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Titlul acestei cărți este un răspuns la ceea ce în 1985 i-a fost
dezvăluit istoricului IOAN TALPEȘ la Stuttgart: că în viitor, România
va fi distrusă.
Am adunat aici tot ceea ce am socotit că din scrisul meu poate
contribui la limpezirea și întărirea celor ce pot zădărnici acest plan,
care nu a fost abandonat. Ea apare într-un moment când din ce în ce
mai mulți își pun întrebarea dacă anul viitor, la 1 decembrie 2018,
vom sărbători centenarul înfăpturii României Mari, sau vom face
parastas la ce a mai rămas dintr-însa.
La capătul unei vieți închinate acestei Țări și neamului
românesc, sunt dator cu mărturia convingerii mele de biruința lor,
cu ajutorul lui Dumnezeu și spre binele tuturor celor ce stăruie să
creadă în om, în noblețea și menirea lui superioară.
Dan Zamfirescu
Decembrie 2017

Cui folosește?
După 45 de ani de minciună și bâlbâială în problema relațiilor
româno-ungare, Declarația guvernului României transmisă de
Agenția Rompress și publicată în „România Liberă” din 22 martie este
cel dintâi document de stat în care chestiunile se pun în termenii lor
reali, cu cărțile pe față, fără a se mai căuta instigatorii pretutindeni,
afară de locul unde ei se află, și fără a se mai inventa alte cauze decât
cele adevărate.
Din declarația guvernului României reiese cât se poate de
limpede acea causa causarum a ceea ce s-a întâmplat începând
din 15 martie și culminând cu violențele ultimelor zile: politica
de instigare la ofensiva generală de „maghiarizare” a
Transilvaniei. Începând cu firmele magazinelor și denumirile
localităților, și vizând obținerea unor condiții cu totul speciale,
nedeținute în nici o țară din lume de minoritățile naționale.
În care scop, provocarea de tensiuni și conflicte violente are menirea
să creeze pretextul pentru o mobilizarea generală a mass-mediilor
internaționale, prompte în a culpabiliza exclusiv pe români.
Declarația guvernului României indică doar acele acțiuni ale
unor cercuri din țara vecină care și-au găsit un purtător de cuvânt
foarte înalt, și care profitând de aniversarea revoluției de la 1848
au trecut granița țării noastre spre a da foc unei atmosfere devenite
deja explozive în urma unor „inițiative” și unor strategii în realitate
cu mult mai complexe decât vechile tensiuni ungaro-române. Căci
în tot ce s-a întâmplat și se întâmplă acum în țara noastră
trebuie să ne deprindem a percepe „ițele” unor jocuri
mult mai subtile, dar care folosesc în continuare „materia
primă” locală și împing în scenă, pentru sacrificiu,
pionii autohtoni. Fie ei români sau cetățeni aparținând
minorităților naționale.
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Politica de instigare la tensiune și conflict între
români și minoritățile naționale, din ce în ce mai clară la unele
cercuri interne și internaționale ce escaladează provocările până la
a crea în noi acea stare de spirit care smulgea penei lui Romulus
Vulpescu extraordinara definiție din articolul apărut joi 22 martie în
„Adevărul” („...fac, prin urmare, parte din ceea ce-ar putea fi – și (vai)
nu este încă necesara acum Ligă a Românilor – marginalizați în
România natală, organizație pașnică destinată să pună în lumină
limita răbdării milenare a rațiunii naționale”) nu este monopolul
Budapestei și nici măcar nu-i poartă patentul în vederea
„drepturilor de autor”.
Poate că aniversarea Revoluției de la 1848, care a dat semnalul
aprinderii torțelor și azvârlirii lor în butoiul cu praf de pușcă, deja
pregătit, ar fi fost cel mai nimerit prilej de amintire și meditație.
Căci în 1848 imperialismul habsburgic și cel rusesc au reușit să
lichideze „primăvara popoarelor” prin aceste părți de Europă tocmai
folosind conflictele româno-ungare, declanșate de temperamentul
și exclusivismul naționalist al ostașilor lui Lajos Kossuth. În felul
acesta, ordinea hotărâtă de „mai marii” Europei de atunci
a triumfat asupra dorinței popoarelor noastre de a-și croi o
altă soartă decât aceea de supuși ai Vienei, Petersburgului
sau Stanbulului.
