens este declaraþia primului ministru, Ion Gigurtu, din 8 iulie
1940, privind „noua orientare“ a politicii externe: „Orientarea
politicii externe a României, în cadrul celor douã mari naþiuni ale
Axei, este un fapt împlinit. Aceastã orientare nu este o întâmplare
sau o acþiune de moment, ci reintrãm prin ea în vechi tradiþii ale
statului nostru, tradiþii care au fost rupte pentru consideraþiuni ce
nu mai sunt actuale ºi care erau depãºite de evenimente încã cu
mult înaintea actualului conflict”. 

Desigur, Gigurtu nu avea cum sã explice anumite probleme
neclare din textul declaraþiei sale. Dacã locul României fusese
tradiþional alãturi de puterile Axei, de ce nu fusese fãcut pasul
acesta firesc mai devreme, pentru a evita rapturile teritoriale din
iunie? Dacã locul, din contra, nu era în rând cu Germania ºi Italia,
care erau explicaþiile schimbãrii de atitudine? Ce câºtiga România
alãturându-se Axei ºi ce ar fi pierdut în cazul pãstrãrii poziþiei
anterioare? Iatã doar câteva paradoxuri ale declaraþiei fãcute de
reprezentantul puterii de la Bucureºti. De altminteri, neîncred-
erea reciprocã dintre Carol al II-lea ºi Hitler este evidenþiatã ºi în
scrisoarea acestuia din urmã din 17 iulie 1940. Führerul german
þinea sã precizeze ferm ºi cinic: „Atât timp cât nu s-a ajuns la o
reglementare rezonabilã a tuturor chestiunilor pendinte între
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România, Ungaria ºi Bulgaria, nu va exista nici un sens în explo-
rarea de cãtre Germania a posibilitãþilor unei colaborãri mai
strânse ºi în asumarea – în funcþie de posibilitãþi – a unor oblig-
aþii mai cuprinzãtoare”. Umbrela germanã nu era pregãtitã încã
sã asigure continuitatea statului român. 

Condiþia pusã pentru existenþa protecþiei Reichului era
reprezentatã de noi cedãri teritoriale sau, cu termenii lui Hitler:
„Dacã, totuºi, ar fi posibil sã se ajungã la o reglementare satisfãcã-
toare între cele trei þãri [România, Ungaria ºi Bulgaria] printr-o
asemenea atitudine, aceasta ar însemna, pentru fericirea ºi
viitorul tuturor celor trei interesaþi, mai mult decât orice presupus
succes tactic de moment, care, mai devreme sau mai târziu, ar
duce inevitabil la noi crize”.

România – ciopârþitã ºi îngenuncheatã
Inevitabilul s-a produs. La 19 august, încep la Craiova

negocierile româno-bulgare. Cedarea Sudului Dobrogei (judeþele
Durostor ºi Caliacra) se va realiza, pe baza unui acord semnat în
aceeaºi localitate, la 7 septembrie. De fapt, atunci doar „se înre-
gistreazã cesiunea teritorialã consfiinþitã prin nota din 16 august
1940, notã care reprezintã concluzia unor îndelungate tratative
între cele douã guverne”. Dupã ce, între 16 ºi 23 august, au loc la
Turnu Severin tratative infructuoase româno-ungare, Hitler se
decide la 26 august sã realizeze un arbitraj în vederea soluþionãrii
diferendului în legãturã cu Transilvania. 

La 30 august - prin Dictatul de la Viena - nordul Transilvaniei
ºi întrândul secuiesc sunt desprinse de România. Comunicatul
oficial preciza cã „teritoriul român atribuit Ungariei va fi evacuat
de trupele româneºti într-un termen de 15 zile ºi remis în bunã
ordine acesteia”. Inutil sã mai subliniem cã pânã ºi acest termen
a fost nesocotit, iar invadarea teritoriilor menþionate anterior s-a
produs mai devreme decât fusese stabilit. Mihail Manoilescu,
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ministrul de Externe al României în acea perioadã ºi unul dintre
semnatarii dictatului, povesteºte cã i s-a fãcut rãu când a vãzut pe
hartã nenorocirea ce se pusese la cale: „Când am privit în toatã
grozãvia împãrþirea Transilvaniei, am înþeles cã puterile care îmi
erau slãbite mã pãrãsesc cu totul. Tabloul dinaintea ochilor s-a
fãcut neclar, ca un nor galben, din galben cenuºiu, din cenuºiu
negru… În clipa aceea mi-am pierdut cunoºtinþa”. 

Laºitatea celor vinovaþi
Cum s-a ajuns aici ºi cine sunt vinovaþii pentru prãbuºirea

graniþelor – iatã o întrebare la care istoricii noºtri au încercat sã
dea un rãspuns concludent. Gheorghe Buzatu sublinia cã „în
perioada 1938-1940, dupã acordul nefast de la München ºi în mod
cu totul deosebit dupã încheierea Pactului Hitler-Stalin, situaþia
externã a României s-a agravat treptat, dar sigur, atât sub raport
politico-diplomatic, cât ºi militar. (...) Guvernele de la Bucureºti,
regimul însuºi al lui Carol al II-lea, ale cãror decizii de cedare în
faþa statelor menþionate încercãm sã ni le explicãm, nu pot fi însã
absolvite integral de rezultatul atins – izolarea externã rapidã a
României, dat fiind cã, aºa cum au guvernat anterior ºi în zilele de
angoasã ale crizelor survenite, ele poartã rãspunderea lor, distinc-
tã, pentru conducerea þãrii pe toboganul prãbuºirii”. Aºadar,
acceptarea fãrã luptã a ciuntirii graniþelor este departe de a fi unica
soluþie. Mai mult, este departe de a reprezenta cea mai bunã vari-
antã, iar „forþele politice de la Bucureºti au optat prea uºor ºi rapid
pentru soluþia evacuãrii regiunilor istorice din est, ele aflându-ºi
fãrã mare greutate un alibi convenabil pentru actul lor: izolarea
politico-diplomaticã a þãrii, imposibilitatea obþinerii asistenþei mil-
itare din partea Angliei (singura rãmasã în faþa asaltului german)
ºi a Franþei (nevoitã sã capituleze la 22 iunie 1940) ºi voinþa de a
pãstra nucleul statului român, ca în 1916-1918, când România fus-
ese redusã la Moldova dintre Carpaþi ºi Prut”. 
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Principalul culpabil dintre cei din interior (regele anilor ’30)
pleacã din þarã, dar nu înainte de a lãsa frâiele puterii în mâinile
altcuiva. Dupã cum constata Jipa Rotaru, „prin Decretul de înves-
tire cu puteri depline a generalului Ion Antonescu, din 5 septem-
brie, practic, domnia lui Carol al II-lea se încheie”. Regimul carlist
(responsabil pentru politica externã catastrofal de ezitantã care,
prin însãºi natura ei, nu avea cum sã asigure pãstrarea intactã a
frontierelor de la 1918) se prãbuºea, inevitabil ºi definitiv.
România fusese prinsã în menghinã, între Germania nazistã ºi
Rusia sovieticã...
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II. CORIFEII ROMÂNISMULUI

Mihail Kogãlniceanu (1817-1891)
Aceste instituþii pe care Partida Naþionalã le socoteºte

neapãrate ºi singurele mântuitoare pentru þarã, sunt urmã-
toarele: neatârnarea administrativã ºi legislativã în toate cele
dinãuntru, fãrã amestecul oricãrei
puteri strãine; egalitatea drep-
turilor civile ºi politice; Adunarea
Obºteascã compusã din reprezen-
tanþii tuturor stãrilor societãþii;
Domnul ales din toate stãrile so-
cietãþii, dupã vechiul obicei; lista
civilã proporþionalã cu veniturile ºi
mijloacele þãrii; responsabilitatea
miniºtrilor ºi a tuturor funcþiona-
rilor în funcþiile ce le ocupã; liber-
tatea tiparului; rãsplãtirile naþio-
nale date de cãtre naþie, prin Adu-
narea Obºteascã, iar nu prin Domn; reprezentanþii þãrii în timpul
mandatului lor, sã nu primeascã funcþii, cinstiri sau rãsplãtiri de
la Guvern; publicitatea seanþelor Adunãrii Obºteºti ºi a tribunale-
lor; dreptul iniþiativ ºi de petiþie pentru Adunare; reprezentantul
Þãrii la Constantinopol este ales de cãtre Adunare, dintre români;
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închezeºluirea libertãþii individuale ºi a domiciliului; instrucþie
egalã ºi gratuitã pentru toþi românii; întemeierea unei gãrzi
urbane ºi rurale; întemeierea juriului pentru pricini politice,
criminale ºi de tipar; desfiinþarea pedepsei de moarte ºi a bãtãilor
trupeºti; întemeierea unui ordin de avocaþi, spre libera apãrare
atât în cele civile, cât ºi în cele criminale; întemeierea Ministerului
Public; reforma tribunalelor ºi inamovibilitatea judecãtorilor; ne-
amestecul Domnului în ramul judecãtoresc ºi aducerea în îm-
plinire a sentinþelor fãrã întãrirea sa; desfiinþarea a orice tribu-
nale ºi comisii excepþionale; libertatea culturilor; ridicarea moralã
ºi socialã a clerului ortodox; organizarea clerului catolic pentru
românii de aceastã religie; drepturi politice pentru orice compa-
trioþi de orice credinþã creºtinã; emancipaþia gradualã a israe-
liþilor moldoveni; înturnarea cãtre stat a averilor mânãstirilor
închinate la locuri strãine; dreptul fiecãrui þinut, oraº ºi comunã
de a-ºi controla administraþiile prin sfaturile þinutale, municipale
ºi comunale; desfiinþarea a orice dãri asupra exportului produse-
lor naþionale; reforma codicelor, civilã, comercialã, ºi criminalã ºi
a procedurii lor; întemeierea legilor de poliþie ºi a aºezãmintelor
penitenciare potrivite cu veacul; o lege energicã pentru secarea
corupþiei rãspânditã în þarã de cãtre Guvernul de astãzi. (...) Pe
lângã toate aceste radicale instituþii, singurele care ne pot rege-
nera patria, apoi Partida Naþionalã mai propune una ca cununa
tuturor, ca cheia bolþii, fãrã care s-ar prãbuºi tot edificiul naþional:
aceasta este Unirea Moldovei cu Þara Româneascã, pe temeiul
punctelor de mai sus, ºi care se vor putea modifica de cãtre Adu-
narea Obºteascã Constituantã a ambelor Þãri Unite; o Unire do-
ritã de veacuri de toþi românii cei mai însemnaþi ai amânduror
Principate; o Unire pe care, dupã spiritul timpurilor, cu armele în
mânã au voit sã o sãvârºeascã ªtefan cel Mare ºi Mihai Viteazul,
care ºi ajunse a se intitula: Cu mila lui Dumnezeu Domn Þãrii
Româneºti a Moldovei ºi a Ardealului. 
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Nicolae Bãlcescu (1819-1852)
Vrem sã fim o naþie, una puternicã ºi liberã prin dreptul ºi

datoria noastrã, pentru binele nostru ºi al celorlalte naþii, cãci
voim fericirea noastrã ºi avem o misie a împlini în omenire.
Aceste condiþii de putere de care avem nevoie nu le putem gãsi
decât în solidaritatea tuturor românilor, în unirea lor într-o sin-
gura naþie, unire la care sunt me-
niþi prin naþionalitate, prin aceeaºi
limbã, religie, obiceiuri, simþãmin-
te, prin poziþia geograficã, prin tre-
cutul lor ºi, în sfârºit, prin nevoia
de a se pãstra ºi de a se mântui.
Dacã naþionalitatea este sufletul
unui popor, dacã câtã vreme el
pãstreazã acest semn caracteristic
al individualitãþii sale, acest spirit
de viaþã, el este investit cu dreptul
neprescriptibil de a trãi liber, uni-
tatea naþionalã este chezãºuirea li-
bertãþii lui, este trupul lui trebuincios ca sufletul sã nu piarã ºi sã
amorþeascã, ci, din contra, sã poatã creºte ºi a se dezvolta. Unita-
tea naþionalã fu visarea iubitã a voievozilor noºtri cei viteji, a
tuturor bãrbaþilor noºtri cei mari, care întruparã în sine individu-
alitatea ºi cugetarea poporului, spre a manifesta lumii. Pentru
dânsa ei trãirã, muncirã, suferirã ºi murirã. A crea o naþie! O naþie
de fraþi, de cetãþeni liberi - aceasta este, români, sfânta ºi marea
faptã ce Dumnezeu ne-a încredinþat. În zadar veþi îngenunchia ºi
vã veþi ruga pe la porþile împãraþilor, pe la uºile miniºtrilor lor. Ei
nu vã vor da nimic, cãci nici vor, nici pot. Fiþi gata dar, a o lua voi,
fiindcã împãraþii, domnii ºi boierii pãmântului nu dau fãrã numai
aceea ce le zmulg popoarele. Fiþi gata, dar, a vã lupta bãrbãteºte,
cãci prin lucrare ºi jertfire, prin sângele vãrsat poporul
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dobândeºte conºtiinþa  drepturilor ºi datoriilor sale. Ziua izbândi-
rei, ziua dreptãþii se apropie, în care se vor rãdica popoarele ca sã
mãture rãmãºiþa tiranilor dupe faþa pãmântului. Atunci vã veþi
rãdica ºi voi toþi ca unul ºi veþi începe lupta naþionalã, lupta mân-
tuirei. Atunci nu veþi mai fi singuri în faþa duºmanului, ci toate
popoarele Europei vor alerga într-agiutorul vostru ºi vor sta
împreunã cu voi, cãci acum toate au simþit cã au unul ºi acelaºi
duºman ºi cã împreunã unite trebuie sã se lupte în contra lui. Voi,
însã, veþi avea nenorocirea ºi gloria de a-l întâmpina mai întâi, de
a sta în avangarda civilizaþiei în contra barbariei, ca în veacul de
mijloc, dar ca atunci laurele ce veþi dobândi va creºte în mâna
voastrã ºi va umbri universul. Bãrbãþie ºi credinþã, fraþi români.
Dumnezeu în ceriu ºi omenirea pe pãmânt muncesc pentru noi.

A. D. Xenopol (1847-1920)
Patriotismul este unul din simþãmintele cele mai puternice,

care miºcã sufletul omenesc. El are de bazã iubirea altora ºi, deci,
face parte din simþãmintele altruiste. Rãdãcina lui stã în instinc-
tul speciei. Pentru a ajunge la acest scop, natura îl jertfeºte adese-

ori celãlalt puternic instinct al
pãstrãrii individului. Patriotismul
este în stare a hotãrî pe om la cele
mai straºnice jertfiri; nu numai
averea ºi viaþa lor proprie, dar
chiar ºi acelea ale fiinþelor care þin
mai strâns de sufletul sãu. Pentru a
apãra întregul din care face parte,
individul se dezlipeºte de tot ce are
mai scump pe lume, de mamã,
tatã, copii, fraþi ºi surori ºi de
fiinþele iubite. Patriotismul îºi face
cale mai ales prin sufletul apãrãto-
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rilor þãrii, ºi armata dã prilejul acestui simþãmânt de a se arãta în
toatã puterea lui. El trebuie sã insufle tuturor ostaºilor dorul de
izbândã, bãrbãþia la luptã, uitarea de sine, pentru apãrarea þãrii.
Ca toate simþãmintele, ºi patriotismul îºi trage puterea din partea
neconºtiutã a sufletului. ªi el se aprinde, fãrã ca gândul sau
raþionarea sã vinã sã-i punã scînteia. El este hrãnit, nu atât prin
învãþãturã, cât prin exemplu, prin creºtere, prin disciplinã.
Totuºi, ca orice simþãmânt, el poate fi luminat ºi întãrit de
conºtiinþã, ºi de aceea citirea faptelor mari sãvârºite de oameni
din aceastã îmboldire, poate sã-l învioreze ºi sã-l întãreascã. Tot
de aceea este bine ca ºi cugetarea filosoficã sã se îndeletniceascã
cu el, sã-l analizeze, sã-l descompuie în elementele sale, pentru a-l
arãta ca un simþãmânt înãscut ºi neapãrat sufletului omenesc, ºi
nu numai cum se pretinde de unii, ca un simþãmânt mãiestrit,
introdus în minte printr-o concepþie falsã a traiului ºi de care ar
trebui sã cãutãm a ne dezbãra cât mai curând, spre a ne înlãtura
duºmãnia dintre popoare, care îºi are rãdãcina numai în acest
simþãmânt.    

Pentru omul cult care conduce soarta popoarelor, prin pãtura
de care se þine, patriotismul curge din cele trei mari izvoare de
simþãmânt omenesc: iubirea de neam, iubirea de þarã ºi iubirea
trecutului, care se întreþes ºi se contopesc în unul singur; cãci
poporul locuieºte þara ºi se dezvoltã în timp; cãci þara adãposteºte
ºi hrãneºte poporul ºi pe pieptul ei cel lat se desfãºoarã toate
suferinþele ºi toate gloriile neamului; cãci istoria cuprinde, în 
cursul ei mãreþ, viaþa întreagã a acestuia, ºi patriotismul nu este,
la urma urmelor, decît rãsfrângerea ºi alipirea icoanei întregului
popor de sufletul individual. Patriotismul este, deci, un
simþãmânt firesc, sãdit chiar de naturã în inima omeneascã, ºi
care nu poate fi îndepãrtat prin cugetare, argumentare sau prin
voinþã. El face parte din sfera neconºtiutului, care stãpâneºte pe
individ ºi nu este stãpânit de dânsul.
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Mihai Eminescu (1850-1889)
Istoria dinlãuntru a popoarelor este o luptã între ideea statului

ºi individualism. Ce este individualismul? Fiecare fiinþã organicã e
pentru sine lucrul principal, semenul sãu – lucru secundar. (...)
Statul, însã, ca o formã ºi mai înaltã a aceluiaºi principiu, nu vede
în clase indivizi deosebiþi, ci un
complex de organe sociale, un indi-
vid: naþiunea. Toate clasele sunt
înaintea sa egal de importante, me-
nirea sa este de a stabili armonia
între ele, de a opri ca una sã fie
exploatatã prea mult prin alta, cãci
toate trãiesc ºi înfloresc una de la
alta ºi pieirea uneia condiþioneazã
pieirea mai curândã sau mai târzie
a celeilalte. (...) Deci societatea e
câmpul schimbãrilor vecinice, a
luptelor pentru existenþã ºi pentru
supremaþie, un bellum omnium contra omnes, statul este regula-
torul acestei lupte, el opreºte ca aceste puteri egal de folositoare sã
se nimiceascã una pe alta. Societatea e miºcarea, statul stabilitatea.

Aurel C. Popovici (1863-1917)
Naþionalitatea unui popor e rangul sãu în lume, între popoare;

e blazonul nobilitar al meritului sãu, al valorii sale din trecut ºi din
prezent; e singura sa distincþiune faþã de alte familii naþionale, faþã
de triburi, seminþii ºi neamuri; e unica sa pavãzã în lupta între
popoare; singura sa putere, unicul sau drept; cãci este însãºi fiinþa
sa, sufletul sãu; persoana sa moralã în faþa lumii, a tribunalului
istoriei; e conºtiinþa sa cã e o naþiune, o entitate culturalã proprie
în varietatea omenirii, cã nu-i o simplã cifrã, un numãr de indivizi,
de fiinþe, de animale sociale. Naþionalitatea unui popor e legea lui
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strãbunã ºi limba lui deosebitã; e
comoara lui proprie de literaturã ºi
istorie, de credinþe ºi moravuri; de
datini, tradiþii, de obiceiuri; e arse-
nalul sãu moral de virtuþi ºi gân-
duri, de fapt ºi idealuri din trecut,
pentru prezent ºi viitor, pe o brazdã
secularã de pãmânt; pentru viaþa
lui ce este, ºi mai ales ce va sã vie; în
continuã luptã contra tuturor celor
ce cautã sã i-o ºteargã, conºtient
sau inconºtient, ºi sã-l îngroape de
viu în marele demos al pãmântului, în civilizaþia fãrã nici un ideal
a demagogiei cosmopolite. Naþionalitatea e un rang de nobilime,
ºi, de aceea, numai elementele nobile ale poporului o pot apãra.
Numai ele o pot conduce mai departe spre adevãrate þeluri nebã-
nuite. Cãci numai o naþionalitate poate sã urmãreascã þeluri con-
crete. Niciodatã haosul omenirii. Naþionalitatea e un rang de nobi-
lime, ºi trupeascã, ºi sufleteascã. ªi fiecare fiu al unui neam se
simte el însuºi înãlþat, în sfera idealitãþii omeneºti, când ºtie cã,
luptând ºi jertfindu-se pentru poporul sãu, el contribuie la
înãlþarea acestuia pe scara neamurilor. Principiul de conservare ºi
de dezvoltare fireascã, în libertate, la aceastã înãlþare tinde.
Democraþia tinde la nivelare, la coborâre, la ºtergerea naþionalitãþii
din rândul naþiunilor, la transformarea ei într-o colbãrãrie de
oameni veºnic poftitori de cele trupeºti, incapabili de cele
sufleteºti, de orice simþire nobilã. Apoi însãºi cultura adevãratã nu
este altceva decât tocmai o nobilime într-o civilizaþie vulgarã.