Tragica istorie s-a repetat în 1956, când o nouă „primăvară”
a fost înecată în sânge la Budapesta de tancurile Răsăritului,
cauționate (ca pe vremuri, intervenția cazacilor) de lumea Apusului,
în clipa când o nenorocită cruzime – pare-se ancestrală – s-a asociat
aceleiași incapacități de apreciere a conjuncturilor, dându-și frâu
liber.
Epopeea Polonă și cea Ungară din acel an erau începutul unei
epopei comune. Și la noi, pământul începuse să se cutremure.
La Cluj, români și maghiari porniseră alături în asaltul pentru
libertate! În clipa aceea s-au dezlănțuit din nou demonii! Lozinca
discordiei a fost aruncată în aer la Cluj, izolându-i pe maghiari de
români, pentru ca imediat după aceea demonilor să li se dea drumul
în însăși Budapesta revoluționară! Din clipa în care s-a anunțat
că Horthy este în avion, pe drumul de întoarcere, că moșierii și
magnații revin spre a-și cere latifundiile și fabricile, și că de felinare
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sunt spânzurați evreii, am înțeles că totul s-a terminat, că drăceasca
știință a vechilor imperii a fost moștenită de cele noi, și victimele sunt
iarăși predestinate! „Primăvara” lui 1956 a sfârșit din nou în coșmar
și îngheț. Au intrat tancurile, și eroismul n-a fost mai folositor,
în fața lor, decât în fața cailor căzăcești pe vremuri. Peste puțin,
după ce „ordinea domnea în Budapesta” am recepționat pe unde
scurte sentința lui John Foster Dulles: „America nu va sprijini
niciodată o mișcare huliganică”. Tancurile lui Hrușciov
intraseră deci cu pașaportul Yalta. Cum aveau să intre, în
1968, la Praga, și cele ale lui Brejnev!
O nouă „primăvară a popoarelor” Europei Centrale, Răsăritene
și Sud-Estice, primăvara „Celei de a treia Europe” este acum
amenințată din nou de ușurința cu care temperamentul unguresc
devine manipulabil de către inteligența rece și calculul cinic
al celor ce nu vor să admită că lumea se poate pune la cale
și altfel decât la Teheran, Yalta, Potsdam, Viena, sau pe
valurile Mediteranei. Că popoarele care au suferit cel mai
crunt de pe urma târgurilor dintre „supermari” au dreptul,
în sfârșit, să existe și pentru ele însele. Că între „Europa
celor doisprezece” și ultimul imperiu medieval, ajuns
până în era atomică, se mai află o salbă de națiuni și state
care, din leagănul civilizației europene – Grecia – până
la Marea Baltică, alcătuiesc această „A treia Europă” cu
destin comun, modelat de încercările asemănătoare la care
le-a supus istoria multe secole, și al căror viitor se decide
acum. El merită a fi, în orice caz, mai bun decât statutul teritoriilor
negociate de Churchill pe faimosul petic de hârtie contrasemnat
de Stalin, dar în nici un caz idealul nu este alipirea la un Occident
european în care sufletul și duhul Europei au fost înlocuite de religia
vițelului de aur, iar viața a devenit o junglă abia compensată de
febra „societății de consum”. O Europă Occidentală unde cei mai
mulți ignoră cu desăvârșire ce popoare, țări și capitale sunt dincolo
de Viena, și unde în 1980 a putut să apară, la Paris, monstruoasa
Histoire générale de l’Europe în trei masive volume, din care –
cu toate că se pretinde un instrument al unității europene – au fost
excluși programatic toți cei aflați dincolo de cortina de fier!
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*
Într-un moment în care toată această „A treia Europă” este pe
cale de a se mântui de blestemul adus asupra ei de aranjamentele
lui Churchill, Roosevelt și Stalin (care urmau pe ale lui Hitler cu
același Stalin), într-un moment în care ordinea instaurată în lume pe
principiul împărțirii în sfere de influență și al supremației intereselor
celor „supermari” asupra vieții și destinelor tuturor celorlalți este
pusă în cauză pretutindeni, în plin avânt al luptei pentru libertatea
și autodeterminarea popoarelor europene, s-a ivit pentru „stăpânii
lumii” nu de mult reuniți – în ciuda ironiei naturii dezlănțuite – spre
a hotărî singuri, a nu știu câta oară, cum să fie viitorul tuturor, s-a
ivit pericolul ca „lumea” să apuce pe alte căi decât cele prevăzute de
ei; ca frânele procesului mondial să le scape din mâini și să treacă în
mâinile celor ce vor să-și hotărască singuri soarta.
Și s-a întâmplat ca defecțiunea majoră în scenariul hotărât să
intervină tocmai în România, prin neprevăzuta apariție pe scenă
a puterii de jertfa a unui tineret hotărât să termine nu numai cu
întruparea cea mai desăvârșită, la noi, a răului absolut din istorie,
ci cu însuși acest rău. Să lichideze nu doar pe purtătorul ciumei, ci
însăși ciuma.
Revoluția Română din Decembrie, primită glacial de
„cavalerii de la Malta”, dar salutată imediat ca una dintre marile
revoluții din istoria universală, deoarece inaugura era „postcomunismului” pentru toate victimele lui, a proiectat poporul
și țara noastră în prim-planul istoriei mondiale și a pus sub semnul
întrebării înfăptuirea „proiectului” de viitor menit popoarelor
de prin aceste părți în aranjamentele „la vârf”. Ea a radicalizat
întregul proces din Europa Răsăriteană și Centrală, urcând
ștacheta aspirațiilor până la cota la care amenință însuși
„Establishmentul” instituit la Yalta și mereu reconfirmat,
cu mici aranjamente cosmetice.
Cuvântul de ordine a devenit, atunci, din nou, ca și în 1848,
ca și în 1956, frâna! Și frâna care să salveze imperiile, sacrificând
libertatea popoarelor, a fost din nou găsită. În același loc!
A crea în cel mai scurt timp posibil un conflict între
protagoniștii decomunizării Europei a devenit obiectivul
major al celor ce nu admit altă ordine în Europa decât a
lor. A celor ce au înțeles că România și-a ieșit din „rol”,
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depășindu-le scenariul, cum o făcuse și în 1859, când se
întemeiase ca stat modern împotriva „Establishmentului”
de atunci; cum a făcut-o la 23 august 1944, și de atâtea
alte ori.
Această Românie trebuia repede destabilizată, neutralizată, blocată, demitizată mai ales! Eroii din decembrie 1989
trebuiau transformați, în ochii lumii, într-un popor de pogromiști
sanguinari, incapabili să „învețe democrația”. Tot capitalul imens
acumulat din jertfele fiilor ei, România trebuia să-l piardă de
urgență și să coboare de pe piedestal, reintrând „în banca ei” și
ascultând cuminte lecția monitorilor mondiali. Planul este în curs
de realizare!
Scenariul devenise însă clar celor lucizi încă din clipa când
domnul François Mitterrand, în răspăr cu entuziasmul țării sale
pentru România, se deplasase de urgență la Budapesta pentru
a dezlănțui, prin celebra-i declarație, demonii antagonismului
ungaro-român în jurul Transilvaniei. Iar domnul Baker, secretarul
de stat S.U.A., venind la București (11 februarie), a pozat minute în
șir cu reputatul detonator al revoluției la Timișoara, pastorul Laszlo
Tökes, invitat apoi la Washington de președintele Bush (invariabil
rezervat față de tot ce a fost Revoluția noastră) spre a discuta
împreună... soarta „clauzei națiunii celei mai favorizate” și a institui,
tot împreună, pe lângă „amendamentul Jackson-Vannik” un fel de
„amendament Tökes” în cazul României!
De ce spun toate acestea? Pentru a lămuri opinia publică
unde trebuie căutați adevărații autori ai tensiunilor
româno-ungare. Pentru a lămuri și pe români, și pe vecinii noștri,
cui folosește reaprinderea vechilor antagonisme, pe care suferința
comună și victoria comună din decembrie păruse a le face dacă nu
uitate, în orice caz rezolvabile într-un spirit nou, de solidaritate sub
semnul voinței comune de libertate.
Problema minorităților? Să fim serioși! Nimeni nu a mișcat un
deget pentru cele câteva milioane de români destinați până nu de mult
pieirii lente, iar când minoritatea turcă din Bulgaria a fost izgonită cu
sutele de mii, nu s-au auzit decât slabe proteste ipocrite, în timp ce
Europa și lumea se cutremurau din temelii pentru fiecare cetățean
român de naționalitate maghiară ce trecea granița în țara vecină.
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În țara vecină, unde iată care este situația minorității românești,
după însăși informația difuzată de postul de radio Europa Liberă
la 28 august 1989: „Fericiți nu sunt nici românii din Ungaria.