Constantin Rãdulescu-Motru (1868-1957)
Românismul aduce cu sine pentru valorificarea realizãrilor

spirituale un nou criteriu. Acest criteriu este, în fond, un nou cate-
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hism pentru producþia spiritu-
alã a secolului nostru. A pro-
duce, în viaþa spiritualã a sec-
olului trecut, înseamnã a crea.
A crea, în vederea unui ideal.
Dar cine propune ºi cine judecã
valoarea idealului? Nu era un
criteriu determinat, nici pentru
o propunere ºi nici pentru o
judecare. Idealul era luat de
oriunde ºi era judecat în lumina
celor mai variate criterii. Po-
poarele care îºi începeau viaþa culturalã, erau astfel expuse la cele
mai deºarte imitaþii. O conducere raþionalã a producþiei spirituale
nu poate sã existe, cât timp nu existã o ierarhie a scopurilor care
sunt date vieþii spirituale. Secolul trecut era condamnat sã ajungã
la anarhia producþiei spirituale, cum a ajuns ºi la anarhia pro-
ducþiei economice, fiindcã ambele aceste producþii erau abando-
nate inspiraþiei intereselor individuale. Interesele individuale nu
au în ele un frâu, nici orientare. Ele aruncã, cu aceeaºi uºurinþã,
produse spirituale ca ºi mãrfuri de ultimã modã, la francezi, ca ºi
la chinezi; la chinezi, ca ºi la patagoni.

A produce în viaþa spiritualã, dupã noul catehism al secolului
nostru, însemneazã a continua opera începutã de sufletul subiec-
tiv al poporului; este a realiza o vocaþie, un destin. Criteriul cel
nou depãºeºte calculul interesului individual. El hotãrãºte nu
dupã succesul individului, ci dupã progresul adus în patrimoniul
ereditar al neamului. Dupã el, se considerã ca o creºtere spiritu-
alã numai munca în care prinde rãdãcini spiritul unei tradiþii.
Astfel, noul naþionalism – românismul – oferã o bazã solidã pen-
tru munca constructivã pe terenul vieþii spirituale româneºti. În
comparaþie cu naþionalismul cel vechi, el apare mai modest, mai
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legat pãmântului. El nu dã aripi pentru a zbura în vãzduhul ide-
alului umanitar, ca cel vechi. Este însã mai prevãzãtor.
Naþionalismul cel vechi avea, în adevãr, aripi pentru a zbura în
vãzduhul umanitar, dar aceste aripi, întocmai ca cele ale lui Icar,
fiul lui Dedal, au fost slabe ºi de aceea vechiul naþionalism este
astãzi la pãmânt. Românismul nu are aceste riscuri. El nu se con-
duce dupã bãtaia vântului, ci dupã rodul pãmântului. (...)
Românismul este un jurãmânt de credinþã în statornicirea
pãmântului ºi a Neamului Românesc. Este, apoi, o promisiune
solemnã în întãrirea organizaþiei de familie. În sfârºit, este o
politicã de selecþionare a valorilor, dreaptã pânã la cruzime. 

Nicolae Iorga (1871-1940)
Doctrina naþionalistã, care a servit ca bazã alcãtuirii unui nou

partid, acum vreo 20 de ani, nu este, fãrã îndoialã, o doctrinã
nouã. Cred cã în dezvoltarea unei societãþi nici nu e prea bine ca
noutãþi din cale-afarã de noi sã
aparã în afarã de nevoile tradiþionale
de dezvoltare secularã a poporului
pentru care se anunþã o doctrinã.
(...) Prin urmare, ca întâi element
explicativ al doctrinei naþionaliste
este starea de conºtiinþã pe care au
avut-o întemeietorii acestei doc-
trine, în forma ei cea mai nouã, care
nu sunt ºi creatorii ei în forma prin-
cipalã, originalã: un fel de naþiona-
lism instinctiv ºi foarte democratic.
Eu ºtiu cã mai existã alt naþionalism – pe care nu-l critic pentru
cã nu critic nimic aici, ci expun numai ceea ce cred ºi ceea ce vreau
– ºtiu cã existã alt naþionalism care pluteºte în sfere atât de supe-
rioare, încât n-are atingere, în diletantismul sãu rafinat ºi estetic,
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cu clasele adânci ale poporului nostru. Nu ºtiu dacã va ajunge
vreodatã la democraþie, cum nu ºtiu dacã o anumitã democraþie
se va putea înãlþa vreodatã la naþionalism, dar sunt foarte fericit
cã eu reprezint acel naþionalism care iese din democraþie, din
viaþa secularã a maselor mari ale poporului român ºi cã reprezint
acea democraþie care nu se poate despãrþi niciodatã de conºtiinþa
poporului românesc. Vã rog sã primiþi aceastã formulã cu toatã
critica. Dupã verificarea pe care o veþi face, ºi pe baza lucrurilor pe
care vi le voi înfãþiºa astãzi, veþi ajunge, probabil, la aceleaºi con-
cluzii la care am ajuns eu, pentru ca pe baza lor sã-mi trãiesc cu
credinþã, cu absolutã convingere, cu putinþã de devotament, viaþa
întreagã. 

Am zis, deci, cã a fost un naþionalism mai vechi al poporului
românesc. Acest naþionalism forma fondul democratic însuºi,
care e esenþa dezvoltãrii politice ºi sociale a acestui popor. Noi
n-am trãit, mã rog, cu idei pe care sã le fi luat din alte civilizaþii.
Nu tãgãduiesc cã ideile oricãrei civilizaþii pot folosi, dar cu singu-
ra condiþie ca ele sã fie înþelese bine ºi aplicate cum trebuie. Dar
nimic din împrumut n-are valoare, decât atunci când se altoieºte
pe fond propriu. Cu un altoi fãrã trunchi ºi fãrã rãdãcinã se poate
face o doctrinã strãlucitoare, dar care dureazã de astãzi pe mâine,
ºi niciodatã aceastã doctrinã nu va da altceva decât un element
veºted, în loc sã dea toatã dezvoltarea plantei sãnãtoase, capabilã
de înflorire. Da, a existat, fãrã sã fi fost împrumutat de nicãieri, un
foarte vechi naþionalism instinctiv la poporul român ºi voi zice cã
a fost un naþionalism democratic. ªi aici repet ceea ce am spus în
conferinþa de anul trecut, privitor la apucãturile constituþionale
ale poporului nostru românesc, fiindcã aceasta mi se pare de o
importanþã mare pentru a explica însãºi doctrina în numele
cãreia stau aici ºi pe care sunt chemat s-o lãmuresc. Nu naþiunea
noastrã a fost creatã de un stat, ci statul nostru a fost creat de o
naþiune.
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Octavian Goga (1881-1938)
Trecutul unui neam e o bisericã. În aceastã bisericã sunt aºezate

spre odihnã veºnicã rãmãºiþele vremilor strecurate. Aici dorm
moaºtele celor buni, aici strãlucesc amintirile celor mari, aici
trãieºte mai departe, în pace tainicã, sufletul celor pierduþi. Acest
suflet care nu moare trezeºte în mintea noastrã cunoºtinþa înrudirii
cu cei ce nu mai sunt ºi povãþuieºte fãrã ºtire îndemnurile noastre.
Aceastã bisericã trebuie cinstitã. De pragul ei trebuie sã te apropii
cu cuviinþã. Aceastã bisericã trebuie
cercetatã. Trebuie cunoscutã ºi
îngrijitã. Trebuie sã smulgem
buruienile care cresc pe pereþii
bãtrâni, sã sprijinim grinzile când
încep sã trozneascã. Sã ºtergem pra-
ful icoanelor pãrãginite. Sã grijim
clopotniþa, sã-i cãutãm încheie-
turile, sã nu se desfacã. Sã grijim
acest lãcaº de închinare strãbunã.
Acesta e trecutul unui neam. ªi pre-
cum e pãcãtoasã mâna care s-ar înc-
umeta sã sfarme pristolul unui
altar, sã spulbere anafora unui potir, tot astfel e vinovat acel nepri-
ceput care necinsteºte aducerile aminte ale trecutului unui neam. 

Sã judecãm. Viaþa oricãrui popor îºi are rãdãcinile în trecutul
lui. Moºtenirea strãmoºeascã e temelia pe care clãdesc nepoþii.
Fãrã aceastã temelie, zidul se prãbuºeºte, mai devreme ori mai
târziu. Astfel sunt toate neamurile pãmântului, astfel suntem ºi
noi, românii. Avem, ºi noi, moºtenirea noastrã. Bãtrânii ne-au
lãsat alcãtuirile lor, care, poate, s-au dãrãpãnat, ne-au dat moºiile
lor, care, poate, s-au înstrãinat, dar ne-au lãsat sufletul lor, care
trãieºte prin noi înºine ºi cere cuvânt. Ne-au lãsat limba lor. Ne-au
lãsat datinile lor. Ne-au lãsat credinþa lor. Ne-au lãsat iscusinþa lor.
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Ne-au împrumutat meºteºegul mâinilor, ne-au dat poveþele min-
þii. Avem înþelepciune de la ei. ªtim gândurile cu care s-au coborât
în groapã. Cunoaºtem nãdejdile lor neîmplinite. Am moºtenit jalea
ºi veselia lor. Cântãm cântecele lor, plângem acelaºi plâns strãbun
în care numai lacrimile se schimbã, amãrãciunea e aceeaºi. 

Aceasta e moºtenirea mare a neamului nostru. De aceea, acest
trecut, cu toate înfãþiºãrile lui, nu trebuie ºtirbit, ci întãrit întot-
deauna, cãci prin aceasta prinde putere rãdãcina vieþii noastre.
Prin povaþa lui se sãvârºeºte înfrãþirea trainicã a oamenilor de un
sânge ºi se ridicã stavilã mare împotriva duºmanului. De aceea,
toþi care, cu gând pripit, vor sã rupã cu îndemnurile vechi ºi nu-ºi
dau seama de însemnãtatea lor, se fac vinovaþi de un mare pãcat. 

Vremea în mersul ei aduce multe lucruri noi. Aduce ºi bune ºi
slabe. Din acestea, însã, vom alege pe seama noastrã numai ace-
lea care ne sunt spre folos ºi nu ne duºmãnesc cu moºtenirea
noastrã. Ne vom sili sã câºtigãm spre uºurararea traiului toate
poveþele ºi mijloacele vremii noastre înainte, toatã învãþãtura
cuprinsã în slova condeielor de omenie. Dar va trebui sã pãstrãm
cu o îndãrãtnicie dârzã, unele neschimbate. Va trebui sã pãstrãm
neschimbat sufletul nostru. Toate neamurile care trãiesc sub ochii
noºtri se deosebesc unele de altele. Se deosebesc prin sufletul care
le cãlãuzeºte cãrãrile. Acest suflet deosebit se învedereazã în alt
chip la toþi. Fiecare neam îºi are limba lui, legea lui, portul lui,
cântecele ºi jocurile lui, datinile strãvechi. Schimbându-se aces-
tea, s-a schimbat sufletul acelui popor. Acel popor nu mai trãieºte,
cãci s-a coborât în el duh strãin. De aceea, în lupta mare a nea-
murilor se þinteºte totdeauna la aceste cetãþi, care, pierzându-se
pe rând, se pierde ºi poporul. Rãmân oamenii numai, dar fãrã
duhul care-i ocrotea. ªi nu este o înfãþiºare mai jalnicã pe acest
pãmânt, decât cea a unei cete de oameni cu sufletul mort... 

Va trebui sã grijim, deci, limba ºi legea noastrã. Nu vom
schimba nimic din moºtenirea noastrã. Nici nu vom adãuga, nici
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nu vom lua nimic. Vom rãmâne cum au fost cei vechi. Vom pãs-
tra datinile rãposaþilor, vom griji portul lor. ªi acest port cu
înfãþiºarea lui - care e oglinda iscusinþei româneºti, a mãiestriei
rãsãrite din sufletul nostru – nu trebuie schimbat. Acest port, pe
lângã cã deosebeºte pe om de om, mai e ºi frumos. De aceea, toate
acele þãrãnci care nu mai vor sã ºtie de vechea mãiestrie a acului,
care au aruncat suveica ºi furca, se înstrãineazã de amintirea strã-
moºilor ºi pãcãtuiesc. Pripeala ºi lenea lor au curmat o minunatã
alcãtuire a înfãþiºãrii noastre româneºti, ºi i-au apropiat pe þãrani
de prãpastia care înghite un popor. Tot astfel e ºi cu cântecele ºi
jocurile noastre. Românul se deosebeºte de alte neamuri ºi în
jalea ºi în veselia lui. Sufletul nostru îºi potriveºte simþãmintele pe
strunele lui. Nu împrumutã de la strãini, ci fãptuieºte dupã
îndemnurile lui. ªi toþi câþi se cheamã români pe pãmânt sunt
înfrãþiþi de cântecul ºi de jocul lor. De aceea, acel învãþãtor sau
preot care rãspândeºte cântec strãin, ori joc strãin, care nu se
poate jelui ori veseli între marginile poruncite de sufletul nostru
românesc e deopotrivã de pãcãtos cu vânzãtorul de neam, cãci
mintea lui vinovatã furã ceva din comoara strãmoºeascã. Sã fim
treji ºi sã grijim moºtenirea noastrã, s-o grijim neschimbatã cum
ne-au hãrãzit-o strãmoºii. Sã grijim sufletul, cãci numai acesta
gãseºte cãrarea nãdejdilor. 

Vasile Pârvan (1882-1927)
Existã o selecþiune naturalã a inteligenþelor naþionale, pe baza

luptei de adaptare pe care popoarele trebuie s-o dea, spre a birui
dificultãþile ridicate în calea lor de naturã sau de om. Mintea se
ascute din generaþie în generaþie în direcþia biruirii cât mai uºoare
a acestor obstacole. La popoarele prea chinuite de adversitãþile is-
torice  se formeazã un fel de carapace spiritualã, în care sufletul
se refugiazã, spre a se pãstra intact. Observatorul superficial vede
numai carapacea pietroasã ºi inertã: în specie, fatalismul, insen-
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sibilitatea la nevoile unei vieþi mai omeneºti, tradiþionalismul,
neîncrederea faþã de om sau lucru nou, asprimea ºi necioplirea în
diferite manifestãri individual-sociale. Dar observatorul rãbdãtor,
care stã ºi aºteaptã sã iasã din scoica colþuroasã adevãratul orga-

nism, adãpostit înãuntru, are bucuria
de a vedea o fiinþã foarte fin ºi compli-
cat, foarte delicat construitã, cu
nenumãrate organe de percepþie vari-
atã ºi puternicã a lumii, total nebãnu-
ite numai dupã aspectul crustei de pia-
trã. Fatalismului cosmic îi corespunde
splendida opticã optimistã, pãgâno-
creºtinã, care dã celui nedreptãþit sigu-
ranþa cã rãutatea nu va rãmâne
nepedepsitã ºi cã, deci, el poate aºtepta

cu resignare filosoficã aceastã pedeapsã imanentã nedreptãþii. In-
sensibilitãþii la greutãþile ºi trivialitãþile vieþii materiale îi core-
spunde entuziasta dorinþã de a se face frumos mãcar la zilele mari,
care creºte înclinãrile sale pentru arta de toate felurile. Tradi-
þionalismului þãrãnesc îi corespunde o curiozitate extraordinar de
multilateralã, chiar pentru lucrurile total strãine de experienþa lui
principiarã. Neîncrederii faþã de orice e nou îi corespunde dorinþa
de a afla taina acelei noutãþi, spre a o supune; de unde, un spirit
de observaþie ºi de criticã excepþional de ascuþit, întrecând adesea
cu mult pe cel al omului cult, deprins cu formulele luate de-a gata
din cãrþi. Asprimii în maniere îi corespunde un simþ de mãsurã ºi
cuviinþã sufleteascã, cu atât mai puternic, cu cât el nu se poate
manifesta extern decât cu totul stângaci.

Nichifor Crainic (1889-1972)
Am spus altãdatã cã tradiþionalismul îl concepem ca pe o forþã

dinamicã, iar nu ca o forþã staticã. Adversarii noºtri încã ne
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obiecteazã necontenit paseismul romantic, adicã întoarcerea la
trecut, refugiul în trecut ºi, prin aceasta, anacronismul, inactuali-
tatea. Sã observãm cã, în ce ne priveºte, aceastã obiecþie gratuitã,
întrucât noi nu cãutãm refugiul în trecut, ºi n-am socotit trecutul
ca un model pentru prezent sau pentru viitor. Paseismul roman-
tic presupune, într-adevãr, un ideal de perfecþiune în trecut care
e dat ca îndreptar ºi ca model. Mersul lumii, dupã aceastã con-
cepþie, trebuie suspendat ºi actualitatea vieþii turnatã într-o formã
istoricã ce s-ar fi dovedit perfectã. Un astfel de tradiþionalism nu
s-ar putea naºte decât în aria unei culturi care, în trecutul ei, oferã
culmi de perfecþiune vrednice de dorit, în comparaþie cu mizeria
prezentului acelei culturi. Existã în istoria noastrã forme perfecte,
în umbra cãrora sã ne refugiem contemplativ sau pe care sã le
actualizãm cu orice preþ, forþând sã
încapã în ele conþinutul vieþii de azi,
cum ai sili pruncii vii sã se dezvolte în
coºciug de aur? Dar, din punct de
vedere social ºi politic bunãoarã, ide-
alul istoriei noastre abia astãzi iºi trãi-
esc realizarea. ªi atunci un paseism cu
orice preþ n-ar însemna decât o lipsã
de înþelegere a lucrurilor acestora sau
o inadaptibilitate inerentã naturilor
bolnave. Cu aceasta nu tãgãduim tre-
cutul, cãci trecutul suntem noi în forme imperfecte, dar cu ten-
dinþe ºi strãdanii de perfecþionare. Cultul strãmoºilor e cultul
sufletului ºi se adaugã vieþii noastre, sporind-o în ceea ce numim
conºtiinþã naþionalã, care e simbioza trecutului cu prezentul.
Trupurile lor sunt în pãmântul patriei, sufletele lor sunt în cerul
Bisericii. Atingând acest pãmânt, îi atingem; rugându-ne, luãm -
prin taina Bisericii – contact cu ei. Îi iubim pentru strãdania lor,
pentru izbânzile ºi neizbânzile lor. Dacã nu ne refugiem neapãrat
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în formele create de ei, înþelegem sã-i invocãm sprijin încrederii
în sforþãrile noastre de a crea. Nu-i blestemãm, findcã nu vrem sã
fim blestemaþi de cei care vor veni dupã noi. Acei care ne învinu-
iesc de paseism anacronic au despre tradiþionalism o idee care nu
e a noastrã. 

Mircea Vulcãnescu (1904-1952)
Existã o Românie pe care trebuie s-o regãsim cu orice preþ.

România românilor. România viziunii româneºti. Ea singurã con-
teazã. (...) În definitiv, ori îþi iubeºti neamul, ºi atunci înseamnã
cã-l iubeºti aºa cum e, ºi
chiar pretinsele lui scãderi
sunt criterii maxime de ju-
decatã a altora în raport cu
ele, sau îl judeci pe el, ca rea-
litate fizicã, dupã criteriile
spirituale ale altora, ºi atun-
ci, cu toatã pretinsa iubire,
în realitate nu-l iubeºti, ci
îndrãgeºti strãinii, aceia
asupra al cãror drag tot poe-
tul a aruncat înfricoºãtor blestem. Iatã, de pildã, cu spaima. Nu e
adevãrat cã românul e sperios. Dimpotrivã. Spaima cronicarului,
pe care Noica i-o atribuie, e numai o ipotezã. Dupã ce-i opune
„dorul inimei”, cronicarul încheie: „Biruit-au gândul”. Experienþa
milenarã l-a învãþat cã „ce e valul ca valul trece”, sau cã „apa trece,
pietrele rãmân”, ºi de cel ce face tovãrãºie cu Dracu se-ndeamnã
uneori sã treacã puntea. Din ceea ce istoria a lãsat viu în el,
românul ºtie, însã, cã ispita schimbãrii e bucuria nebunilor, ºi, de
aceea, în faþa celor în cãlduri, a Prometeilor care vor sã forþeze
destinul, el cheamã duhul lui Anteu, duhul izvoarelor ºi al
rãdãcinilor, prin care forma veºnicã ia esenþa ei cu fiecare val de
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floare omeneascã. Îi tot dãm cu istoria. Sã laºi istoria. Sã facã isto-
ria. Sã faci istorie? Ce-i aia, în definitiv, istoria? Mã supãrã
folosirea unor vocabulare pline de subînþelesuri, dar ale cãror
înþelesuri nu fac faþã unei discuþii lucide. Sã faci ºi sã contempli.
Totul vine de aci. Dacã dai primatul faptei, te arde mâncãrimea ei.
ªi, pentru cã fapta e oarbã, când nu începi prin a ºti ce-ai fãcut,
fãptuirea fandeazã în absurd sau aleargã dupã imitaþii iluzorii.
România nu e ceatã de avocaþi ºi istorici. România e un amestec
de ingineri ºi de secãturi. Ingineri sunt toþi cei ce luptã dupã va-
lori nepieritoare! Îmi ceri sã cred? Sã cred în ce? În ce nu ºtii nici
dumneata, în amorful în care te vânzoleºti ºi steril? Eu nu am
nevoie sã cred în neamul meu. Eu ºtiu sau nu ºtiu. Problema nu
e: ce trebuie sã fac? Ci: sunt sau nu sunt în adevãrul lui? Dacã eºti
în acest adevãr, dacã eºti cum se cade sã fii, atunci fapta nu poate
avea alt sens decât atât sã împiedici irosirea a ceea ce e ºi, prin
faptul cã este, are preþ. Conservare, deci, ºi nicidecum revoluþie ºi
rãsturnare. Asta ºi numai asta este: a fi român! Vecinic nu eºti
decât când te-nchipui Dumnezeu, tu însuþi. Cum sã fii vecinic,
când te simþi fãptura lui? ªi chiar dacã simþul nimicniciei (tale) nu
e pentru cã nu eºti, ci pentru cã nu eºti vecinic, aºa cum te vezi ca
fãpturã a lui: în îndurare ºi în slavã. Sigur cã, mai presus de toate,
trebuie sã fim cu minte (nu „cuminþi”, cum scrie Noica). De ce
n-am fi?

Mircea Eliade (1907-1986)
Naþionalismul nu e numai marea iubire

pentru morþii ºi pãmântul nostru, ci este mai
ales setea de eternitate a României. Nu iubeºti
numai tot ce a fost al strãmoºilor tãi ºi ce este
încã al tãu – ci vrei ca acest tot sã fie în eterni-
tate, sã rãmânã peste ºi dincolo de istorie. Îþi
iubeºti þara ºi neamul pentru cã ºtii cã numai
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aºa vei putea rãmâne ºi tu aici, în istorie, legat ºi pãstrat de
pãmânt. Eternitatea pe care insul ºi-o închipuie, o cucereºte sau o
cerºeºte singur – este o cu totul altã problemã decât aceastã eter-
nitate colectivã, a neamului întreg. Aici rãzbate setea omului de
concret, setea de a ºti pãstrate veºnic locurile ºi experienþele pe
care le-a cunoscut ºi le-a apãrat câteva zeci de ani, câteva clipe.
Cred cã în orice fel de naþionalism trãieºte, mai mult sau mai
puþin manifest, aceastã iubire pentru eternitatea neamului. ªi mi
se pare cã nu este decât un singur fel de a-þi sluji neamul ºi þara:
de a lupta, pe orice cale, pentru eternitatea lor. Luptã pe care
fiecare o înþelege dupã firea ºi iubirea lui. Dar numai setea eter-
nitãþii poate transfigura acest sentiment ºi aceastã luptã. Numai
prezenþa eternitãþii poate depãºi politica. Toate acþiunile noastre
pe acest pãmânt ar deveni meschine ºi deºarte dacã n-ar fi intu-
iþia eternitãþii, care sã le dea o altã valoare ºi o altã tãrie. Sensul
existenþei ºi datoria fiecãrui om este creaþia. Creaþia de orice
formã: echilibrul interior, familie vie, operã, gând. Nae Ionescu
spunea, cândva, cã singura datorie a statului este de a îngãdui ºi
ajuta pe orice om sã creeze. Orice formã de viaþã organizatã – de
la formele biologice pânã la cele statale – are aceeaºi menire ºi
acelaºi scop: ca fiecare dintre membrii sãi sã creeze, sã continue a
rãmâne viu ºi fertil. Dar ce este altceva aceastã creaþie, decât setea
de eternitate, cel mai cert ºi mai valid instinct omenesc?
Naþionalismul nu poate face nici el excepþie; creaþia ºi, deci, eter-
nitatea sunt axele ºi premisele sale.

Cei mai glorioºi „naþionaliºti” nu sunt eroii, nici ºefii politici;
care nu fac decât sã conducã destinele istorice ale neamului lor.
Cei mai glorioºi „naþionaliºti” sunt creatorii care cuceresc de-a
dreptul eternitatea. Existã o sete de eternitate în fiecare om, sete
pentru neamul ºi þara lui. Dar existã ºi o altfel de eternitate: un
salt dincolo de istorie, prin care o þarã ºi un neam intrã ºi rãmâne
în eternitate. 
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Emil Cioran (1911-1995)
Ideea de destin are marele merit de a explica toate ºi nimic.

Forþa oarbã, care-ºi are limitele imanente ale unei logici specifice,
ne satisface gustul nostru de a cãuta o bazã ascunsã ºi generatoare
a tuturor conþinuturilor de viaþã; ea însã nu le poate explica diver-
sitatea ºi divergenþa. Exuberanþa fenomenalã se ridicã,
autonomã, peste monotonia soartei. Peisajul istoric rãmâne
strãin. În momentul în care românii vor abandona ideea de des-
tin, ca realitate sub care omul geme, incapabil de a se miºca, ei vor

înþelege istoria ºi poate i se vor
integra. Suntem un popor prea
bun, prea cumsecade ºi prea
aºezat. Nu pot iubi decât o
Românie în delir. Toþi acei care
iubesc poporul românesc mai
puþin decât mine — fiindcã ei
nu-i iubesc viitorul lui — susþin
cã însuºirea esenþialã ºi de mare
merit a românului este omenia.
Nu vreau sã spun cã ea e un
defect, dar îmi este imposibil
sã-i descopãr altceva decât o vir-
tute mediocrã, care nu poate fi o
culme decât pentru oamenii lip-

siþi de personalitate. Într-o lume în care numai excesul inimii ºi al
inteligenþei, frenezia ºi calculul echivoc, instinctele tari ºi ipocrizia
pot ajuta o ascensiune, la ce ne-ar putea folosi o cumsecãdenie
colectivã? Ce este omenia? A da omului ceea ce este al omului.
Setei mele de conflicte în lumea aparenþelor nu-i pot gãsi un anti-
pod mai detestabil decât omenia. Dacã i-aº dori României sã trã-
iascã în pace ºi la rãcoare, m-aº bucura ºi eu de omenia noastrã ºi
m-aº asocia la un elogiu comod ºi plat. Decât însã o bunãstare
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nesemnficativã, mai bine o ruinã con brio. Cine nu trãieºte apo-
caliptic destinul României nu înþelege nimic din ceea ce trebuie sã
devenim. Fiecare ar trebui sã ne sfâºiem pe imperativul devenirii
noastre. Când s-ar spune cã ardoarea, ºi nu omenia, este însuºirea
de cãpetenie a României, mi-aº încruciºa braþele ºi aº aºtepta sã
lunec cu ea automat spre glorie. Sau pasiunea, focul, elanul ºi
chiar teroarea… Franþa este opera entuziasmului, mai mult decît
a raþionalismului ºi a clasicismului. De altfel, pasiunea oarbã pen-
tru logicã i-ar folosi mai mult decât logica. Unii cred cã sunt
naþionaliºti dacã flateazã stãrile de fapt ale unei þãri ºi gãsesc în
istoria ei singurul îndreptar. Sau cum vorbesc ei, de „virtuþile
tradiþionale“. Cum de n-au observat cã aceste vituþi ne-au þinut pe
loc atâta vreme? Nu este bun ºi valabil ceea ce un popor are din
moºi-strãmoºi, ci numai ceea ce-l mânã înainte. Dacã toþi românii
ar deveni prin minune sfinþi ºi în aceastã stare n-ar cîºtiga nimic
ca forþã istoricã, aº declara sfinþenia un atentat la edificiul nostru
istoric. Tot ce pune România în miºcare este bun, tot ce o þine pe
loc e rãu. Singura ieºire este un dionisism al devenirii româneºti.
Dacã ascensiunea României ar pretinde idealuri meschine ºi
compromiþãtoare, limitate ºi antiumane, ele ar trebui declarate
absolute ºi perfecte. Ascensiunea unei þãri este singura ei moralã. 
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III. PAMFLETELE

LUI NICOLAE IORGA

O personalitate bine-
cunoscutã pentru tem-
peramentul vulcanic -
precum savantul ºi omul
politic Nicolae Iorga - nu
putea fi strãinã de lumea
pamfletului. De fapt, tre-
buie sã mãrturisesc cã
ideea unei Antologii a
pamfletului românesc
(proiect materializat în
toamna anului 2005) am
prins-o din zbor, citind
monografia despre Iorga,
scrisã de Pamfil ªeicaru.
Amândoi – mari pamfle-
tari. Iatã ce povesteºte legendarul director al Curentului interbe-
lic: „În 1939 intenþionam sã fac o Antologie a pamfletului româ-
nesc ºi l-am rugat pe Iorga sã-mi scrie prefaþa. Ideea l-a entuzias-
mat: gãsea cã spiritul pamfletar al românilor îºi aflã originea în
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ascendenþa noastrã latinã. Mi-a vorbit despre pamfletele care
abundau la români ºi a schiþat aproape prefaþa care urma sã fie un
adevãrat studiu introductiv la pamflet. Am strâns materialul ºi, în
primãvara anului 1940, i l-am prezentat. I-am expus planul lucrã-
rii, arãtându-i cã înclinam spre folosirea strictã a cronologiei. M-a
întrebat cu cine încep. I-am rãspuns:

- Fireºte, cu Arhondologia Moldovei, a paharnicului Sion. Un
admirabil pamfletar: vervã ºi venin în cãlimarã. 

Schimbându-ºi repede fizionomia, m-a întrebat încruntat:
- Ai citit Arhondologia Moldovei?
- Evident, de aceea sunt încântat sã-l menþionez ca primul

pamfletar român.
- Ai citit-o în întregime ºi cu atenþie?
- Sigur.
- ªi dumneata îndrãzneºti sã-mi ceri o prefaþã la o Antologie a

pamfletului românesc în care vrei sã menþionezi pe porcul de
Sion, batjocoritorul strãmoºului meu Arghiropol, bunicul mamei
mele? ªi-mi faci mie jignirea aceasta? De ce nu mi-ai spus de la
început?

- Dar n-am ºtiut cã Arghiropol este strãmoºul dumneavoastrã
ºi, chiar dacã ºtiam, nu i-aº fi acordat nici o importanþã. Dacã am
þine seama de menajarea strãmoºilor, n-am mai face istorie.

- Dar Gheorghe Sion minte ca un porc, calomniazã pe
Arghiropol.

- Orice pamfletar exagereazã, este în natura genului sã
accentueze deformant trãsãturile caracterului, sã întrebuinþeze
culori tari.

- Bine, bine, eu nu scriu prefaþa dacã menþionezi pe Sion cu
mincinoasa lui Arhondologie.

- Dar, domnule profesor, nimeni nu mã poate obliga sã
menþionez portretul pe care i-l face lui Arghiropol.

- Dar, dar Arhondologia Moldovei este o carte uitatã ºi
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menþionând pe Sion, reproducând din el, vei ispiti un editor sã
retipãreascã cartea (sic!), ca sã-l necinsteascã pe strãmoºul meu,
om de treabã ºi învãþat…

ªi a trebuit sã renunþ la reproducerea din Sion ca sã pot avea
prefaþa lui N. Iorga. Cu ce copilãreascã bucurie a acceptat sã
renunþ la Sion! Din nefericire, evenimentele ne-au lipsit de un
studiu scris de Iorga asupra pamfletului”. 

De remarcat cã în Antologia la care visa Pamfil ªeicaru - ºi pe
care am alcãtuit-o eu, 65 de ani mai târziu, cum m-am priceput
mai bine - ca sã nu-l supãr pe Iorga (fie ºi în postumitate!), nu l-am
inclus pe „porcul de Sion”, cu „mincinoasa lui Arhondologie”. 

Pe urmele lui Pamfil ªeicaru 
ºi Nicolae Iorga

Iniþial, intenþionasem sã întocmesc un studiu introductiv stu-
fos, elaborat cu rigoare ºtiinþificã, trimiteri bibliografice, note de
subsol etc. Apoi, am realizat cã Pascal, Céline, Courrier, Zola,
Swift, Dafoe, Shaw, Gogol sau Twain (ca sã dau numai câteva
nume de clasici ai pamfletului) ar fi râs în hohote de un asemenea
demers. Unealta aleasã ar fi fost nepotrivitã ºi, drept urmare,
stricãciunile ar fi fost mai mari decît foloasele pe care cititorul
le-ar fi tras de pe urma unei pretenþioase analize pe orizontalã ºi
pe verticalã, fãcutã dupã metoda ºtiinþelor exacte, cu rigla, com-
pasul ºi microscopul. Pamfletul nu se disecã, ci se savureazã. E ca
o prãjiturã cu cremã, un Tiramisu moale, din care extragi cu vîr-
ful linguriþei, în timp ce-þi curg balele de poftã, fãrâmiþele de
piºcot înecate în vin alb. Dacã eºti om întreg, nu se poate sã nu-þi
placã (La Rochefoucauld scria cã „numai oamenii vrednici de dis-
preþ se tem de a fi dispreþuiþi”...). ªi aceasta, pentru cã nu existã
pamflete proaste. Mediocritatea ºi pamfletul nu pot sta împreunã.
Pamfletul este excelent sau nu e deloc. Înjurãtura nu e pamflet.
Scuipatul - nici atât. Nici bâta în cap, nici capul în gurã, nici
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picioarele în coaste. Nici onomatopeele grohãite, fornãite, lãtrate
ori mugite. Violenþa, stupiditatea ºi primitivismul n-au de-a face
cu pamfletul. Pamfletarii sînt rari, ca iarba de leac. Longevitatea
lor se socoteºte nu în numãr de ani, ci în numãr de pamflete. Mai
toþi sunt prigoniþi pentru cele scrise; adevãrul doare, iar un pam-
fletar cu libertate de miºcare e mai periculos decât un pluton de
jandarmi. Ce-i drept, pe pamfletar nu se supãrã decât cel vizat
(þinta atacului), dar, cum acela este, de cele mai multe ori, un
potentat al zilei, intensitatea furiei rãzbunãtoare este direct pro-
porþionalã cu puterea „victimei“. Contra-reacþia este, adesea, de-
vastatoare, iar pamfletarul e forþat, uneori, de împrejurãri sã-ºi
regleze tirul în altã direcþie. 

Iorga sare în apãrarea þãranilor
Alteori, pamfletarul e consecvent, nimic neputându-l împiedi-

ca sã-ºi scrie (sau sã-ºi spunã) adevãrurile. Aceºti pamfletari sunt
ºi mai rari. Un fel de sub-specie pe cale de dispariþie a unei specii
pe cale de dispariþie. Asemenea oameni depãºesc sfera gazetãriei,
sau a literaturii (cunoaºteþi
cliºeul: „pamfletul - gen de
frontierã între literaturã ºi
gazetãrie“...); ei fac Istorie.
Cãluºul pe care nu l-au
primit în timpul vieþii nu-l
vor purta, cu atât mai
puþin, în nemurire. Este ºi
cazul lui Nicolae Iorga, al cãrui geniu de pamfletar reiese, de
pildã, din articolul intitulat sugestiv „Cain, Cain, ce ai fãcut cu
fratele tãu Avel?”: „Multe urmãri bune va avea petrecerea între
noi a românilor de peste hotare. Cea mai însemnatã va fi însã,
desigur, înþelegerea adevãratului nostru rost. Am fost, un timp,
un neam de þerani liberi, având la îndemânã pãmânt destul, vite
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multe, toate binecuvântãrile pãmântului ºi ale cerului; vitejia
zbucnia de la sine din prisosul unei vieþi mulþãmite, ce se sãlãºuia
în trupuri sãnãtoase; biruinþa o câºtigam în chip firesc prin buna
frãþie ce ne lega pe toþi împreunã, de la ciobanul din urma oilor
pânã la Mãria Sa Voevodul din Scaun. Am ajuns apoi un neam
despãrþit de boieri ºi þerani. Boieri deosebiþi în mare parte de
þeranii supuºi lor ºi þerani ce-ºi jeliau timpurile cele bune când
oriunde puteai sã tai o brazdã, fãcându-þi cruce numai, pentru a
cãpãta îndurarea lui Dumnezeu. Din ce în ce mai mult s-au vãzut
numai boierii; ei au tras la dânºii bogãþia, puterea ºi cinstea.
Pentru dânºii s-au mânat turmele; în mâna lor s-a strâns toatã
stãpânirea ºi de la dânºii au plecat toatã puterea. Gâlcevile dintre
ei au înlocuit vechile rãzboaie cu strãinul, ºi pe cât ne înãlþaserã ºi
ne asiguraserã acelea, pe atât ne-au înjosit ºi ne-au adus în prime-
jdie acestea. Însã, oricum, erau totuºi legãturi strânse ºi adevãrate
mijloace de înþelegere între boier ºi þeran. ªi unul ºi altul erau
evlavioºi creºtini, pe care-i chema ºi sfãtuia spre iubire de oameni
ºi jertfã de sine aceeaºi bisericã. ªi unul ºi altul erau buni gospo-
dari, cinstiþi fii ai pãmântului, pe care-i înfrãþia aceeaºi nemãr-
genitã iubire pentru þarina hrãnitoare, mama neamului. ªi unul ºi
altul erau simpli ºi adevãraþi români, vorbind cu aceeaºi putere ºi
cu aceeaºi dragoste o singurã limbã, o singurã literaturã, alcãtuitã
într-un grai pe care toþi îl înþelegeau deopotrivã. A venit apoi
nãvala datinelor Apusului. Boierimea a trecut la altã ºcoalã:
francezã, germanã. Tot s-a schimbat în ea; gândurile ei erau acum
neînþelese þeranului pe care boierul sãu nu-l mai putea înþelege;
limba învãþaþilor se dezbinase de limba necãrturarilor; limba
francezilor, plãzmuitori ai societãþii nouã, gonia limba poporului
din încãperile bogãþiei ºi luminii; þara întreagã fu prefãcutã dupã
gustul altor neamuri. Legãturile vechi se rupserã cu totul, ºi prin
prãpastia deschisã se furiºarã tot mai mult strãinii. Cu toate vor-
bele de libertate, de egalitate ºi frãþie, toate erau ca ºi mai înainte
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ale boierului, dar acestuia-i lipsia ºi putinþa de a pricepe ºi putinþa
de a iubi mai jos decât dânsul. Þeranii ajunserã robii albi ce sunt
astãzi. Dar alte popoare au expoziþii, au manifestaþii patriotice, au
pofte de întindere. Haide sã facã tot aºa ºi boierii noºtri! Veniþi la
expoziþia jubiliarã români din patru unghiuri! ªi au venit. Dar nu
surtucari ºi înfumuraþi ºi bâiguitori de vorbe nouã. Ci falnici
þerani ai viitorului de peste munþi, mãreþi þerani ai trecutului din
Bucovina. Pe aceºtia din urmã i-au îndopat cu brânzã, dar cu
ceilalþi nu era de lucrat aºa. În ei era o conºtiinþã aºa de puternicã,
încât ºi trufia boiereascã a fost îngenunchiatã. Dacã au poftit la
banchetele scumpe numai pe fruntaºi, boierii noºtri au trebuit sã
vadã cã ºi aceºti fruntaºi sunt din aceeaºi pãnurã ca ºi þeranii în
cãmãºi albe încinºi cu brâele late. ªi astfel din bucuria ospeþelor ºi
muzicilor ºi plimbãrilor se desface groaznic un glas neaºteptat,
care zice: Cain, Cain, ce-ai fãcut cu fratele tãu Avel? ªi oricât ar
cãuta sã uite ºi sã se înºele Cain, acest glas va rãsuna ºi de acum
înainte necontenit pânã ce Avel va învia ºi se va aºeza alãturi cu
Cain, pocãit, la masa care va fi numai atunci destul de largã pen-
tru ca toþi românii sã-ºi poatã afla locul în jurul ei“. 

Tot în apãrarea þãrãnimii române sare Nicolae Iorga ºi în alt
pamflet memorabil („Dumnezeu sã-i ierte“): „Dumnezeu sã-i
ierte pe cei patru þãrani români împuºcaþi în oraºul românesc
Botoºani de oastea românã în ziua de 5 martie 1907… Sã nu ierte
Dumnezeu pe strãinul fãrã inimã care a stors vlaga o sutã de ani
ºi astãzi vrea ºi sângele, pe stricãtorii pãmântului, pe risipitorii
gospodãriilor, pe ticãloºitorii oamenilor, pe pângãritorii femeilor;
sã nu ierte Dumnezeu pe ciocoimea obraznicã ºi proastã, care n-
a ºtiut ºi nu ºtie a-ºi înþelege, iubi, apãra ºi nici mãcar cruþa pe cei
de o lege ºi de un neam cu dânºii, pe hâzii politicieni mâncaþi de
pofte ºi nevolnici, sã nu ierte Dumnezeu pe cârmuitorii neghiobi
sau vânduþi înaintea cãrora, cufundaþi în orgii bugetare, fumegã
acest sânge nevinovat. În vecii vecilor, cât va mai dãinui suflarea
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româneascã pe acest pãmânt, sã nu ierte Dumnezeu pe netreb-
nicii ºi pe fãcãtorii de rele“.