Cum transmitea Radio Budapesta vineri, Gheorghe
Mihăilescu, președintele Federației Democratice a
Românilor din Ungaria a declarat că procesul de asimilare
a românilor în această țară s-a întețit ca urmare a
programului de sistematizare mai vechi, care a luat acum
sfârșit. Această politică nu are același caracter spectaculos
ca în România, a fost de părere Mihăilescu, dar același
efect. Gheorghe Mihăilescu, care a vorbit la o întrunire
organizată de Forumul Democratic a spus că dispar școli
și centre medicale în satele cu o populație românească,
explicând că acolo unde au fost consolidate comune, nici
un sat românesc nu a intrat în centrul compoziției. Dacă
înainte de război în Ungaria era 20 de școli cu limba de
predare românească, a mai spus Mihăilescu, astăzi nu mai
există decât 13 și nici o grădiniță.”
Evident, ne aflăm și cu „sistematizarea” din Ungaria și cu cea
din România în fața acelorași produse ale monstruozității staliniste
de a crede că minoritățile naționale (în imperiu națiunile, cu
totul) pot și trebuie să fie măcinate, înghițite, lichidate de o națiune
majoritară, și nu vom veni, acum, să denunțăm lumii lichidarea
românilor din Ungaria. De altfel, cine ne-ar asculta pe noi? Nimeni
nu are interes! Interesele cer ca această chestiune să fie exploatată
numai spre a dezmembra și arunca în aer România incomodă
de totdeauna, această nefericită și ireductibilă stavilă din calea
tuturor imperialismelor ce au torturat Europa.
Prin urmare, tot ce s-a petrecut și tot ce se petrece în Transilvania constituie o cursă întinsă României și românilor din România,
acestor „marginalizați în țara lor natală” și ceea ce se urmărește este
scoaterea României din dispozitivul luptei acelor popoare europene care nu vor să schimbe Yalta cu Malta și stalinismul cu perestroika, sau cu hegemonismul Occidentului, ci vor o Europă nouă
pentru cea mai încercată, pentru cea mai trădată și disprețuită
parte a Europei.
Oricât de frumoase ar fi sentimentele și cântecele patriotice,
oricât de minunați tinerii manifestanți, oricât de multe jertfele
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și oricât de sincere declarațiile celor ce discută căile aplanării
conflictelor și tensiunilor izbucnite cu atâta virulență, nimic nu
folosește dacă nu devenim conștienți de contextul în care s-au
reaprins aceste antagonisme, de miza lor reală și de cei ce se află
în spatele demonilor dezlănțuiți în noi și asupra noastră!
A răspunde la violență prin violență a fost efectul
scontat. A exaspera, a scoate din răbdări răbdarea
românului, este tactica celor ce nu au învățat totuși, nici
după 22 decembrie, că s-ar putea ca atunci când se termină
răbdarea românului să se termine și soarta dușmanilor lui!
Un popor care a pulverizat în 24 de ore suprema iscodire
a diavolului în istoria universală nu poate fi chiar atât
de ușor târât, cu mâinile legate, în fața opiniei publice
mondiale.
Dar trebuie mai înainte de toate să înțelegem noi, acum, că
orice răspuns la provocare este o invitație de a coborî de
pe piedestalul pe care ne-a așezat Revoluția. Adică înseamnă
a face exact jocul celor ce ne pândesc de pretutindeni, din propria
noastră casă și din acea „casă comună” în care ar trebui să domnească
armonia și înțelepciunea.
Azi, în locul armoniei și înțelepciunii se seamănă din nou
vrajba și nebunia de către toți cei ce nu mai pot supraviețui decât
pe această cale! Să avem încredere în noi, românii, pentru care
adevărul, dreptatea și omenia mai au preț. Cu ele am învins în
zilele lui decembrie 1989. Cu ele vom învinge și în zilele ce vin. Căci
Dumnezeu nu este cu semănătorii de ură!
NOTA 1993: Acest articol, scris la sfârșitul lunii martie 1990, dar
respins de câteva redacții, n-a putut să apară decât o lună mai târziu,
în singurul număr tipărit din ziarul ALIANȚA.
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Sfârșitul Lambadei
În timp ce în Piața Universității se manifestează pentru amânarea alegerilor în septembrie și se strigă vehement în favoarea
punctului 8 din „Proclamația de la Timișoara”, înscris în mod intenționat spre a elimina din cursa electorală pe domnul Ion Iliescu, în
favoarea unui proaspăt revenit, după o jumătate de secol, pe plaiurile natale, și a altui „revenant” (de data asta din Franța), alegerile de
la „20 mai” s-au ținut deja! La Vilnius!