Savantul îºi prevesteºte tragicul sfârºit…
Nu mai puþin virulent este Iorga ºi într-unul dintre ultimele sale

pamflete („Drumeþ în calea lupilor”), care a dat ºi titlul unui film
artistic (din pãcate, tezist!) despre uciderea savantului: „Aºa
mergeam din veac în veac, ca drumeþul din calea lupilor. Ce nu
întrebuinþeazã acela a cãrui carne se
sfâºie! A aprins focurile mari care opresc
o clipã fiarele, dar lumina lor se
isprãveºte ºi se stinge, ºi lãcomia e neis-
tovit de rãbdãtoare. Poate, pãrinte
înnebunit, li-a aruncat din cãruþã ºi ce
era mai scump. A tras cu puºca ºi a dat
cu parul. Dar lupii erau mulþi, ºi sângele
lui a înroºit zãpada. S-ar fi luptat cu un
singur duºman, cât de tare, dar el era
prins din toate pãrþile. ªi, pe urmã, când
s-a vãzut ce mai rãmãsese din trupul lui,
s-au gãsit ºi minþi uºoare, care, fãrã a-i fi putut urmãri toate fazele
tragediei, au spus, dând din cap în trecere, atunci când drumul era
acuma plin de oameni, cã jertfa acestei pofte de sânge era un laº!“

Aceeaºi profeþire a propriului sfârºit tragic o regãsim în pam-
fletul în versuri „Brad bãtrân”: „Au fost tãind un brad bãtrân /
Fiindcã fãcea prea multã umbrã. / ªi-atuncea din pãdurea sum-
brã / Se auzi un glas pãgân: / O, voi, ce-n soare cald trãiþi / ªi aþi
rãpus strãmoºul nostru, / Sã nu vã strice rostul vostru, / De ce
sunteþi aºa grãbiþi? / În anii mulþi cât el a fost, / De-a lungul cea-
surilor grele, / Supt paza crãcilor rebele, / Mulþi ºi-au aflat un
adãpost. / Moºneagul stând pe culme drept / A fost la drum o
cãlãuzã / ªi-n vremea asprã ºi hursuzã / El cu furtunile-a dat
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piept. / Folos aduse cât fu viu, / Ci mort acuma când se duce, / Ce
alta poate-a vã aduce, / Decât doar încã un sicriu?!“

Dascãlul Naþional – comparat cu un…
mistreþ!

Nicolae Iorga nu a fost doar un pamfletar strãlucit, ci ºi þinta
unor pamflete (unele dintre ele - profund nedrepte). Personal,
consider cã cel mai dur atac anti-iorghist a fost dat de un contem-
poran, C. Cernãianu, în cartea acestuia, „N. Iorga - idolul neamu-
lui românesc”. 

Iatã ce scrie, între altele, autorul acestui mega-pamflet dus
pânã la limita extremã: „Din cele expuse pânã aici, dupã faptele ºi
scrisele d-lui Iorga, judecate de bãrbaþi competenþi, din þarã ºi din
strãinãtate, ºi de mintea sãnãtoasã a oricui, rezultã de la sine rolul
nefast ºi influenþa funestã pe care acest idol al neamului le-a
exercitat în mijlocul societãþii româneºti, de mai bine de 30 de
ani. În loc de a educa, el a otrãvit întregi generaþii, prin falsificarea
spiritului sãu. Pentru generaþii nici nu se poate mãcar concepe un
exemplu mai dezastruos ºi mai nevrednic de a fi urmat, în ce
priveºte atât faptele, cât ºi scrisele sale. Mai mult decât atât: el
este, dupã expresia Sfintei Scripturi, ca un mistreþ care pustieºte
în voie via Domnului, cãci un astfel de om, ajungând idol, însem-
neazã cã lupul a ajuns cioban la oi ºi dihorul pãzitor peste pãsãri.
De aceea, nu este nici o mirare dacã generaþiile pe cari le-a
covârºit cu înrâurirea sa au ieºit prãpãdite moralmente ºi mai
prejos de nevoile momentului, în împrejurãrile cele mai de seamã
pentru neamul nostru. Activitatea lui a mistificat, a prostit, a ter-
felit societatea româneascã, nimicind-o sufleteºte. În astfel de
împrejurãri, Nicolae Iorga apare cel puþin ca precursorul lui
Anticrist, dacã nu însuºi Anticrist pentru neamul românesc. De
astfel, însuºi principiul sãu, pe care-l propovãduieºte, cã: mai bine
rãu cu toþi, decât bun cu toþi, este moralã de Anticrist, pe care el
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nu numai a propovãduit-o, dar a ºi practicat-o cu frenezie. Tot
dupã „principiile” propovãduite de el, însã, orice faptã rea ce ai
fãcut, dã dreptul la alta ce se va face împotriva ta. Ca o con-
secinþã logicã, chiar ºi a acestei morale, propovãduitã de N. Iorga,
societatea româneascã are, desigur, dreptul ºi este ºi datoare sã
reacþioneze împotriva aceluia care a mistificat-o, a prostit-o, a
terorizat-o ºi a terfelit-o fãrã nici un scrupul, nimicind-o
sufleteºte. Demnitatea sufleteascã a neamului ºi dreptatea dum-
nezeascã impun aceasta. Victimele capriciului d-lui N. Iorga, sac-
rificate din situaþiile lor, au dreptul ºi ele sã cearã acelui care, eri-
jat în arbitru despot al ºtiinþei ºi al patrimoniului, a lovit în soar-
ta lor, fãrã nici o rezervã ºi fãrã nici o fricã. Morþii din mormânt,
episcopul Gherasim Safirin, doctorul Lazãr Gherman, sublocote-
nentul avocat Dumitru Cernãianu, persecutat pânã la crima
uciderii, în locul meu, cum am arãtat în Biserica din Regat, au ºi
ei dreptul sã strige, din mormântul lor, rãzbunarea la cer, faþã de
acela care i-a scos din locurile lor, i-a oprit din chemarea lor
nobilã ºi sfântã, ºi i-a împins la moarte. Eu însumi, în numele
societãþii româneºti, pentru victimele d-lui N. Iorga ºi pentru
morþii rãmaºi încã nerãzbunaþi, ºi pentru mine, ºi în spatele meu,
cãruia N. Iorga mi-a cerut suprimarea, în Parlament, ºi o
urmãreºte necontenit, m-am simþit nu numai în drept, dar ºi
dator cã-i cer satisfacþia pentru societate, reparaþia pentru victime
ºi spãºirea pentru cei morþi. Astfel, capul fiarei celei roºii din
Apocalips – N. Iorga – trebuie sã-ºi dea socoteala, ºi dezastrul sã
înceteze, nemaiputând el face, ºi pe viitor, relele ºi împiedicãrile
de bine ce a fãcut în trecut, pânã acum. Expunerea de faþã este
partea finalã, anexã a unui memoriu ºi studiu complet, asupra
stãrilor din biserica ºi societatea noastrã. A trebuit sã încep cu
partea finalã, pentru a termina cu acel ce împiedica orice miºcare
de bine ºi de îndreptare, precum în viaþa româneascã, aºa ºi în
biserica noastrã. Pânã ce mistreþul care pustieºte via nu este izgo-
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nit ºi scos afarã, nu se poate lucra în vie. Pânã ce spiritul protec-
tor ºi promovator al rãului nu este înlãturat, nimic din ce este rãu
nu poate fi combãtut cu succes. Iatã pentru ce, pãºind peste rân-
dul altora, trecând pe alãturea de ei, am înþeles mai întâi a coborî
dupã altarul sãu ºi a-l preface în cenuºe pe molohul nesãturat al
vanitãþii, al venalitãþii ºi al iubirei de argint, pe funestul ºi nefas-
tul N. Iorga, idolul neamului românesc”.

ªeicaru despre Iorga ca om politic
Tot într-o notã pamfletarã este descris Iorga ºi de cãtre Pamfil

ªeicaru, cu deosebirea cã acesta din urmã evocã figura marelui
istoric nu cu urã ºi patimã, ci cu nostalgie ºi duioºie, sub titlul
„Pitorescul lui N. Iorga”:  „În decembrie 1920, când Take Ionescu
a format guvernul – sortit sã dureze numai 40 de zile – crezând
cã-i va face plãcere lui N. Iorga, care îi promisese sprijinul, i-a
cerut sã-i recomande un ministru dintre naþionaliºtii-democraþi.
A designat pe ªtefan Bãluþã. Ingrat, numele nu-i spunea nimic, a
cerut informaþii; un ºef de cabinet i-a atras atenþia asupra ridi-
colului de a face ministru pe un om, mai mult decât mediocru,
care a naufragiat la Neamul Românesc dupã ce, funcþionar infe-
rior la poºtã, fusese dat afarã pentru unele nereguli. Take Ionescu
se gãsea într-o situaþie delicatã ºi, pentru a evita respingerea fãþiºã
a celui recomandat, i-a cerut lui Iorga un inginer pentru Ministrul
de Comunicaþii. N. Iorga nu ºtia dacã avea vreun inginer în par-
tid, dar ºi-a amintit cã întâlnise, cu câteva zile înainte, pe un fost
coleg de la liceul din Botoºani, care locuia în Bucureºti ºi era
inginer. Este un om de ispravã, ºtiu cã a fost – mi-a spus el –
inginer la Cãile Ferate. Take Ionescu a fost fericit cã a putut evita
numirea lui ªtefan Bãluþã. Se ivise, însã, o piedicã: Iorga nu
cunoºtea adresa celui propus sã-l reprezinte  în guvernul Take
Ionescu. A fost chemat generalul Nicoleanu, prefectul Poliþiei,
cãruia i s-a cerut sã gãseascã imediat pe un inginer Cihodariu,
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numit ministru al Comunicaþiilor, ºi sã-l aducã imediat, îmbrãcat
în frac ºi cu decoraþii, ca sã depunã jurãmântul, împreunã cu
întreg Guvernul. Toþi comisarii de Poliþie au fost mobilizaþi sã
caute, în sectoarele lor, un inginer Cihodariu. Peste o jumãtate de
orã, generalul Nicoleanu s-a prezentat la domiciliul noului min-
istru. Cihodariu, în halat ºi papuci, a ieºit în întâmpinarea gener-
alului Nicoleanu, acesta în mare þinutã ºi cu toate decoraþiile. (Era
personajul cu cele mai multe decoraþii.)  Scurt dialog: 

- Dumneavoastrã sunteþi inginerul Cihodariu, partizan al pro-
fesorului N. Iorga?

Bietul om se zãpãcise când a vãzut pe generalul, dar s-a speri-
at, de-a binelea – auzind întrebarea. Cu o voce tânguitoare a
rãspuns: 

- Sã trãiþi, domnule prefect, eu n-am fãcut politicã niciodatã.
Eu sunt numai inginer. Cu domnul Iorga am fost doar coleg de
liceu la Botoºani, da’ politicã n-am fãcut alãturi de domnia-sa.

- Nu are importanþã. Sunteþi inginerul Cihodariu. La reco-
mandaþia domnului profesor N. Iorga aþi fost numit ministru de
Comunicaþii. N-avem timp de pierdut. Aveþi frac?

- Am, dar sunt singur acasã ºi soþia mea, care este englezoaicã,
are cheile de la dulapuri.

- În ce dulap este fracul? - întreabã prefectul.
Cihodariu, complet zãpãcit, a indicat un dulap; Nicoleanu a

fãcut semn comisarului care îl însoþea sã forþeze uºa. Speriat,
Cihodariu se vãicãrea: 

- Ce va zice nevasta?
- Ascultã, domnule ministru, nu ai vrea sã aºtepte Majestatea

Sa pânã va catadicsi nevasta dumitale sã se întoarcã acasã? Un
ministru meritã o uºã spartã la un dulap.

ªi, repede, cu ajutorul comisarului ºi al celorlalþi agenþi,
inginerul Cihodariu a fost îmbrãcat în frac.

- Aveþi vreo decoraþie? - întreabã prefectul.
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- Am Trecerea Dunãrii, rãspunde sfios ministrul.
- Ne facem de râs. Vreþi sã vã fotografieze gazetarii cu

Trecerea Dunãrii? ªi desprinzând una din decoraþiile lui strãine,
i-o prinse de frac lui Cihodariu. Îl privi cu atenþie ºi, satisfãcut, îi
spuse: Acum semeni a ministru.

A fost cea mai izbutitã comedie imaginatã, involuntar, de 
N. Iorga. Când Eraclie Nicoleanu era bine dispus, povestea cu lux
de amãnunte, de un comic irezistibil, aceastã întâmplare. Ca
satirã, necontestat, izbutitã; dar politic, cum s-o judecãm? 
N. Iorga nu avea timp sã ia contact cu realitatea cotidianã ºi nici
sã-ºi facã o valorificare exactã asupra oamenilor. Era grãbit sã se
întoarcã la preocupãrile lui de istorie. Când era prim-ministru, 
C. Argetoianu i-a cerut sã-i recomande prefecþi pentru judeþele
din  Transilvania. Între cei recomandaþi se afla ºi un protopop din
Satu-Mare, pentru care N. Iorga a avut cele mai deosebite cuvinte
de laudã. Decretul cu numirea prefectului a apãrut în Monitorul
Oficial, dar protopopul n-a putut sã se prezinte la depunerea
jurãmântului, deoarece era mort de doi ani. 

Era prim-ministru ºi ministrul Educaþiei Naþionale. Dorind sã
punã o bunã rânduialã în minister, a cerut sã i se aducã toatã
corespondenþa ministerului, ca sã o citeascã. Vara, când se ducea
la Mangalia, unde avea o vilã, un avion transporta zilnic saci de
corespondenþã, pentru rezolvarea cãreia îºi pierdea nopþi întregi;
la aceasta se mai adãuga ºi corespondenþa Preºedinþiei de Con-
siliu. O muncã de Hercule, dupã urma cãreia se crease cea mai
mare zãpãcealã în serviciile ministerului, paralizându-le activi-
tatea. ªi, cum nu avea timpul necesar sã citeascã cu atenþie ºi pânã
la sfârºit petiþiile, se mulþumea sã-ºi arunce ochii pe primele rân-
duri, ºi sã scrie rezoluþia. Un exemplu - un învãþãtor îºi începuse
petiþia cu: Subsemnatul, ofiþer de rezervã, invalid de rãzboi… ºi 
N. Iorga, fãrã sã vadã despre ce este vorba, a pus rezoluþia: Sã se
trimeatã Ministerului Apãrãrii Naþionale, ca sã se dea îndreptãþi-
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ta satisfacþie petiþionarului. Petiþia a ajuns la Ministerul Apãrãrii
Naþionale, unde, dupã îndelungate încercãri de a descifra sensul
acestei trimiteri, a fost înapoiatã Ministerului Educaþiei Naþio-
nale. Noroc cã o asemenea petiþie rãtãcitã, datoritã rezoluþiei ne-
potrivite, a ajuns la Ministerul de  Finanþe. C. Argetoianu, cu mult
tact, i-a explicat harnicului prim-ministru cã fãcea o muncã inu-
tilã, creând, cu cele mai bune intenþii, o pãgubitoare confuzie. Cu
regret, N. Iorga s-a resemnat sã lase corespondenþei cursul ei nor-
mal. Avea o atât de mare dorinþã de a servi, de a înlãtura racilele
ministeriale, pe cât era de mare ignoranþa lui în complicata
maºinã a administraþiei statului, iar munca lui uriaºã deservea.
Era convins cã ajungea o bunãvoinþã, intenþii curate, ca rãul sã
poatã fi îndreptat. Rãmãsese cu viziunea statului de pe vremea lui
Alexandru cel Bun. ªi totuºi, în aceastã naivitate, cât de mare era
dorinþa de a servi patria. N. Iorga nu vedea lumea aºa cum era, ci
aºa cum o transfigura starea lui sufleteascã, trãsãturã romanticã a
caracterului, deci uºor influenþabil, putând sã schimbe în douã
momente succesive o impresie în contactul ei. Era la Craiova.
Înainte de a începe conferinþa, N. Iorga s-a uitat în salã ºi, în
primele rânduri, a vãzut câteva scaune neocupate. Foarte trist, a
fãcut constatarea – natural cu nimic corespunzãtoare realitãþii –
cã sala era goalã. Nimeni nu mai vrea sã vinã la conferinþele mele
- se tânguia profesorul. M-am uitat ºi eu în salã. Erau, într-ade-
vãr, patru scaune neocupate în primul rând, ceea ce dãdea aspec-
tul unei danturi ºtirbe. Cunoscându-i firea, cu aerul cel mai con-
vins, i-am spus: Dar sala este plinã. N-au trecut decât câteva
minute ºi sala s-a umplut. A þinut sã verifice ºi dupã ce a privit din
nou în salã, care era aceeaºi, s-a întors spre mine, mulþumit: Ai
dreptate. Dar de ce nu se obiºnuiesc românii sã fie din vreme? ªi
a rostit o conferinþã admirabilã, încântat cã sala era plinã de
ascultãtori. Nici pânã la sfârºit n-a observat cã cele patru scaune
rãmãseserã goale”… 
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IV. DEMOLAREA

PANTHEONULUI NAÞIONAL

Cazul Eminescu
În fiecare an, la 15 ianuarie, sãrbãto-

rim ziua de naºtere a Românului Abso-
lut, Mihai Eminescu. Din pãcate, încã
din timpul vieþii marelui creator ºi pânã
în zilele noastre, a existat o campanie
defãimãtoare de proporþii uriaºe. Ne
propunem sã facem o scurtã trecere în
revistã a tentativelor de asasinat moral
îndreptate împotriva Doctrinarului Na-
þional. Prima ºi cea mai celebrã mârºãvie
a fost sãvârºitã de poetul, criticul literar ºi ziaristul Alexandru
Macedonski, în august 1883, la nici douã luni de la declanºarea
presupusei „boli” de care ar fi suferit Eminescu. În revista
„Literatorul” era publicatã o epigramã cu urmãtorul conþinut:
„Un X… pretins poet – acum / S-a dus pe cel mai jalnic drum… /
L-aº plânge dacã-n balamuc / Destinul sãu n-ar fi mai bun, / Cãci
pânã ieri a fost nãuc / ªi nu e azi decât nebun”. 

Dupã cum se vede, Mihai Eminescu nu a avut parte în timpul
vieþii (ºi nici dupã moarte) doar de receptãri pozitive. S-au gãsit unii
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care sã-i socoteascã mai multe defecte decât calitãþi ºi sã încerce
doborârea sa de pe un soclu pe care abia îl ridicase o generaþie
entuziastã. În acest sens, crestomaþia în mai multe volume
„Detractorii lui Eminescu“, aparþinând universitarului ieºean
Alexandru Dobrescu, reprezintã un bun instrument de lucru pentru
eminescologi, dar ºi o culegere de real interes pentru publicul larg,
având în vedere cã atacurile venite dinspre contemporanii Poetului
Nepereche nu fuseserã, în marea lor majoritate, republicate. Sã
facem câteva exemplificãri. De pildã, portretul realizat pe la 1875 de
cãtre un oarecare Gr. Gellianu încãlca orice regulã a bunului-simþ:
„Întrebuinþând figuri neînþelese, înºirând, unele dupã altele,
cuvinte care nu produc nici un sens, sfidând gramatica ºi analiza
logicã, ºi prin urmare fãrã farmec ºi preciziune posibile în limbaj,
torturând necontenit rima ºi ritmul, ºi prin urmare fãrã uºurinþã
posibilã în versificare, iatã cum ne apare d. Eminescu“. 

Într-un lung ºi rãutãcios „studiu“, serializat între 1894 ºi 1896,
Aron Densuºianu afirmã cã Eminescu „avea prin moºtenire
germenele alienaþiunii, care a fost alimentat printr-o boalã con-
trasã dupã aceea“ ºi cã „preocupaþiunea constantã îi erau conexi-
unile de amor“. Capodopera eminescianã „Luceafãrul“ este con-
sideratã „o bâiguialã, nu se poate mai istericã“, în care gãsim „un
amor bolnav, un somnambulism“. Cât despre stil: „nici un rost de
acþiune, nici o dezvoltare fireascã de idei ºi sentimente, totul o
dârdâire lungã de aceleaºi stihuri, de aceleaºi idei, care adeseori
se bat în capete“. Opera poeticã este pusã sub semnul imoralitãþii:
„Va sã zicã amorul ºi femeia nu prezintã ale calitãþi decât carnea!
Te mai afli oare aici în templul muzelor, ori în bordel? În aceastã
abrutizare este fãrã îndoialã a se cãuta succesul nemeritat ºi, prin
urmare, trecãtor (sic!) al unor asemenea poezii“. 

Noi „recorduri” în materie de lez-Eminescu stabilea textul
defãimãtor publicat, în 1891, de cãtre Alexandru Grama, mai mult
citat decât citit, ºocant ºi nedrept, otrãvit ºi putred. Geniul
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Naþional este catalogat ca „biet versificator tare de rând, tâmpit
pentru lumea aceasta prin natura sa, prin ocupaþiunile ºi tend-
inþele sale ºi prin aerul social ºi literar în care a trãit“.
Considerarea lui Eminescu ca un model demn de urmat ar consti-
tui o erezie periculoasã, întrucât „ce poate fi demn de imitat în
viaþa unui aventurier, care nicicând n-a fãcut un studiu serios ºi
sistematic; care, corupt ºi stricat în suflet ºi în inimã, încã în
tinereþe era deja blazat ºi ostenit de lume ºi pentru aceea lipsit de
orice idealism; care, gol de alte simþiri nobile, nu numai a cântat,
ci ºi a practicat erotismul animalic, pânã când, lovit de sãgeþile lui
chiar în obositul creier, mintea i s-a dus în Nirvana lui
Schopenhauer ºi a indienilor, iar trupul i s-a mai târât câþiva ani,
pânã ce, în floarea vârstei, s-a dus ºi el tot acolo; ce poate fi, mai
zicem o datã, demn de imitat în viaþa unui atare om?“. Stupefiant
(nu-i aºa?), dar nu mai puþin stupefiant decât finalul: „Purtat-a
bietul român în urma tristelor împrejurãri ale timpului destule
juguri. (...) Aºa ruºinos însã ca jugul lui Eminescu n-a fost nici
unul. N-a fost nici unul, cãci în acelea ne-au înjugat strãinii, în al
lui Eminescu însã ne-au înjugat românii, care sunt carne din
carnea noastrã ºi sânge din sângele nostru“ etc. 