Sfârșitul iluziei lituaniene în sprijinul pe care Occidentul
l-ar acorda voinței sale de independență nu este decât repetarea
experienței întregii clase politice din România de acum o jumătate
de secol, ca și a parlamentarilor unguri din 1956 care se încredințau
„Europei” în clipa când tancurile năvăleau somate să intervină
chiar de cei cărora Ungaria le implora ajutorul!
Este repetarea tragediei din 1968 de la Praga, redusă de
generalul De Gaulle la un... „accident de parcurs”.
De o jumătate de secol, de la Yalta, de unde începe „crucificarea
României” (când vom edita și noi cutremurătoarea carte a lui Nicolae
Baciu?)*, Occidentul nu face decât să-i vândă pe toți cei ce cred în el.
Ticăloșie, cinism sau neputință? Probabil toate la un loc. Cert este că
sfârșitul aventurii lituaniene devine cel mai concludent test despre
lumea în care trebuie să înțelegem că ne aflăm. Căci despre cei ce
„nu știu pe lume trăiesc”, poporul român are cuvinte amare și grele.
Dar pentru cei ce intenționat îi mint, îi dezinformează, și până la
urmă îi sacrifică, ce cuvinte și ce belsteme ar trebui să caute?

* Puțin timp după apariția acestui articol Fundația Europeană
Drăgan a republicat ediția din 1983 a cărții Yalta și Crucificarea României,
noua ediție având în sfârșit circulație liberă și în România. – Notă 1993
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Aveam unsprezece ani în 1944-1945 când fratele tatălui meu,
C.C. Zamfirescu, membru marcant al Partidului Național Liberal,
a devenit subsecretar de stat (secretar de stat fiind Bebe Brătianu)
în guvernele Sănătescu și Rădescu, scăldându-se în euforia
democrației de câteva luni. L-am auzit, apoi, din săptămână în
săptămână, aducând de la Gheorghe Brătianu datele sigure ale...
„venirii americanilor”. Asta până în mai 1950 când, într-o noapte, a
dispărut de acasă. A fost eliberat abia în toamna lui 1955 din teribila
temniță de la Sighet, a fost rearestat în 1959 și condamnat pentru
vini imaginare, murind în decembrie 1963 în închisoarea de la
Botoșani. Oasele lui zac în „groapa comună” a întregii clase politice
românești, vândută cinic lui Stalin de către exponenții „democrației
de tip britanic” pe care ne-o predica mai zilele trecute un urlător
la portavoce, colecționând semnături pentru candidatura domnului
Ion Rațiu! Vorbea unui tineret ce nu știe ce înseamnă „Occidentul”.
Nu au știut nici tinerii de la Vilnius, nici domnul care, acolo, a
acceptat să-și transforme patria în cobai – exemplu menit a lămuri
lumea că în această jumătate de secol nu s-a schimbat nimic în
manierele de „lucru” ale arhitecților Yaltei, Potsdamului, Vienei și
acum Maltei. Au învățat și ei ceea ce sărmanul meu unchi a învățat
plătind cu viața! Supraviețuitorii din naufragiul unei clase întregi
ar trebui să nutrească un singur gând de răzbunare: nu împotriva
efectelor, ci a cauzelor și cauzatorilor tragediei românești!
În momentul de față doi emisari, doi apologeți ai acestei lumi de
samsari de popoare și țări au reușit, speculând naivitatea și orbirea
noilor generații, să-și înscrie candidatura la președinția României!
Este cea mai sinistră insultă adusă morților din groapa comună de
la Sighet!