În 1903, Anghel Demetriescu îl opunea pe Eminescu... lui
Alecsandri, considerându-l pe primul „tulbure ºi torturat, exagerat
în expresie ºi violent în concepþie, cufundându-se în adâncul
lucrurilor pânã la a divaga ºi a fi neînþeles lui însuºi, boem de o speþã
puþin amabilã, camarad incomod ºi apãrãtor primejdios al cauzelor
ce sprijinea“, dar ºi „sãrac ºi nenorocit, nebãgat în seamã, exploatat
chiar de cei ce-l preþuiau“. Acelaºi autor opina cã Eminescu nu avea
valoare nici ca poet, nici ca ziarist, fiind „un filosof ignorant cum se
credea ºi ziarist de nevoie, prea mândru ca sã coboare la serviciile
ce putea face, prea mãrginit ca sã se înalþe pânã unde mândria lui
îndemna, prea egoist ca sã-ºi deschidã inima marilor simpatii,
osândit, prin firea lui ºi prin împrejurãrile în care fusese aruncat, a
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lupta fãrã convingere, a fi ziarist fãrã a iubi aceastã meserie, a scrie
cu patimã personalã fãrã motive personale“. 

* * *
Atacurile antieminesciene se „clasificizau” în ediþia (primã ºi

ultimã!) din 1932 a lucrãrii „ºtiinþifice” intitulatã „Mihail
Eminescu din punct de vedere psihanalitic”, aparþinând doctoru-
lui C. Vlad - autodefinit ca „medic care se ocupã cu tãmãduirea
nevrozelor”. Mã voi referi în fugã (scornelile nu meritã sã te
opreºti prea în amãnunt asupra lor; mai multã atenþie trebuie
acordatã cãrþilor serioase despre viaþa marelui creator, cum ar fi
cele scrise de Ovidiu Vuia, N. Georgescu sau Cãlin Cernãianu!)  la
câteva pasaje despre care nu am curajul sã pretind cã ar fi cele mai
dure, pentru simplul fapt cã toatã cartea e scrisã în stil bule-
vardier. Autorul realizeazã o „schiþã” a structurii mintale a lui
Eminescu, care, cicã, ar corespunde diagnosticului clinic incon-
testabil de „skizoidie”, caracterizându-se prin: 1) neadaptare la
realitate, înstrãinare progresivã de lumea externã, negativism; 2)
narcisism extrem, ducând la „o parezã a afectivitãþii faþã de toate
impresiile ce-i vin din afarã”; 3) întoarcere spre sexul propriu
(ambiguitate a orientãrii sexuale, incapacitate de seducþie, izolare
eroticã); 4) grandomanie („Nu-l þinea pe nimeni vrednic de a fi
judecãtorul sãu!”); 5) mizofilie (neglijenþã în legãturã cu persoana
proprie, care poate ajunge pânã la gatism); 6) masochism („Ca
subiect a fost un sadic cu sine: îi plãcea sã se chinuie, sã-ºi strice
toate rosturile ºi sã fie nevoit a trãi în mizerie. (…) Ca obiect a fost
un masochist, pentru cã se complãcea în suferinþã pânã la volup-
tate”); 7) raptusuri (hotãrâri bruºte, luate fãrã premeditare),
bizarerii (atitudini ciudate, frizând patologicul), verbigeraþie
(„acel joc cu un singur cuvânt pe care-l vânturã pânã la pierderea
înþelesului”); 8) scindarea eului, pe douã planuri - vertical ºi ori-
zontal. Cheia de boltã a întregii teorii este chiar finalul cãrþii, unde
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doctorul C. Vlad dezvãluie natura profund… umanã ºi, deci, peris-
abilã, a Doctrinarului Naþional, care, din geniu tutelar al civiliza-
þiei românilor, devine - printr-o trãsãturã de condei - un om, un
simplu om, un om banal, mediocru, vicios ºi bolnav, care nu poate
servi drept model nimãnui din cei care-i vor urma: „Însã… însã,
când stai ºi te gândeºti, groaznic e acel piedestal al nemuririi! Nu
e clãdit din aur ºi argint, ci din sãrate ºi amare lacrimi cristalizate.
Un piedestal fãcut numai din mãrgãritare, dintre care fiecare
reprezintã un fenomen de apãrare a unei biete scoici contra
colþurilor unor fire de nisip care se înfig neîndurãtor în frageda ei
carne înfioratã de durere rozã… Un piedestal…un fel de a se înºela
pe sine. Un piedestal… un fel de atunci nu vroiai tu, acum nu
vreau eu. Un piedestal, pe care ºi-a înãlþat cât mai sus spiritul, ca
sã aibã înãlþimea necesarã de unde sã se prãbuºeascã definitiv…
bietul om”. Câtã dreptate a avut sau n-a avut acest C. Vlad, ºtim
exact dacã-i cercetãm posteritatea… inexistentã! Eu, cel puþin,
n-am auzit de el pânã n-am cumpãrat cartea dintr-un anticariat.
Eminescu, însã, i-a supravieþuit – ºi lui ºi tuturor celorlalþi detrac-
tori care i-au mânjit tronul voievodal…

* * *
În anii ’50, bolºevicii interziceau textele politice ale lui Mihai

Eminescu, precum ºi poeziile sale cu un pronunþat caracter patri-
otic ºi naþionalist. Din toatã opera liricã a marelui nostru gândi-
tor, politrucii au preferat sã popularizeze doar poemul „Împãrat ºi
proletar”, cãruia i s-au dat interpretãri eronate ºi abuzive.
Concret, se intenþiona transformarea postumã a lui Eminescu
într-un precursor al comunismului în România, ceea ce nu a fost
în nici un caz. „Doina” a fost interzisã, iar retipãrirea ei a avut loc
tîrziu, în anii ’80, când s-a realizat reproducerea integralã (foto-
copiatã), a volumului de „Poesii” publicat în decembrie 1883 de
cãtre Titu Maiorescu la Editura „Socec”. 
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Dupã 1989, ofensiva anti-Eminescu a continuat. În numãrul
265, din 27 februarie - 5 martie 1998, al revistei „Dilema”
(tipãritã, la vremea respectivã, pe banii Guvernului României,
adicã ai contribuabililor) au fost gãzduite mai multe articole în
care se proclama ca o necesitate stringentã… „despãrþirea de
Eminescu”. În cel mai neostalinist mod cu putinþã, Eminescu era
privit ca o piedicã împotriva integrãrii României în Europa,
naþionalismul ºi conservatorismul sãu fiind o frânã în calea pro-
gresului societãþii. De asemenea, se sublinia necesitatea
„rescrierii” vieþii ºi operei eminesciene (adicã târârea în noroi a
marelui nostru înaintaº)… 

Doi ani mai târziu, în anul 2000, apãrea un alt scandalos text
antieminescian, într-o publicaþie care, culmea blasfemiei, se
numea... „Timpul”. Iatã ce se afirma acolo: „E chiar puþin cinic sã
vorbim despre sãrãcia lui Eminescu, despre felul în care a fost
exploatat, în cazul unui om care câºtiga, la «Timpul», circa o mie
de dolari de astãzi. (...) Era un conservator, într-o perioadã când
problemele României era (sic!) modernizarea ºi paseist, într-o
epocã în care interesant era, mai degrabã, viitorul decât trecutul”.
Fãrã comentarii.

Cazul Eliade
La fel ca Eminescu, nici genialul cap al

superbei generaþii interbelice, marele
profet al românismului Mircea Eliade n-a
fost scutit de atacurile unor contempo-
rani mediocri ºi pizmaºi. Într-un text din
1934, un adversar opina cã „dl. Eliade a
avut vrãjmaºa inspiraþie de a trânti în
calea discuþiei unei mari probleme de
teologie un morman de moloz”, dovadã
clarã a „totalei ignoranþe a teologului”.
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Dacã în respectiva viziune îngustã ºi nedreaptã, viitorul istoric al
religiilor era învinuit de… amatorism ºtiinþific, iatã cã, sub pana
otrãvitã a lui Tudor Teodorescu-Braniºte, el devine „un tânãr scri-
itor, de profesiune indian”, ºi prost pe deasupra, dacã ne luãm dupã
frazele imunde date tiparului tot în 1934 de gazetarul de extremã
stânga al „Cuvântului liber”: „Pânã la sfârºitul articolului sãu, dl. E.
nu izbuteºte sã gândeascã. Îmi permit sã cred cã nu e din vina cãrþii
dlui Sebastian, ci din cauza impotenþei de gândire a d-lui E. Doar e
lucru ºtiut: de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere!”. La sfârºitul anu-
lui 1936, un redactor al ziarului „Neamul Românesc”, Georgescu-
Cocoº, în cadrul unei campanii mai ample contra pornografiei în lit-
eraturã, atacã cu o furie maniacalã romanul „Domniºoara
Christina”, determinând Ministerul Educaþiei Naþionale (ce denu-
mire pompoasã pentru o turmã de pigmei!) sã-l îndepãrteze din
învãþãmânt pe autorul lucrãrii incriminate, pentru „imoralitate”… 

Era, parcã, preludiul tentativelor de asasinat moral practicate
în România dupã 23 august 1944. Într-o serie de denunþuri pu-
blice apãrute în „Dreptatea” þãrãnistã,  un oarecare Oscar Lemna-
ru îl trecea pe Eliade, „cel care, nu demult, cerea sânge ºi moarte”,
în rândul românilor care „s-au folosit de pistolul german pus în
ceafa poporului român, ºi-au fãcut o meserie de instigare la cri-
mã, din pactizarea cu forþele obscure ale misticismului”. Marele
exilat era socotit „un impostor de succes”, rãspunzãtor pentru
„acþiunea de contaminare a tineretului, cãruia i-a fost mentor”,
reprezentând în „Criterion” „huliganismul”, iar în strãinãtate „hit-
lerismul românesc”. Lemnaru relata cã vãzuse în Bucureºti vo-
lume semnate de Eliade ºi Cioran, „atâþãtori la urã”, care, „ca ide-
ologie politicã, erau hitleriºti notorii, legionari, fasciºti”.
Concluzia era ºi ea în spiritul epocii: „Sã li se interzicã anticarilor
rãspândirea unor lucrãri semnate de autori infami!”. 

Bolºevicii ajunºi la Putere la Bucureºti aveau sã se rãzboiascã
pe viaþã ºi pe moarte cu… umbra lui Eliade, care plana încã asupra
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vieþii culturale din þarã. Între 1945 ºi 1967, semnãtura lui a fost
interzisã, chiar dacã, în aceeaºi perioadã, în alte state comuniste
(cum ar fi Polonia) apãreau traduceri ale cãrþilor savantului!
Într-un articol din presa oficialã a regimului, „Pleava din cãruþele
duºmanului”, apãrut în 1955, Zaharia Stancu atrãgea atenþia cã
Eliade fusese „în slujba Germaniei hitleriste” ºi, dupã ce cã „le
tãinuise crimele de ieri”, acum… „viseazã alãturi de ei alte crime,
alte asasinate, alte pârjoluri, alte pustiiri”! Într-un „studiu” din
1958, un alt culturnic al stalinismului, Pavel Apostol, buchiseºte
cu creionul chimic prins dupã ureche „Mitul eternei reîntoarceri”,
descoperind cã „nostalgia paradisului pierdut al civilizaþiei pri-
mitive dobândeºte, în concepþia lui Eliade, sensul lãmurit al
instalãrii paradisului animalitãþii”. Mãruntul activist credea cã
„soluþia oferitã de Eliade constituie o expresie a duºmãniei faþã de
om, pe care capitalismul o ridicã la rangul de principiu cãlãuzi-
tor”. Se relua acuzaþia veche de „apologet al huliganismului”, de
data aceasta pentru a justifica teza potrivit cãreia „nostalgica sete
a d-lui Eliade dupã animalitate, întoarcerea la paradisul anima-
litãþii constituie indiciul sigur al înstrãinãrii de umanitate a ide-
ologiei reacþionare”. 

Cazul Cioran
Legarea marilor valori româneºti la stâlpul infamiei nu repre-

zintã o noutate, iar Emil Cioran n-a fost nici el ocolit de lovituri
nedrepte. În 1934, Alexandru Sahia îl învinuia de apartenþã la…
nazism, afirmând cã un reportaj conþinând impresii din München
are aparenþa „unui cimitir din care cadravrele au ieºit la ivealã ºi
peste care un tânãr desculþ ºi blond aleargã inconºtient ºi sadic”.
Þinta atacului, publicistul ºi viitorul filosof nonconformist, avea
doar 23 de ani când primea aceastã acuzaþie hazardatã. Doi ani
mai târziu, Zaharia Stancu, vorbind despre „generaþia în pulbere
ºi cu ochelari savanþi”, punea ºi el umãrul la demolarea unui mit
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aflat abia în formare: „Literatura filosoficã a d-lui Emil Cioran e
interesantã. Dar atât. De ce vrea d-l Mircea Eliade sã-l prezinte
drept «fenomen»?”. S–a dovedit cã unde a intuit Eliade a greºit
Stancu (sau a vrut sã greºeascã!)… Mihail Sebastian gafeazã
impardonabil, contestând originalitatea lui Cioran („umbrele lui

Nietzsche, Gide ºi
Dostoievski se în-
cruciºeazã destul
de vizibil”); evi-
dent, strãlucirea de
atunci ºi de mai
târziu a marelui
gânditor se datore-
azã în bunã mãsurã

tocmai ideilor-ºoc pe care le cultivã, idei care nici pe departe nu
pot fi bãnuite de plagiat, ba dimpotrivã. 

Perioada stalinistã este marcatã de noi sãgeþi otrãvite împotri-
va spiritului cioranian. În 1955, un oarecare N. Bolboaºã scrie fãrã
sã roºeascã: „Apostoli ai morþii ca Cioran (sic!) pregãteau atmos-
fera pentru mai târziu, când îºi vor îndemna cititorii sã se ofere
«de bunã voie» morþii – atunci când burghezia agresivã va dez-
lãnþui atacul, încã de mult pregãtit, împotriva Þãrii Socialismului.
Astãzi, Emil Cioran, alãturi de alt duºman de moarte al noii forme
de viaþã, socialiste, pe care ºi-a ales-o poporul nostru, Mircea
Eliade, ºi sub oblãduirea reacþiunii din Franþa, împroaºcã cu
noroi ºi toarnã calomnii împotriva progresului, împotriva ºtiinþei
ºi a materialismului ºi mai ales împotriva regimului nostru de
democraþie popularã”. În 1957, Valentin Lipatti, într-un articol
murdar, îl numea pe Cioran „filosof al minciunii ºi josniciei”, pre-
cum ºi „ucenic mistificator al lui Martin Heidegger, pontiful exis-
tenþialismului ºi onorabil nazist”. Tot pe atunci, D. D. Roºca re-
marcã, aspru, cã Emil Cioran „neagã rostul de a fi al þãrii noastre
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(…) construind o imagine mincinoasã a poporului român, cu
epitete pronunþate pe tonul sentenþios al omului care vorbeºte cu
autoritate de la înãlþimea unei «luciditãþi» pe care acest calomni-
ator al patriei sale ºi-o crede monopol personal”. Radu Popescu se
înroleazã ºi el în „corul gonacilor”; dupã ce sugereazã cã gândi-
torul român exilat la Paris reprezintã o formã a rãului absolut,
autorul nu pune aceasta nici mãcar pe seama unei dereglãri psi-
hice, ci a unui interes material meschin: Domnule Cioran, bunule
liberal, om inocupat, pamfletar fãrã obiect, cetãþean al neantului,
nu mai am nimic sã-þi spun, cu toate cã þi-aº putea spune foarte
multe. Aproape fãrã sã ne fi întâlnit vreodatã, mã despart de
dumneata pentru totdeauna. Þi-am spus de la început cã aº vrea,
cã am sã încerc sã te menajez; dar trebuind sã vãd cât de bine, cât
de zelos ºi cât de lucid serveºti cele mai demascate ºi mai atroce
interese, nu cred, zãu, sã mai pot pãstra speranþa cã n-ai fi în toate
minþile”. Dupã un an, Al. Mirodan face o tentativã de… anulare a
filosofului. Da, chiar aºa: „Cãrþile lui Cioran se bucurã de succes
într-o anumitã parte a lumii. Fotografii în reviste, interviuri, drep-
turi de autor: nimicul renteazã”. 

Nici nu ne-am tras bine sufletul dupã aceastã aiurealã, cã dãm
peste altele, ale lui ªerban Cioculescu (de felul lui, un intelectual
de calitate), din 1959: „Pe «amicul tiranilor» îl cunoaºtem de
mult, încã înainte ca iminentul contact insalubru cu cãmaºa verde
sã-i impunã subordonarea faþã de stãpânul sângeros din hruba de
la Berchstesgaden. (…) Bogomilul apologet al regimurilor imperi-
aliste tot mai falimentare ºi neputincioase sã-i facã pe plac se gar-
gariseºte cu reþete politice mistificate ºi neoperante, într-o vreme
când popoarele, conºtiente de þelurile lor democratice, socialiste
ºi paºnice, ºi nesinchisindu-se de ifosul olfacticilor duhnitori, sunt
în mãsurã a trece reversibila cãmaºã de forþã dupã gâtul freneti-
cilor beliciºti (sic!), mai mult sau mai puþin solitari”. Într-un
„studiu” din 1967, Ov. S. Crohmãlniceanu, referindu-se la
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tinereþea gânditorului de la Rãºinari, face o afirmaþie care con-
trariazã: „istoria a dovedit repede ce aplicaþii sinistre au avut
asemenea idei ºi chiar Emil Cioran a ajuns în cãrþile pe care le
publicã azi, peste hotare, sã le condamne fãrã rezerve ºi cu dez-
gust”. Nu mai înþelegem nimic: dacã în perioada interbelicã a avut
idei nocive, iar în exil idei contrare, negatoare, înseamnã cã aces-
tea din urmã sunt valabile. Prin urmare, de ce culturnicii
înfiereazã cu mânie proletarã toate scrierile lui Cioran, mai vechi
sau mai noi?! Din aceastã dilemã, proletcultistul n-a putut ieºi…
Radu Florian, alt „acuzator public”, face o analizã „psihanaliticã”:
„Decepþia, ulceraþia sunt produse ale celui mai distructiv frag-
ment din istoria veacului nostru, care a aglomerat ruine ºi vieþi
zdrobite de-a lungul furiei sale oarbe, sunt rezultate ale implicãrii
gânditorului în fanatismul unor idei de o brutalitate transparen-
tã. (…) Acestui om prãbuºit în eroarea sa, care se smulge ºi vrea
sã renascã, cãutându-ºi un nou sens, reticent dar totuºi (sic!)
încrezãtor în virtutea artei, a poeziei, îi dã glas Cioran”. Acest atac
din 1983 este ultimul din acea epocã marcatã de recuperarea
operei marelui filosof, prin volumul antologic de „Eseuri”, tipãrit
la sfârºitul anilor ’80. Florian era, însã, tributar unor mentalitãþi
ºi politici anterioare, care îi þinuserã pe Cioran ºi pe ceilalþi stâlpi
ai culturii româneºti din secolul XX departe de þara ºi de naþia pe
care le-au iubit atât de mult… 

Cazul Arghezi
Tudor Arghezi, cel mai mare pamfletar român ºi al doilea poet

al nostru din toate timpurile (dupã Eminescu), a fost prigonit
toatã viaþa. Dar cea mai brutalã persecuþie a îndurat-o în vremea
bolºevismului de partid ºi de stat. Dupã 23 august 1944, au înce-
put sã se plãteascã poliþe, astfel cã atacurile antiargheziene nu au
întârziat sã aparã. În februarie 1945, Miron-Radu Paraschivescu
(altminteri, un poet de talent) a publicat textul intitulat „Un
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impostor: dl. Tudor Arghezi”, în care afirma, între altele: „Dl.
Tudor Arghezi face parte din galeria poeþilor ce mor prea târziu,
dupã ce s-au compromis atât de rãu, încât nici o minune nu-i mai
poate ridica: nici chiar talentul. ªi dacã e dureros destinul poeþilor
stinºi din viaþã la vârsta iluziilor, este ºi mai tristã soarta celor care
nu pleacã la timp. Pânã ce nu devine penibilã. Ca a lui, de acum.

A fost ºi – încet, dar sigur –
sfârºeºte de a mai fi lauda ºi ru-
ºinea unei generaþii, aceea a ti-
nerilor cititori de poezie de
dupã rãzboiul trecut. Dar dl.
Tudor Arghezi a fost mai degra-
bã eroarea acestei generaþii,
dacã nu chiar a douã. Omul nu
e decât un impostor. Cãci dacã
o bunã parte din tineretul nos-
tru cititor s-a deprins sã vadã în
dl. Tudor Arghezi un mare
poet, eroarea acestui tineret e
una de generozitate, crezându-l
ºi un om mare. E drept cã

maestrul a fãcut totul ca sã parã, neizbutind niciodatã sã fie. ªi
dacã rãmâne de datoria unei mai senine istorii literare sã
dovedeascã rolul de piculinã pe care lirica arghezianã îl ocupã în
poezia modernã, autorul «Cuvintelor potrivite», ºi mai ales
potrivite, nu pierde nici un prilej spre a dovedi cã statura lui de
bãrbat ºi cetãþean nu întrec cu nimic dimensiunile literei ºi a gân-
dacului în care e meºter. În chipuri felurite ºi neostenit, dl. Tudor
Arghezi se dovedeºte de mai multe ori impostor. (…) Între deco-
raþiile pe care-i place sã le abordeze, dl. Tudor Arghezi se ocupã
cu predilecþie de puºcãriile prin care a trecut. E nevoie sã pre-
cizãm cã puºcãriile cu care se laudã n-au fost osânde pentru vina
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de a fi avut vreo idee ºi de a fi crezut în ea, ci mai degrabã tocmai
pentru vina de a fi trãdat orice idee, de a fi renunþat cu o tristã
uºurinþã la steagul oricãrui ideal ºi al oricãrei jertfe de sine, spre a
trece – ca-n trecutul rãzboi – sub acela remuneratoriu al
Komandaturii germane; pãcatele pentru care-a ispãºit, acestea
sunt: de a fi cãutat întotdeauna sã se strecoare cu profituri sub
pulpana puternicilor câte unei zile. (…) Sã nu creadã poetul tutur-
or abdicãrilor ºi laºitãþilor cã se uitã ceva. Existã, oricum, ºi o
primejdie a cuvintelor potrivite, dac-au fost potrivite strâmb. ªi
mai e ceva. Este parada pe care dl. Tudor Arghezi o face într-un
fel cam comercial pe socoteala  faimoasei sale scrisori din ziarul
«Informaþia» ºi pe socoteala curajului sãu personal. E nevoie sã
fim lãmuriþi cu toþii, dacã domnul poet înþelege sã-ºi batã efigie
din acest curaj. Fiindcã dintr-un defect funciar, de a nu fi izbutit
niciodatã sã-ºi ridice indignarea ºi micile, meschinele þâfne pânã
la tãcerile de cremene ºi dogoare ale unei revolte mute ºi senin
organizate, dl. Tudor Arghezi îºi face un titlu de glorie dintr-o
«înjurãturã» adresatã echivoc ºi la un moment foarte oportun
împotriva lui Killinger. Dar cum rãmâne atunci cu scrisoarea în
care-i cerea scuze aceluiaºi baron, arãtându-i cã nu de Excelenþa
Sa era vorba în articolul incriminat din «Informaþia»? Existã
aceastã scrisoare? Dacã nu, de ce n-o spune tare? Dacã da, de ce
se mai laudã cu articolul? E bine acuma, când Killinger nu-l mai
poate lua de urechi, sã vorbeascã deschis. Fie chiar fãrã ocoluri de
stil. Dar limpede, categoric, bãrbãteºte. Bãrbãteºte, da. Iatã cã am
ajuns exact la ceea ce constituie racila ºi osânda marelui poet. La
lipsa lui de bãrbãþie. La lipsa de curaj ºi onestitate a acestui scri-
itor care, dacã fuge de rãspunderea criticã - aceea politicã - n-o are
mai mult pe aceea de tatã ºi bãrbat. Fiindcã aºa cum în ale poeziei
se simte bine între orãtãnii ºi gândaci, iar în politicã «îºi cautã
dreptate la dreptaºi», când e vorba de rãspunderile faþã de sine ºi
de veºnicii, învãluie în borangicul de cocon mediocritatea unui
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Baruþ oarecare, ignorând ºi depãrtând de sufletul sãu, care nu-l
putea cuprinde, pe adevãratul rãzvrãtit ºi fiu rãtãcitor care e
marele artist al lumini ºi întunericului, revoluþionarul Eli Lotar.
Fiindcã Eli Lotar este întâiul fecior al dlui T. Arghezi – ºi întâiul
nu numai în ordine cronologicã. ªi trebuie spuse odatã toate aces-
te lucruri, fiindcã prea mult se laudã cu gustul de otrãvuri dl.
Tudor Arghezi, atunci când el n-a ºtiut sã îmbrace singura atitu-
dine a neconformismului cu adevãrat întreg, bãrbãtesc ºi pur.
Pentru toate acestea, e nevoie de un singur lucru: sã tacã. ªi dacã
nu vrea, sã i se aminteascã. Sã i se aducã aminte rãspicat cã n-are
ce cãuta într-o presã democratã un gazetar care-ºi «cautã drep-
tate la dreptaºi». (…) E, pare-se, nevoie de asemenea recapitulãri,
pentru cã poetul tuturor turpitudinilor pare sã-ºi fi pierdut dupã
23 august nu numai talentul, dar ºi memoria”.

Cel mai celebru ºi mai imund atac împotriva lui Tudor Arghezi
a fost, însã, înfãptuit de Sorin Toma (fiul versificatorului A. Toma
- adulat de oficialii regimului comunist, în anii „Obsedantului
Deceniu”), prin serialul „Poezia putrefacþiei sau putrefacþia
poeziei”, publicat în „Scînteia”, în ianuarie 1948 (la câteva zile
dupã proclamarea Republicii Populare Române!). Reproducem o
seamã de fragmente revelatoare: „În diferite poezii ale sale,
adresându-se cititorului, dl. Arghezi îi declara cu un cinism plin
de cochetãrie: «nu vreau sã ºtiu nici cine sunt, nici cine eºti».
Alteori afirmã cã nu-i pasã «pentru ce ºi pentru cine» scrie.
Realitatea este însã alta. Dl. Arghezi scrie pentru burghezie. D-sa
scrie pe gustul burgheziei. Opera d-sale reflectã lumea moralã a
burgheziei. Cãci procesul pe care l-am urmãrit în versurile d-lui
Arghezi ºi în evoluþia concepþiei sale poetice nu este un proces
individual. Dl. Arghezi nu a fãcut decât sã exprime în versuri
evoluþia politicã ºi sufleteascã a burgheziei române de datã
proaspãtã, abia în primã generaþie desprinsã de þãrãnime. Ajuns
la maturitate ºi «parvenit», noul burghez – personagiu tipic al
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vieþii noastre sociale – îºi reneagã idealurile din tinereþe ºi se
sileºte sã convingã ºi pe tovarãºul sãu de sãrãcie de pe vremuri sã
se împace cu soarta vitregã ºi sã renunþe la orice luptã, cãci totul
nu este decât «zãdãrnicia zãdãrniciilor». De mai multe ori,
burghezia românã sau pãrþi ale ei au apelat la sentimentele revo-
luþionare ale poporului. De fiecare datã, ea a renegat, cum e ºi
firesc, credinþele pe care vremelnic le proclamase pentru a ajunge
la puterea politicã ºi economicã. Revoluþia burghezo-democraticã
de la 1848 a fost urmatã de împletirea de interese tot mai strânsã
între burghezia liberalã ºi moºierimea conservatoare. (…) Nu este
întâmplãtor faptul cã primele mari succese ale lui Arghezi au loc
în 1927-1929 – epoca în care burghezia nouã se pregãteºte sã
ajungã, ºi apoi ajunge, la potoul pe care i-l indica poetul ei, epocã
în care ea devine accesibilã unei poezii care reflectã psihologia
renegatului. ªi nu este întâmplãtor faptul cã Arghezi, înainte
respins ºi hãrþuit, devine unanim consacrat, adulat, trâmbiþat,
idolatrizat de critica burghezã, tocmai în anii perfectei contopiri a
pãturilor burghezo-moºiereºti de datã nouã cu cele de datã veche,
în anii lepãdãrii lor totale de orice rãmãºiþe democratice, în anii
dictaturilor reacþionare ºi fasciste. În anii când Arghezi devine
poetul burgheziei române pur ºi simplu, al burgheziei îmbãtrânite
ºi agonizante. (...) Dl. Arghezi predicã aºadar setea de moarte,
unui popor care n-a gustat încã viaþa ºi pe care cândva, însãºi
poezia arghezianã îl vedea pregãtindu-se sã creascã generaþii ºi
generaþii de «urmaºi stãpâni». (…) Poezia arghezianã a morþii nu
constituie numai un climat liric irespirabil, asfixiant, pentru tot ce
e sãnãtos ºi dornic de viaþã. Ea mai are încã o gravã tarã lãuntricã.
E aceeaºi tarã pe care am constatat-o când ne-am ocupat de mis-
ticismul lui Arghezi: nesinceritatea. ªi de-aci – lipsa de adâncime,
lipsa de forþã. De fapt, atât în viaþã cât ºi în poezie, sufletul poe-
tului nu este câtuºi de puþin – aºa cum pretinde – «bucuros de
moarte». Dimpotrivã, bunurile materiale ale vieþii îl ispitesc.
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Clasa pe care o reprezintã e avidã sã ia cât mai mult din ele. De
aceea ºi «setea de moarte» se transformã în majoritatea poeziilor
lui Tudor Arghezi într-un manierism gãunos, într-un ºablon
neconvingãtor. De altfel, nu este întâmplãtor cã poeziile în care
Arghezi a atins cea mai mare parte de evocare, nu sunt cele pes-
imiste, funebre, ci cele senzuale. Îndeosebi poeziile naturaliste
din «Flori de Mucigai». S-ar spune cã ele evocã viaþa cu o vigoare
halucinantã. Dar aceastã vigoare nu este decât aparentã. Aceste
poezii poartã ºi ele pecetea bãtrâneþii, slãbiciunii ºi morþii
burgheziei. În «Flori de Mucigai» n-avem de-a face cu întreaga
realitate, cu întreaga viaþã aºa cum este ea, cu dorinþa de viaþã în
toatã plinãtatea ºi varietatea ei, cu bucuria de viaþã care caracter-
izeazã clasele în ascensiune, ºi pe care aceste clase o simt pânã ºi
în mijlocul durerii ºi a morþii. Nu. Aci avem de-a face cu aspecte
bolnãvicioase ale realitãþii. Cu dorinþe devenite obsesie (mai cu
seamã obsesie sexualã). Cu pofte exacerbate devenite chin ºi
povarã. În «Flori de Mucigai», Arghezi ne descrie puºcãriaºi
obsedaþi. Dar în dosul acestei imagini se strãvede o alta. Aceea a
unui chefliu blazat, devenit obez ºi îmbãtrânit înainte de vreme.
Pe el nu-l intereseazã realitãþi adânci, el este avid de senzaþii tari,
de excitante pentru simþurile lui adormite ºi lacome pe care nimic
nu le mai poate satisface, pentru plictisul lui fãrã leac. ªi Arghezi
îi serveºte tot ce-i trebuie. Îi serveºte afrodisiace – recunoaºtem,
de cea mai «bunã» calitate – dar totuºi (sic!) afrodisiace (vezi
«Rada», «Tinca»). Mai mult chiar. Clienþilor vestitelor bordeluri
pariziene în care amatorii sunt «serviþi» în sicrie plasate în
camere funerare, Arghezi le serveºte ºi el cocktailuri de macabru-
libido (vezi «Dimineaþa»). Tot acestor amatori de senzaþii tari,
poetul Arghezi le serveºte poveºti cu hoþi gen «Momentul» ºi
tablouri de închisoare în care omul nu este decât un biet înfrânt,
iar temniþa o imagine miniaturalã a lumii întregi. Cã realitatea
închisorilor româneºti a fost mult mai complexã decât cea din
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«Flori de Mucigai», cã tocmai în temniþele acestea a înflorit tot ce
are mai frumos sufletul omenesc, cã unul din cele mai însemnate
aspecte ale acestor temniþe a fost lupta eroicã a deþinuþilor politici
comuniºti pentru libertatea ºi biruinþa întregului popor – aceasta
nu-l interesa pe dl. Arghezi”. 

Cazul Rebreanu
Marele prozator Liviu Rebreanu a fost, ºi el, satanizat, imediat

dupã ce ºi-a dat obºtescul sfârºit. Sacrilegiul a fost sãvârºit în sep-
tembrie 1944, de cãtre Ion Caraion, într-un articol odios intitulat
„Gorila”, în care erau amestecate informaþii reale cu minciuni
sfruntate ºi cu injurii birjãreºti. Iatã
textul care, practic, îl omora a doua
oarã pe unul dintre cei mai valoroºi
scriitori din literatura românã:
„Aºadar, maestrul a murit. A murit
aproape în aceeaºi zi cu «baronul»
sau, în orice caz, la interval scurt,
unul dupã celãlalt, într-o camarade-
rie de situaþii, ce sã spunem, emo-
þionantã. Destin? Coincidenþã? Iro-
nie istoricã? Sau simplã întâmplare?
Poate fiecare în parte, cine ºtie, ori
toate la un loc. Sfârºitul e la fel de
dezgustãtor ºi anonim, iar concluzia
rãmâne aceeaºi: cã Liviu Rebreanu ºi-a îndeplinit pânã la urmã
acþiunea lui de trãdãtor. Singura datã când a fost conºtiincios, cãci
altfel nu l-a interesat nici conºtiinþa lui, nici neamul acesta, nici
judecata oamenilor viitori. Liviu Rebreanu þinea conferinþe în
strãinãtate, nu uita sã aminteascã de «bunele raporturi» româno-
germane. Câtã muncã pentru el, care era greoi ºi delibera ane-
voie... A ºtiut Germania hitleristã întotdeauna dintre cine sã-ºi
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aleagã oamenii ºi cum sã-ºi batã joc de durerile popoarelor, a ºtiut
Gestapoul nemþesc la cine sã facã apel, atunci când trebuiau sã fie
ascunse nemulþumirile, atunci când revoltele, urletele mulþimii
trebuiau fãcute inofensive, a ºtiut vâscul teuton în care arbori sã
intre, pentru a lipsi pãdurea de copacii care mai rãmãseserã sãnã-
toºi. Pentru doctrina încârligatã a naziºtilor, Nichifor Crainic, Ilie
Rãdulescu, Pamfil ªeicaru ºi alþii mai mici, ca Dragoº Protopopes-
cu, Toma Vlãdescu etc., nu mai aveau importanþã, începuserã sã
fie prea puþini. Din partea lor, slugi de doi lei, gata sã lingã oricând
unde au scuipat, nu s-ar fi sinchisit niciodatã Hitler. Era sigur de
ei, ca de niºte lipitori trimise sã sugã, era convins, aºa cum eºti
convins de picioarele scaunului, de fundul pãlãriei. Trebuiau în-
mulþiþi, trebuiau cãutate platforme proaspete pentru a îmbrobodi
la ochi þara, pentru a o face sã primeascã dictatul vienez cu gura
închisã. ªi s-au gândit la Liviu Rebreanu. Era disponibil ºi i-au
plãcut banii, onorurile, vizitele, fotografiile, cartierele generale, se
prãpãdea dupã civilizaþia germanã, începuserã sã-i amorþeascã
ochii ca la «camarazii» lui din Prusia ºi din Bavaria. Liviu Rebrea-
nu avea în faþa ochilor prestigiul des zis al lui Cezar Petrescu, fos-
tul director al unui cotidian de a nu ºtiu câta «renaºtere naþio-
nalã»; avea în faþa ochilor oglinda Ardealului mãcelãrit ºi în refu-
giu; Liviu Rebreanu avea în memorie miile de revoluþionari tran-
silvãneni, peste mormântul cãrora cãlcau acum cizmele ºi tros-
neau bicele grofilor unguri. ªi cu toate acestea a trãdat. În loc sã
moarã lângã Apostol Bologa, a murit lângã Killinger. În loc sã ple-
ce cu Titu Herdelea la Bucureºti ºi sã lupte cu patrioþii români în
ilegalitate, pentru eliberarea Ardealului, a plecat cu ziariºtii ger-
mani ºi a elogiat opera de «protectorat» hitlerist. În loc sã aºtep-
te cu Ion al Glanetaºului ziua rãzbunãrii, acolo, în Nãsãud, a aº-
teptat – alãturi de Clodius – «victoria finalã», postat la direcþia
ziarului «Viaþa» ºi la aceea, mai grasã, zisã ºi generalã, a Teatrelor
Naþionale din România. Nici lacrimile schingiuiþilor, nici 
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gemetele puºcãriaºilor, nici amintirea rãzboiului trecut, când
fratele lui murea împuºcat de nemþii lui Mackensen, nimic nu l-a
putut impresiona ºi nimic n-a putut sã împiedice lacoma poftã de
parvenire a maestrului. Era îndopat de orgoliu ca o namilã,
curgea nepãsarea din el ca dintr-un castron spart, nu mai pãstra
nimic din tinereþea lui fostã sincerã, nimic decât vanitatea. O va-
nitate galbenã, gãunoasã, gomoasã, care n-ar mai fi interesat pe
nimeni. ªi-ºi fãcuse o echipã straºnicã, o echipã a morþii perso-
nalã, din bãieþi tot unul ºi unul, din agenþi ai Gestapoului, pe
sprânceanã, aleºi de el, de maestru ºi retribuiþi. Pe prima paginã,
în mijloc, îºi lãudau «Conducãtorul» (ºi cu ce cliºeu lãbãrþat peste
coloane...), iar alãturi, tot pe prima paginã, sau câte o datã pe a
doua, te pârau la Poliþie, ziceau sã te ducã în lagãr, sã te trimitã pe
front, pentru ca sã nu le mai stai pai înaintea ochilor. Erau doi
Steliani (unul Marinescu, altul Ionescu) ºi-un biet Mihail Infirm,
care se cãznea mereu sã te arate din stilou, din ochi, din picior, cât
eºti de marxist. Maestrul Rebreanu trecea din când în când pe la
redacþie ºi-ºi felicita bãieþii, copiii lui, pentru cã «au înþeles». Asta
trei ani de zile, orã de orã, minut cu minut, ca sã nu-ºi supere
«boierii». La Teatrul Naþional erau actori care crãpau de foame,
la Cenzura Presei se umpleau birourile cu oameni «suspecþi»
(atunci oricine spunea adevãrul era suspect), invitaþi acolo din
sugestia redactorilor de la «Viaþa», închisorile maghiare bãhãiau
de români, regimentele româneºti erau asasinate pentru Hitler, ºi
Liviu Rebreanu, senin ca o chelie, imperturbabil ca o pecingine,
sãtul ca un butoi, râdea. Râdea din toate fotografiile ziarelor
naziste, mulþumit, intact, biruitor. Era biruinþa frumoasã a unui
cadavru viu, a unui fost om al «Gorilei», ajunsã în demnitãþi ofi-
ciale, remuneratã, lustruitã de duminicã. N-a murit Liviu
Rebreanu, cãci el murise demult, de la apariþia romanului
«Gorila». A murit un strigoi, un spectru. A murit un vânzãtor, aºa
cum au fost în România mulþi, de la Brãtescu-Voineºti pânã la
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George Drumur, aºa cum au fost în Franþa Jean Giono, Pierre
Drieu la Rochelle, Jean Cocteau etc. Astãzi, când trupele
româneºti se apropie de Cluj ºi se apropie de Nãsãud, þãranii din
Jidoviþa, ca ºi cei din «Rãscoala» de pe vremuri, aºteaptã sã gâtu-
ie pe grofii unguri instalaþi de regentul Horthy în comunele noas-
tre transilvãnene. Ne trãim în plinã dezlãnþuire istoria naþionalã
ºi n-avem timp sã ne gândim prea stãruitor la cei care au încetat
demult sã mai merite a te gândi la ei. Dar poate mâine, din þara
aceasta întreagã, se va gãsi cineva sã transporte osemintele vânzã-
torului de þarã Rebreanu acolo, în cimitirul nãsãudean... Va fi,
probabil, un mormânt pãrãsit, umplut de pãlãmidã ºi de bozii;
þãranii locului, cu ochii în pãmânt, cu buzele strânse, cu pumnii
încleºtaþi, îl vor ocoli de departe pe uliþele Jidoviþei; mânjit de
sânge, Ion al Glanetaºului se va duce acasã sã-i spunã muierii lui:
«ªtii ceva? Titu Herdelea a murit. Sângele de pe mine e sânge curs
când mã bãteau solgãbirãii ºi sânge pentru care Titu Herdelea a
primit bani, ca sã tacã. ªi a tãcut». Iar în timp ce clopotele biseri-
cilor vor suna peste liniºtita vale a Someºului, un popã tânãr, cu
mâna pe cruce, îi va blestema mormântul ºi amintirea, omagiul
de pe urmã al fostului agent al Gestapoului”.

Cazul Maiorescu
Cum, în vremea regimului bolºevic de ocupaþie, stigmatizarea

valorilor naþionale ºi înlocuirea lor cu mediocritãþi ºi cu modele
de împrumut deveniserã reguli ale proletcultismului oficializat,
nici marele critic literar Titu Maiorescu n-a scãpat nepãtat.
„Misiunea” a fost încredinþatã tinerei Georgeta Horodincã, aceas-
ta publicând în decembrie 1955, în „Gazeta literarã”, urmãtoarea
compunere (cu titlul „Adio, domnule Maiorescu!”), devenitã „cla-
sicã” în anii „Deceniului Negru” (1950-1960): „Se fãcea sã
stãteam de vorbã cu Titu Maiorescu. Ca sã spun drept, m-a
impresionat. Mai ales la începutul convorbirii noastre. Avea o dis-
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tincþie aristocraticã puþin ostentativã, care ar jena, cred, pe orice
interlocutor. Barba neagrã, potrivitã cu mãiestria unui frizer cum
nu cred cã se mai aflã azi pe undeva, îi dãdea un aer sever. Þinea
capul uºor aplecat spre umãrul drept, ca într-o pozã din «Istoria
literaturii române», o mânã îi spânzura neglijent de speteaza
scaunului, în timp ce cu cealaltã bãtea un tact discret pe scoarþele
unui volum de pe mãsuþa mea de lucru. Mã privea cu o ironicã

indulgenþã care mã stingherea, trezin-
du-mi uitate simþãminte ºcolare.

- ªi dumitale-þi place cartea asta?
m-a întrebat într-un târziu, accentuând
pe scoarþele volumului tactul care-i
trãda nervozitatea reþinutã, cãruia nu-i
dãdusem mare atenþie pânã atunci. M-
am uitat încurcatã la titlul acestuia ºi-
am rãspuns cu sfialã dar cu un glas pe
care mi-l voiam ferm:

- Da... Dumneavoastrã, nu?
- Cum sã-þi spun, mi-a rãspuns

neaºteptatul ºi incomodul meu musafir, care, totuºi, începea sã
mã intereseze, unele comparaþii politice îmi plac, adjectivul sen-
sibil este uneori la locul lui ºi personificãrile purcese din trebuinþa
de a sensibiliza gândirea  mi se par nelipsite de interes.

- Numai atât? Nu remarcaþi o gândire originalã la Mihai
Beniuc, nu vã place conþinutul nou... – îmi cãutam cuvintele ca sã
înving distanþa dintre minþile ºi inimile noastre necontemporane
– în sfârºit, viziunea, concepþia filosoficã ºi artisticã a acestor
poezii?...

- Eh, tinereþe, tinereþe... mi-a rãspuns surâzând blând, numai
cu o luminiþã de  ironie jucându-i în pupilele aþintite asupra mea
– asta mã intereseazã mai puþin. Poetul nu este ºi nu poate fi tot-
deauna nou în ideea realizatã; dar nou ºi original trebuie sã fie în
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veºmântul cu care învãlueºte ºi pe care îl reproduce în imaginaþi-
unea noastrã.

- Cred cã greºiþi, fiindcã...
- Nu, subiectul poeziilor, impresiunile lirice, pasiunile

omeneºti, frumuseþile naturii sunt aceleaºi de când lumea; nouã
însã ºi totdeauna variatã este încorporarea lor în artã...

- O, dar e un lucru de mult dovedit cã nu e adevãrat... Uitaþi-vã,
aproape i-am smuls cartea de sub degetele-i nervoase care dansau
pe scoarþele ei. Iatã, deschid la întâmplare: «Am cunoscut ce nu
vor mai cunoaºte / Aceia ce în urma mea s-or naºte / Cãci am trãit
când se sfãrmau cãtuºe, / Când se fãceau împãrãþii cenuºã / Iar
altele sã se mai iele locul / N-au mai avut nicicând, nicicum
norocul. / Pierdea când ici, când colo, câte-un rege, / Îl jeluiau
curtenii – se-nþelege – / Ci n-a plâns lacrimi dupã domnitor / Din
inimã vreodatã vreun popor».

- Ei, ajunge, ajunge...
- Ba nu, daþi-mi voie, nu oricând se pot scrie asemenea versuri.

Astea sunt versurile  vremii noastre – m-am înflãcãrat eu. Conþi-
nutul – am accentuat cu subînþeles – acestei poezii este nou. Noi
gãsim în versuri mândria noastrã, a celor care trãim prefacerile re-
voluþionare ale þãrii noastre ºi care luptãm pentru înfãptuirea lor...

- Ei, vezi, uite aici greºeºti –  m-a întrerupt iar interlocutorul
meu, cu o luminã de biruinþã în ochi. Atât cel puþin este sigur – a
continuat cu un ton grav ca o profeþie – cã cele mai rele aberaþiu-
ni, cele mai decãzute produceri între poeziile noastre de la un timp
încoace, sunt cele ce au primit în cuprinsul lor elemente politice.

- Dar bine, domnule Maiorescu, m-am indignat eu, deodatã
foarte stãpânã pe mine, exact aceleaºi cuvinte le-aþi spus, ba chiar
le-aþi ºi scris acum mai bine de optzeci de ani. De atunci, lumea
s-a schimbat foarte mult ºi, în orice caz, numai în literatura noas-
trã s-a scris destulã poezie politicã încât sã infirme total aceste
afirmaþii ale dumneavoastrã, pe care le susþineþi din nou astãzi,
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fãrã cea mai micã modificare despre «cele mai decãzute produc-
eri între poeziile noastre de la un timp încoace».

- Poate ai uitat cã eu am þinut în viaþa mea prelegeri univer-
sitare «fãrã cea mai micã modificare» –  sublinie el ironic – la
distanþã de douãzeci de ani.

- Nu e o cinste pentru dumneavoastrã, m-am înfuriat eu.
Ieºirea mea nepoliticoasã l-a jignit. ªi-a strâns buzele ca ºi cum

ar fi gustat dintr-o lãmâie ºi a început sã-ºi mângâie nervos barba.
- Iertaþi-mã... dar m-am cam aprins. Dumneavoastrã, cu

aceastã teorie, incriminaþi toatã poezia noastrã actualã. Or, iatã,
sã luãm acelaºi volum. Voi încerca sã vã demonstrez de ce-mi plac
poeziile pe care le cuprind ºi de ce-l socotim noi un succes al lite-
raturii contemporane.

Titu Maiorescu îºi balansa atent vârful piciorului, ca ºi cum ar
fi fost cu totul absorbit de aceastã preocupare.

- ... Iatã, mã opresc la una din cele mai bune poezii din volum,
care i-a dat ºi titlul, «Mãrul de lângã drum»: «Sunt mãr de lângã
drum ºi fãrã gard / La mine-n ramuri poame roºii ard. /
Drumeþule, sã iei fãrã sfialã, / Cãci n-ai sã dai la nimeni socotealã.
/ Iar dacã vrei s-aduci cuiva mulþam / Adu-l þãrânei ce sub mine-o
am / E þara ce sub sânul ei ne þine, / Hrãnindu-ne pe tine ºi pe
mine». Nu gãsiþi cã sentimentele patriotice ale poetului sunt aici
expuse într-o imagine dintre cele mai frumoase? ªi, mã iertaþi,
dar aceastã superbã imagine nu se putea naºte decât ca rod al
unui conþinut nou, al ideologiei înaintate ºi generoase.

- Poezia este un product de lux al vieþii intelectuale – mi-a
rãspuns sec musafirul meu – une noble inutilité, cum a zis aºa de
bine Mme de Stael – a adãugat agitând spre inãlþime arãtãtorul
mâinii drepte. Ea nu aduce mulþimii nici un folos astfel de palpa-
bil încât sã o tragã de la sine, din motivul unui interes egoist; ea
existã pentru noi numai întrucât nu poate atrage ºi interesa prin
plãcerea esteticã.
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- Daaa? l-am interpelat eu, aproape familiar ºi obraznic. Aflaþi
atunci cã poezia noastrã contemporanã, asemeni acestui «mãr de
lângã drum», se bucurã de o mare simpatie din partea maselor
populare ºi chiar în acest volum pe care-l þin în mânã se aflã ver-
suri de o rarã splendoare, care mãrturisesc o osmozã de idei ºi
simþãminte între poet ºi popor. Iatã, în poezia «Oaspeþi», Mihai
Beniuc îºi face o frumoasã autocriticã, dacã ºtiþi se înseamnã asta:
«Avea Pegasul meu ovãz, / Eu nu aveam vreun of, vreun pãs, / Mã
liniºteam, mã îngrãºam / Aveam ºi ceas ºi portofel; / Cât de
Parnas, îl cam uitasem / ªi nu-l mai cercetam defel». ªi-apoi – nu
vã mai citesc toatã poezia – poetul povesteºte cum a invitat la
ospãþ oameni noi din fabrici. Le-a dat din heleºteie pãstrãvi
proaspeþi ºi i-a cinstit cu vin «sã cadã toþi sub masã criþã». Dar
oaspeþii n-au fost mulþumiþi: «– Bucatele, orice s-ar spune, / Nu-
s fãrã gust, ba chiar sunt bune; / Dar, nu te supãra pe noi, /
Miroase peºtii a noroi. / ªi prepeliþa, deºi-i grasã, / A fost crescutã
lângã casã. / Gãina e... vezi,  ne-ar plãcea / Vânat mai rar la dum-
neata» etc. etc. Existã, cum spune ºi poetul aici, un veºnic schimb
între creator ºi mase, o legãturã bazatã pe dragoste ºi pe reciproc,
care atestã cã literatura a devenit astãzi un  bun al maselor largi,
cititori foarte exigenþi. Poeþii noºtri pentru aceºti cititori scriu. ªi
sã ºtiþi cã nu-i acesta puþin lucru. «S-o mohorî odatã...» se
cheamã o foarte bunã poezie din acest volum. ªi am început sã-i
citesc înduioºatã: «S-o mohorî odatã ziua mea, / Ca zmeura va
curge asfinþitul, / Pe vii s-o-ntinde giulgi de pâclã grea, / În soare
va fi scormonit cuþitul».

- Mda, descripþiunea simþãmântului manifestatã în forma
esteticã...

L-am întrerupt:
- ªi ce întreabã poetul cu o umbrã de melancolie pentru fãp-

tura-i trecãtoare: «Poporul meu, þinea-mã-vei tu minte? / Ori
fericit sub raza noii vremi, / Pe cei ce suferã înainte / Nici chiar în
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gând mai mult n-ai sã-i rechemi?» E fireascã aceastã întrebare! ªi
cât de atingãtoare! – arhaizai, ca sã mã priceapã mai bine inter-
locutorul. Poetul se împacã chiar cu aceastã ipotezã – «Sã fie-aºa
dacã vei fi ferice!» – dar faptul cã ºi-a confundat fiinþa, gândurile
ºi simþirile cu poporul sãu,  îi dã un optimism invicibil, provenit
din sentimentul cã idealurile lui se vor perpetua în viaþa poporu-
lui care este veºnic. Ascultaþi, vã rog, domnule Maiorescu,
ultimele douã strofe, care sunt deosebit de frumoase: «Cât despre
mine, foºnet de rogoz / Ori tângã de cocor pierdut în toamnã... /
Poate-un þãran la dânsul în colhoz, / ‘Nainte de-a sorbi vinul din
canã / Cinstind cu alþii straºnica recoltã, / Un strop sub masã va
turna gândind / La cei apuºi. Strãbuna mea revoltã / Atunci în
cãni va spumega zâmbind». Vedeþi? ªi marele Goethe, pe care-l
tot citaþi dumneavoastrã, spune: «individul nu poate fi bucuros ºi
fericit decât atunci când are curajul cã el nu este decât o parte
dintr-un întreg».

- Da, conveni el perfid, dar sã nu uitãm cã în poeþii cei mari a
cãror chemare poeticã este mai presus de contestare, în Corneille,
Racine, Shakespeare, Goethe, nu se aflã nici un vers de politicã
sau de teorii serioase asupra ºtiinþelor.

- Ah, scrâºnii eu, sunteþi incurabil ºi de altfel n-aveþi dreptate!
El zâmbi calm ºi continuã:
- Unde se întâmplã este un simptom rãu, nu numai pentru li-

teraturã, ci ºi pentru viaþa publicã. Cãci necunoºtinþa deosebirii
sferelor în literaturã merge paralel cu ignorarea competenþei
autoritãþilor în stat, ºi când se introduc reflecþii politice în  poezie,
se introduc ºi fantezii poetice în politicã – douã confuzii, între
care este greu de hotãrât care este mai preþioasã.

Argumentaþia lui mi s-a pãrut cel puþin amuzantã ºi am
început sã râd.

- Nu vãd totuºi de ce un poet  ar fi neapãrat un incompetent
om de stat. ªtiþi, exemplele nu lipsesc! Dar sã lãsãm asta. Teoria
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dumneavoastrã, care opune atât de radical ºtiinþa artei ºi gândi-
rea poeziei, este o teorie desuetã. Noi am acordat de mult poeþilor
dreptul de a gândi sau, dacã vreþi, ºi l-au luat ei singuri. În orice
caz, creatorii pe care-i preþuim, asemeni lui Mihai Beniuc, din
care v-am citat foarte mult, sunt oameni care gândesc ºi care-ºi
iubesc patria.

- Frumoasele arte, ºi poezia mai întâi, sunt repaosul
inteligenþei.

- Degeaba, am izbucnit eu, nu sunteþi recuperabil! Eram din
nou evervatã. Mi-am  luat cartea sub braþ ºi am dat sã ies. În prag
m-am oprit sã-i spun numai atât: «Adio, domnule Maiorescu!»,
dar el dispãruse”.

„Istoria“ lui Roller
„Istoria de faþã se deosebeºte structural de istoriile scrise pânã

astãzi, prin concepþia ºi metoda ºtiinþificã ce-i stã la bazã” –
susþinea Mihail Roller, celebrul falsificator de istorie ºi politruc
bolºevic de tristã amintire. Nu este deloc lipsit de interes sã par-
curgem împreunã câteva pasaje semnificative din aºa-zisul „man-
ual de istorie” apãrut în 1952 sub egida pseudo-academicianului
respectiv. Remarcãm negarea continuitãþii românilor, a originilor
traco-latine, a unitãþii noastre ca naþiune de-a lungul istoriei.
Totul îmbibat în sos marxist–leninist, vizând acreditarea ideii cã
românii sunt un popor sãlbatic, incapabil sã aibã o existenþã de
sine stãtãtoare. Generaþii întregi de elevi ºi studenþi români au
fost imbecilizate prin intermediul „manualului” cu pricina –
spãlare de creier în toatã regula!

Iatã câteva citate relevante: „Cât despre viþa–de–vie, ºtim cã
era rãspânditã în vremea lui Burebista, încât beþia devenise un
pericol social. (…) Începând cu Burebista, societatea dacã trece la
forma de stat, bazatã pe existenþa claselor antagoniste ºi având tot
mai mult particularitãþile unui stat sclavagist. (...) Cu ajutorul
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cetelor de rãzboinici din jurul lor, stãpânii cetãþilor supuneau
exploatãrii pe cei sãraci ºi se apãrau în dosul zidurilor împotriva
masei exploatate sau împotriva atacurilor din afarã. Aceastã
formã de stat sclavagist se cristalizeazã mai ales sub conducerea
lui Decebal. (…) Ca ºi alte populaþii din acea vreme, sclavia s-a
dezvoltat ºi la Daci. Pãtura stãpânitoare, atât cea militar , cât ºi
cea civilã, posesoare de mari proprietãþi, a ridicat, cu munca
sclavilor (robilor) puternice cetãþi ºi locuinþe întãrite. Aceastã
pãturã stãpânitoare era despãrþitã, prin interese de clasã, de
marea masã a populaþiei, fie oameni liberi, fie sclavi. (…)
Influenþa slavã se vãdeºte în toate ramurile vieþii noastre econom-
ice, sociale, politice, militare, culturale. Dacã luãm cuvintele care
se referã la organizarea statului, la denumirea categoriilor sociale
ºi a armelor de luptã , atunci constatãm cã termenii care circulau
cel mai mult sunt tot de obârºie slavã. (…) Ca urmare a con-
vieþuirii îndelungate a populaþiei romanizate (daco–romanã) cu
Slavii, contribuþia slavã la formarea ºi dezvoltarea limbii noastre
este mare. (…) Simion Bãrnuþiu þinu un discurs, în care se rosti
împotriva unirii Transilvaniei cu Ungaria. El respinge colabo-
rarea cu revoluþia din Ungaria ºi deschide prin aceasta calea con-
tra-revoluþiei. (…) Dupã cum se vede, se intensificã diversiunea
doritã de contra–revoluþia de la Viena, care urmãrea slãbirea
forþelor revoluþionare maghiare. De aceea, pe poziþie justã se
puteau gãsi ºi s-au gãsit acei Români care au luptat pentru revo-
luþia ungarã, ºi care, dupã spusele lui Marx ºi Engels, prin victo-
ria ei, putea reaprinde flacãra revoluþiei în Europa. (…) Bãrnuþiu
ºi alþii ca el au împins o parte din Români la alianþa cu reprezen-
taþii absolutismului, contra revoluþionarilor Maghiari, în loc de a
se uni cu Ungurii ºi a lupta pentru apãrarea revoluþiei împotriva
duºmanului comun. (…) Generalul Bem, revoluþionar polonez
refugiat în Ungaria, veni cu o armatã în Transilvania, unde i se
opun forþe austriece, în rândurile cãrora erau ºi Români. (…) Cea
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mai mare parte din Transilvania a intrat în mâna Ungariei re-
voluþionare. Generalul revoluþionar Bem a atras pe Români la
lupta revoluþionarã. O parte din Români se înregimentaserã în
armata revoluþionarã condusã de Bem. (...) Ideologul Junimii era
Titu Maiorescu, membru al partidului conservator. Junimiºtii
conservatori erau sub influenþa ideologiei germane, care cãuta sã
împace interesele burgheziei cu ale moºierimii. În activitatea
acestei societãþi predomina orientarea conservatoare reacþionarã.
(...) Drepturile naþionalitãþilor conlocuitoare, enunþate în
adunarea de la Alba Iulia din 1918, au fost date uitãrii, de îndatã
ce armatele române au intrat în Transilvania. Burghezia românã
a luat locul burgheziei ºi aristocraþiei maghiare ºi a întrebuinþat
aceleaºi mãsuri de oprimare, considerând celelalte populaþii
aflate pe teritoriul Transilvaniei ca strãine, fãrã drepturi. Sub
motivul necesitãþii «istorice» de a româniza aparatul de stat, s-au
concediat funcþionari Unguri, Ucraineni etc. de la stat, lovind mai
ales în slujbaºii mici de la poºtã, cãile ferate etc. Au fost daþi afarã
muncitori din uzine ºi fabrici. Muncitoare analfabete de la fabrica
de tutun - care duceau o viaþã grea, plinã de lipsuri – au fost date
afarã din serviciu pentru cã nu-ºi trecuserã examenele de limba
românã. (...) Deºi regimul burghezo-moºieresc a atacat tânãra
Republicã Sovieticã ºi a ocupat Basarabia, URSS, în lupta ei pen-
tru pace ºi în dorinþa de a stabili legãturi frãþeºti cu toate popoa-
rele, a fãcut multe încercãri sã încheie un tratat ºi cu România.
(...) Politica naþionalismului burghez este o politicã de dezbinare,
de subjugare ºi de asuprire a popoarelor; naþionalismul este cel
mai primejdios duºman al unitãþii celor ce muncesc în lupta pen-
tru interesele lor de clasã. O manifestare a influenþei ºovine a con-
stituit-o acþiunea purtãtorului ideologiei ºi intereselor burgheziei
româneºti ºi al vechii politici de învrãjbire faþã de naþionalitãþi a
trãdãtorului Pãtrãºcanu. Poziþia lui trãdãtoare a fost demascatã ºi
combãtutã cu hotãrâre de partid. Internaþionalismul proletar este
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arma cea mai puternicã a clasei muncitoare ºi a tuturor oamenilor
muncii împotriva oricãrei forme a ºovinismului, oricãrei asupriri
naþionale ºi exploatãri de clasã. (...) Trebuie asiguratã partici-
parea tuturor naþionalitãþilor alãturi de poporul român la
întãrirea RPR ºi cimentatã unitatea de luptã a poporului munci-
tor pentru lichidarea influenþei naþionaliste, ºoviniste, antisemite
a claselor exploatatoare. (...) Chiaburimea, care îºi vede îngrãditã
posibilitatea de a exploata þãrãnimea muncitoare, trece la acte
teroriste, la acte de sabotare a colectãrilor ºi însãmânþãrilor, la
rãspândirea de zvonuri mincinoase privitoare la gospodãriile
primitive, pentru a speria pe þãranii muncitori. În acþiunile lor
duºmãnoase, chiaburii sunt ajutaþi de elementele reacþionare ale
clerului catolic ºi de diferite secte religioase, în sânul cãrora se
camufleazã elemente legionare, fasciste ºi spioni Anglo-Ame-
ricani. Elementele capitaliste folosesc de asemeni experienþa lor
din trecut ºi legãturile lor în uneltirile duºmãnoase ce le urzesc.
(...) În urma muncii desfãºurate de partid, oamenii muncii, in-
telectualii patrioþi ºi progresiºti resping cu hotãrâre cos-
mopolitismul, indiferent dacã el se manifestã sub chipul plo-
conirii în faþa putredei culturi a canibalilor imperialiºti, americani
ºi englezi”...
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V. BISERICA ºI POLITICA

Biserica parcurge, în aceºti ani (pentru a câta oarã în istoria ei
tumultoasã, care s-a împletit cu cea a Neamului Românesc?!), cal-
varul unei noi „secularizãri”. Înalþii ierarhi sunt aduºi cu de-a sila la
CNSAS ºi umiliþi în public, pe altarul unei cauze strâmbe. Oameni
strãini de creºtinismul autentic încearcã sã semene vrajbã în sânul
Bisericii, precum ºi între aceasta ºi Stat. Se publicã „pe surse” liste
negre ale unor membri ai Sfântului Sinod care, cicã, ar fi fãcut nu-
ºtiu-ce ºi nu-ºtiu-când. Situaþia e îngrijorãtoare. În loc sã fie lãsatã în
pace, pentru a-ºi îndeplini misiunea, Biserica e atacatã cu bestiali-
tate, din mai multe pãrþi deodatã, iar atacurile sunt mediatizate exce-
siv, în raport cu punctele de vedere ale apãrãtorilor Dreptei Credinþe. 

* * *
Fãrã sã ne propunem o teoretizare seacã, ne vom raporta aici

ºi la referirile pe care le face Dan Dungaciu (indiscutabil, unul
dintre cei mai valoroºi sociologi contemporani nu doar din
România, ci din Europa) la analizarea creºtinismului oriental de
cãtre cercetãtorii... occidentali: „Ideea lui Thual este cã existã un
specific al evoluþiilor geopolitice în aceastã zonã ºi al cãrui nucleu
tare poate fi developat astfel: «interferenþa religiei ºi a geopoliticii
funcþioneazã într-o manierã particularã în acest univers, specifici-
tatea ortodoxiei constând într-o stare de fuziune simbioticã între
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elementul naþional ºi cel religios». Geopolitica ortodoxiei, aºadar,
nu poate ignora identitatea naþionalã, pentru cã ortodoxia, în viz-
iunea francezului, «este unul dintre operatorii principali ai con-
strucþiei naþionale». «Imaginarul colectiv» al acestor popoare
este infuzat de religia ortodoxã, factor crucial în determinarea
vectorului geopolitic (acþiuni, reacþiuni) al acestor state ºi naþiuni
de-a lungul istoriei. De-ar fi sã invocãm aici un alt geopolitician
faimos, Yves Lacoste, am spune cã religia este pentru spaþiul orto-
dox (dar nu numai) un element fundamental în ceea ce acesta a

numit «reprezentãri geopolitice»,
respectiv imaginea pe care un grup
social ºi-o construieºte relativ la
situaþia sa geopoliticã sau a
vecinilor sãi. În cartea sa, Thual a
vrut sã ne avertizeze cã în structura
acestei reprezentãri geopolitice
religia poate juca un rol decisiv:
«geopolitica lumii ortodoxe ne
aratã cã religia, ca sursã a ideolo-
giei naþionale ºi a legitimãrii colec-
tive, este una dintre matricile aces-
tei reprezentãri geopolitice, care,
pânã la urmã, modeleazã lumea»“.

Ce ne reamintesc, aºadar, aceºti savanþi din Apus? Cã formarea
statelor naþionale moderne ale Europei de Rãsãrit nu putea avea
loc în absenþa profundului filon creºtin. Avem, iatã, un prim ele-
ment de legãturã dintre Bisericã ºi Politicã (cea din urmã entitate
luatã, desigur, în context, în sensul ei larg, nu în acela restrâns, de
partizanat meschin). Baza statului român a fost nu doar una a
unitãþii de etnie, limbã ºi destin comun, ci ºi una a conºtiinþei
ortodoxe. Ceea ce detractorii de azi ai valorilor eterne ale
românismului fie nu ºtiu, fie, mai probabil, se prefac a uita. 

Domnitorul Constantin
Brâncoveanu ºi cei 4 fii ai sãi
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* * *
În al doilea rând, „uitarea” unora dintre cei care compun

Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii, dar ºi o
anumitã parte (cea falsã ºi otrãvitoare) a „Societãþii Civile” atinge
rolul fundamental jucat de Bisericã în rezistenþa împotriva
regimului comunist de ocupaþie. În loc sã fie decoraþi pentru lupta
eroicã pe care au dus-o cu ateismul ºtiinþific ºi cu dogmele absurde
importate din Uniunea Sovieticã, pãrinþii Bisericii Neamului sunt
hãituiþi pentru culpe imaginare sau amplificate artificial. Noilor
„acuzatori publici”, care ºi-au propus linºarea unor oameni mai
morali, mai cinstiþi ºi mai curajoºi decât ei le amintim cuvintele
marelui cãrturar creºtin Dumitru Stãniloaie, din 1990: „Biserica
Ortodoxã strãmoºeascã a fost supusã de regimul comunist unei
prigoniri deosebite. (…) Formele acestei acþiuni de eliminare a
credinþei din majoritatea poporului nostru s-a concretizat (…) în
demolarea unui numãr mare de biserici existente, în supraveg-
herea deosebitã a activitãþii preoþilor, în închiderea acestora pen-
tru vini inventate, în aºa mãsurã încât în anii 1950-1965 se aflau
peste 500 (numãrul este mult mai mare decât cel cunoscut de
pãrintele Stãniloaie la data scrierii acestor rânduri – nota V.H.) de
preoþi ortodocºi în închisori, dintre care unii au fost duºi la Canal,
ca sã nu mai vorbim de copiii preoþilor, mai ales ai celor închiºi,
care nu erau admiºi în facultãþi; erau, în schimb, suspectaþi perma-
nent, iar în serviciu menþinuþi numai în grade inferioare. La aces-
tea se adaugã persecutarea credincioºilor care aveau curajul sã
frecventeze bisericile. (…) În închisori, preoþii ºi monahii ortodocºi
n-au stat degeaba, ci au învãþat pe oameni acatiste ºi alte rugãciu-
ni, pe care aceºtia ºi le scriau cu gratiile rupte din uºi pe sãpun; le
þineau lecþii despre învãþãtura creºtinã. Dar, cu toate persecuþiile ºi
supravegherile indurate, preoþii ºi monahii au continuat sã-ºi
practice îndatoririle lor, sãvârºind Sfânta Liturghie, precum ºi
botezuri, cununii ºi înmormântãri. (…) Neþinând cont de tot felul
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de persecuþii suferite, astãzi Biserica Ortodoxã este acuzatã (…)
pentru faptul cã unii ierarhi, în unele Pastorale, au adus cuvinte de
laudã marelui duºman al Bisericii, care cãuta orice prilej pentru
justificarea opririi oricãrei lucrãri a acesteia. Se uitã faptul cã acele
cuvinte de laudã, doar spuse, dar nu ºi gândite, erau adresate cu
conºtiinþa cã de ele depindea activitatea întregii Biserici, de care ei
erau în primul rând rãspunzãtori. Se uitã cã, în general, Biserica –
cu preþul acelor scurte ºi rare pomeniri verbale – a putut sã-ºi con-
tinue toatã activitatea liturgicã ºi duhovniceascã în vremea celor 45
de ani, cum n-au putut-o face Bisericile din Bulgaria, Albania ºi, în
parte, chiar din Iugoslavia. Poporul român a putut rãmâne astfel,
prin Bisericã, în continuitatea fundamentalã a spiritualitãþii sale,
fapt care n-a fost ajutat de nici un alt sector al activitãþii publice din
þara noastrã (ziaristicã, scriitorime, juriºti, economiºti, univer-
sitãþi, Academie etc.)”. 

* * *
Mai ales cã aºa stau lucrurile (ºi nu cum spun defãimãtorii),

pare de neînþeles cum îºi permit unii oameni strãini de Bisericã sã
intervinã cu brutalitate în viaþa acesteia, acum, în anii de plura-
lism ºi de libertate! Dar societatea româneascã de azi încã nu ºi-a
gãsit definitiv drumul cãtre normalitate, iar firul Ariadnei pe care
îl urmãm în labirintul tranziþiei se prelungeºte, parcã, la infinit.
Statul e surd la vorbele de bun simþ pe care Biserica, prin cei mai
de seamã reprezentanþi ai ei, le spune în apãrarea ei. 

De pildã, marþi, 23 octombrie 2007, Sfântul Sinod a anunþat cã
va sesiza Senatul cu privire la activitatea CNSAS. Purtãtorul de
cuvânt al Patriarhiei Române, preotul Constantin Stoica, opina cã
activitatea respectivei instituþii, nocive ºi bugetivore, este „în
vãditã contradicþie cu legea” ºi o acuza de manipulare a opiniei
publice, arãtând cã nu-ºi susþine aserþiunile pe termen lung: „Cu
6 sãptãmâni în urmã, CNSAS a anunþat cã 16 ierarhi au grave
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probleme de dosar, în timp ce sãptãmâna trecutã Colegiul a dat
23 de verdicte de necolaborare”. El afirma cã CNSAS nu respectã
legea, care prevede comunicarea cãtre cei care au solicitat verifi-
carea dosarului ºi cãtre cel incriminat, nu cãtre presã. Pãrintele
Stoica compara exprimarea unui membru al CNSAS cu aceea
specificã torþionarilor regimului comunist : „Unul dintre membrii
Sfântului Sinod, care a fãcut puºcãrie politicã, spunea cã acea
expresie pe care unul dintre membrii Colegiului CNSAS a folo-
sit-o – «berbecuþii», care a creat foarte mult entuziasm într-o
anumitã zonã, a auzit-o în temniþa comunistã din partea celui
care îl chinuia în acea perioadã. Vestitul Þurcanu (implicat în
«Experimentul Piteºti» - nota V.H.) folosea acest termen când era
vorba de clerici – «berbecuþi». ªi, acum, un ilustru membru al
CNSAS foloseºte aceeaºi expresie”. El a mai spus cã Biserica nu a
negat niciodatã faptul cã au existat clerici care au cedat presiu-
nilor Securitãþii, dar criteriile pe care Biserica le are în vedere sunt
diferite de cele ale CNSAS. Purtãtorul de cuvânt al BOR a adãugat
cã adevãrul nu se poate afla prin vot, acuzând membrii instituþiei
cã voteazã pãtimaº: „Invariabil, sunt 6 persoane care voteazã pen-
tru poliþie politicã. Acele verdicte nu au nici o valoare pentru
Sfântul Sinod al BOR, câtã vreme ele nu sunt clare. Multe dintre
ele nu au acoperire în spate, chiar dacã se încearcã sã se mimeze
de pe treptele instituþiei ºi într-un mod ilegal, pentru cã nu acolo
se face comunicarea”. Mulþi dintre cei care au primit verdicte de
colaborare se vor adresa, pe bunã dreptate, instanþei. Însã aceas-
ta nu rezolvã priblema de fond: de ce s-a ajuns aici? Cine ºi de ce
a spart castelul de cleºtar în care trebuia sã rãmânã Biserica
Neamului, protejatã de rãutãþi ºi de împilãri?

* * *
ªi alte voci autorizate ale ortodoxiei româneºti iau atitudine în

legãturã cu terorismul practicat de ultimele relicve staliniste ºi
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anticreºtine din România contemporanã. Astfel, tot în ziua
amintitã, episcopul vicar patriarhal Vincenþiu Ploieºteanu anunþa
cã Biserica Ortodoxã va continua studiul privind perioada comu-
nistã potrivit propriilor criterii de analizã: „Comisia de Istorici a
BOR (...) va continua studiul privind persecutarea ºi suferinþa
BOR în perioada dictaturii comuniste. (...) Evaluarea acestei
perioade se va face potrivit propriilor criterii de analizã, care vor
face distincþie între situaþiile în care colaborarea cu Securitatea a
adus daune Bisericii sau unor terþe persoane ºi cele în care cola-
borarea a fost o condiþie a supravieþuirii ºi activitãþii misionare-
pastorale a comunitãþilor bisericeºti”. Potrivit Preasfinþiei Sale
Vincenþiu, Colegiul CNSAS, „prin verdictele sale sumare, pripite
ºi tendenþioase”, nu poate, în starea ºi structura actualã, sã eval-
ueze în mod „nepãrtinitor, nepartinic ºi obiectiv” activitatea cleri-
cilor ortodocºi în perioada dictaturii comuniste. El a criticat
modalitatea de lucru a CNSAS, „scurgerile de informaþii” cãtre
presã, acuzând instituþia cã nu respectã legislaþia în vigoare:
„Deciziile luate de Colegiul CNSAS trebuie anunþate în scris per-
soanelor interesate, adicã atât celui care a cerut verificarea, cât ºi
celui care a primit verdictul, ºi nu fãcute publice prin scurgere de
informaþii cãtre presã. În plus, unii ierarhi ortodocºi au fost
ameninþaþi prin presã, înainte de a se pronunþa verdictul, într-un
limbaj umilitor, în mod curios, similar cu cel al anchetatorilor de
la Securitatea de altãdatã”. El a afirmat cã Biserica a fost, în tim-
pul dictaturii comuniste, „singura instituþie care nu s-a identificat
cu ideologia ateistã de stat” ºi, de aceea, a fost supusã presiunilor,
unii clerici fiind uneori forþaþi „la cooperare ºi semnarea de anga-
jamente”. Rezultatele cercetãrilor BOR vor fi aduse periodic la
cunoºtinþa credincioºilor ºi a opiniei publice, în special prin presa
bisericeascã - postul de televiziune Trinitas TV, radiourile ºi pu-
blicaþiile bisericeºti, Internet etc., dar ºi prin alte mijloace de
informare în masã, iar la finalizare vor fi publicate într-o lucrare
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la Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, cu titlul „Supravieþuirea ºi suferinþa Bisericii în timpul
dictaturii comuniste”: „Aceastã lucrare se justificã mai ales pentru
cã, potrivit literei ºi spiritului Constituþiei României ºi Legii nr.
489/2006 privind libertatea religioasã ºi regimul general al cul-
telor, cultele sunt autonome faþã de stat ºi au propriile instanþe de
judecatã moralã ºi canonicã”. În opinia înaltului ierarh, decon-
spirarea clericilor aºa-ziºi „colaboratori” ai Securitãþii, prin ver-
dicte de ordin moral, seamãnã cu „asasinatele morale” ºi „face
parte dintr-o campanie de discreditare a Bisericii ºi de diminuare
a rolului acesteia în societatea româneascã, inclusiv prin
scoaterea icoanelor ºi orelor de religie din ºcolile publice, precum
ºi prin încercãrile de reducere a sprijinului Statului pentru acti-
vitãþile Bisericii. În acest context, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române adreseazã clerului ºi credincioºilor îndemn la
rugãciune, discernãmânt ºi comuniune bisericeascã”. 

* * *
Ce ne facem, însã, cu aceia care, în numele „demitizãrii” Istoriei

Naþionale, ºterg cu buretele tradiþiile creºtine ale Poporului
Român? Nu, implicarea brutalã a factorului laic/mirean/politic 
în viaþa internã a Bisericii nu este deloc întâmplãtoare. Într-un 
alt capitol, vorbeam despre „Demolarea Pantheonului Naþional”.
Or, atacul la Biserica lui Christos face parte din aceeaºi 
campanie criminalã, pentru cã, dacã n-am fi fost creºtini, n-am fi
rezistat în istorie, iar cine pune gând rãu românitãþii este... obli-
gat (sic!) sã-ºi fixeze ca þintã prioritarã tãierea rãdãcinilor noastre
creºtine. Nu celor de la CNSAS (care se dau specialiºti în istorie,
dar, de fapt, fac borº din ea!), ci publicului nostru cititor îi
(re)aducem în atenþie ºi cuvintele marelui teolog Nichifor Crainic:
„Strãmoºii noºtri nu judecau creºtinismul la fel cu noi. Pentru ei -
sã spunem cuvântul potrivit - naþionalismul era o funcþie a
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Bisericii ecumenice, adicã a întregii lumi ortodoxe. Sã nu uitãm cã
þãrile româneºti s-au ridicat în amurgul tragic al Imperiului
Bizantin, care murea sub loviturile violente ale forþei mahome-
dane. Prãbuºirea lui a zguduit pânã în temelii toatã suflarea
rãsãriteanã ºi nimeni nu voia sã creadã cã aceastã tristeþe n-avea
sã aibã cât de curând un sfârºit. La Ierusalim, Sfântul Mormânt
zãcea sub stãpânire
musulmanã; la Con-
stantinopol, Sfânta
Sofia, fala artisticã a
creºtinãtãþii, era pân-
gãritã ºi prefãcutã în
moschee. Pentru sen-
sibilitatea ortodoxã a
epocii, aceste orori
pricinuiau suferinþe
morale de neîndurat.
În acest timp, forþa
mahomedanã ameninþa ca o furtunã cerul Europei. Primejdia
pãgânã aþâþa mereu amintirea cruciadelor în inimile oamenilor.
Lupta necesarã împotriva Semilunii însemna totdeauna solidari-
tatea spiritualã cu Bizanþul ecumenic. În aceastã atmosferã s-au
ridicat þãrile româneºti ºi ea îºi imprimã pentru veacuri pecetea
caracteristicã asupra istoriei noastre. Nu e simplu capriciu de
modã faptul cã întâiul mare voievod al românilor ne-a rãmas pe
zidul de la Cozia în chip de cruciat. Însuºi duhul iniþial al istoriei
noastre se afirmã pe Câmpia Mierlei în Serbia ºi la Nicopole în
Bulgaria ca un duh cruciat, în slujba idealurilor ecumenice. Astfel
se va repercuta din veac în veac. Bulgaria ºi Serbia au avut soarta
Bizanþului, iar noi am rãmas câteva secole singura nãdejde ºi sin-
gurul refugiu al lumii ortodoxe, cotropite de pãgâni. Ce sublimã
conºtiinþã creºtinã a dovedit în acea vreme neamul acesta în

Primul Sinod Ecumenic, în iconografia ortodoxã



VVIITTRRAALLIIII TTRRIICCOOLLOORREE

95

frunte cu voievozii ºi ierarhii lui. Pãmânt bogat încât sã hrãneascã
singur câteva popoare ºi suflet generos ca însuºi duhul Sfintei
Evanghelii. Misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu în istorie a
fost aceea de a ne dãrui unor cauze ce depãºeau orice egoism
naþional, fie el oricât de îndreptãþit. La curtea Domnilor noºtri,
ierarhi înalþi din tot rãsãritul, teologi învãþaþi, artiºti ºi cãlugãri
veneau nu numai pentru a culege imensa milostenie româneascã,
ce s-a rãspândit pe trei continente, în Europa sud-esticã, în Africa
ºi în Asia Minorã, dar întreþineau, viu necontenit, spiritul ecu-
menic ºi mijloceau apropieri diplomatice în vederea cruciadelor,
idee la care niciodatã nu s-a renunþat. Rusia s-a ridicat ca protec-
toare a ortodoxiei abia la sfârºitul veacului al XVIII-lea, dar noi
încã din cel al XIV-lea am fost azilul ºi pavãza nãzuinþelor ecu-
menice. Se poate spune cã în toatã aceastã vreme þãrile române au
fost pentru ortodoxie pãmântul fãgãduinþei. Acesta a fost modul
de a gândi ºi de a lucra specific românesc. N-a existat voievod
vrednic de numele sãu, care sã nu-ºi fi desfãºurat strãdaniile pe
planul spiritual al Bisericii rãsãritene. Pomelnicul acestor fapte de
milostenie, de culturã duhovniceascã ºi de arme e nenumãrat ºi e
ceva care nu seamãnã cu contribuþia nici unei þãri din Europa.
Ceea ce ne intereseazã acum însã e spiritul din care au izvorît
aceste fapte, ce ne par astãzi de necrezut”.

* * *
Aºadar, statul român datoreazã mult ortodoxiei. Factorul reli-

gios a influenþat în bine, de-a lungul timpului, factorul politic. În
vremurile tulburi pe care trãim, relaþia dintre Bisericã ºi Politicã
este profund viciatã. Sigur, poate n-au fãcut bine nici unii înalþi
stãtãtori care s-au implicat în sprijinirea unor candidaþi sau forþe
politice, în scrutinurile desfãºurate dupã 1989. Dar nici intrarea
cu cizmele murdare de noroi în altarul creºtinismului românesc,
în numele „transparenþei” ºi al „lustraþiei”, nu e de bun augur.
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Noi, românii, am fost puternici, atâta timp cât conducãtorii sta-
tului ºi sfinþii pãrinþi erau împreunã, pe aceleaºi baricade. Încã
din antichitate, la strãmoºii noºtri daci, lucrurile stãteau la fel
(exemplul cu regele Burebista ºi marele preot Deceneu este deja
clasic). Contextul actual pare unul diferit (mi-aº dori din tot sufle-
tul sã mã înºel!). De aici încolo poate interveni o schismã
groaznicã, pe care ne vom cãzni zeci de ani s-o anulãm. O schis-
mã între lumea politico-economicã (bunã sau rea, cum e ea, dupã
chipul ºi asemãnarea societãþii româneºti postdecembriste) ºi
lumea creºtinã (care tinde spre puritate). O schismã între Statul
Laic, cu instituþiile sale uneori birocratizate la extrem, ºi Biserica
noastrã Creºtinã. Eforturile noastre, ale celor care încã gândesc
clar, trebuie sã se concentreze, acum ºi în viitorul apropiat, pen-
tru evitarea acestei schisme.
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