S-a pornit carnavalul „unicei democrații” în ritm de lambadă,
în urlete, în spectacole tragi-caragialești din „mini-parlament“ și în
dramaticele confruntări de stradă, în care un pumn de agitatori, cinici
sau sincer convinși de dreptatea cauzei lor, sunt pe cale să tărâsască
de data asta nu doar o clasă politică, ci neamul românesc întreg într-o
nouă tragedie. Dar iată, lambada a amuțit! La Vilnius se prăbușește
din nou – a câta oară? – mitul Occidentului! Nimic nu s-a schimbat,
domnilor! Doar o literă la începutul unui toponim. Asta e lumea în
care trăim! Au fost lăsați, în mod deliberat, lituanienii să ne-o aducă
la cunoștință. Ce-i drept, de data asta fără a mai plăti prețul cumplit
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de la Budapesta sau Praga. Mihail Sergheevici Gorbaciov nu este doar
un mare om de stat cu maniere civilizate, ci și un fin ironist: domniasa i-a lăsat pe lituanieni să înțeleagă singuri, să vadă singuri, să se
convingă pe propria piele că... Yalta-i Malta și Malta-i Yalta! Că
nimeni, adică, din „Europa” nu le va da nici cea mai mică asistență
reală celor care, năuciți de o propagandă iresponsabilă (emisă în
numele democrației și libertății din hangarele în care naivul numit
Emanuel Valeriu n-a fost lăsat să calce, deși le slujise două decenii)
s-au avântat, sinucigaș, pe valurile iluziei!
Fac parte dintr-o clasă care a plătit scump „mitul Occidentului”.
Unul dintre marii supraviețuitori ai holocaustului vechii clase politice
românești, domnul N. Carandino, a rostit deunăzi, în cuprinsul
unui interviu, câteva cuvinte teribile, întrebându-se dacă toate
acele criminale încurajări la rezistență în fața ordinii deja
stabilite la Yalta și Potsdam nu au avut în vedere tocmai
împingerea în mormânt a celor ce le dădeau crezare!
Ce se întâmplă astăzi? Același Occident care le oferă, la rândul
lor, lituanienilor pilula amară înghițită de clasa mea acum o jumătate
de veac, ne trimite acum „oamenii săi” ca să ne învețe „unica
democrație”. A domnului ce se fălește cu poza care-l înfățișează
lângă doamna prim-ministru a țării inițiatoare de „petice de hârtie”
cu popoare vândute în procente de influență. A celuilalt domn, care,
folosindu-și coardele vocale și prestanța de descendent al unei vechi
familii boierești, ne promite o democrație „de tip occidental” cu
400.000 de comuniști băgați în pușcărie.
Nu sunt și nu am fost niciodată membru al Partidului
Comunist Român (rog să mi se respecte ortografia!) deși în august
1968, când se dădea năvală pe porțile larg deschise, regretatul și
marele meu prieten și ocrotitor, George Ivașcu, m-a îndemnat să
intru. I-am spus că un fiu de moșier, un nepot de ministru liberal
și un licențiat în teologie nu va fi decât un personaj curios, de nu
cumva caraghios, cu carnetul roșu. Dar asta nu m-a împiedicat
să fiu alături de cea mai mare operă istorică realizată
de comuniștii români: ridicarea României din colapsul
provocat de vinderea neamului românesc la mezat, de către
domnii Churchill și Roosevelt. Nu am nimic de retras din
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tot ce am scris despre această istorie, încă nescrisă cu toate
amănuntele și mai ales secretele ei, istorie cu multe accente
de epopeee națională. Nu am fost în nici un fel beneficiarul ei,
dimpotrivă. Dar sunt istoric de meserie, și istoria se scrie sine ira et
studio.
În momentul de față România se află într-o situație cu totul
aparte.
Este singura țară de sub regimul Yaltei care a abolit
OFICIAL și SIMBOLIC comunismul*. Este și singura care
și-a putut pedepsi torționarii supremi, cu acea pedeapsă pe
care – din nefericire pentru cel ce pornise la drum ca întrun vis și a ajuns să ni-l transforme în coșmar – a hotărât-o
nu un tribunal, poate improvizat și contestabil, ci un popor
întreg adus la exasperare, în care fiecare individ ajunsese
să nu-și mai dorească, vai, decât o singură zi mai mult decât
cel ce ne omora pe toți!
România își caută azi drumul care să-i asigure
mântuirea de o tragedie care a durat o jumătate de secol,
fără a o zvârli în altă tragedie, făcută tot mai posibilă
de degradarea dincolo de orice limită a vieții noastre
publice.
Există mulțimi de oameni bine intenționați care cred că această
cale duce neapărat la „revenirea în Europa”. Care Europă? Aceea
care a împins pe lituanieni la o himeră și le-a întors spatele imediat
ce s-a îngroșat gluma? Aceea care i-a sacrificat pe unguri în 1956 și pe
cehoslovaci în 1968? Există politicește altă Europă? Deocamdată
nu se vede la orizont!
Din nefericire pentru ei și pentru toți iluzionații, domnii Rațiu
și Câmpeanu au fost privați în câteva zile de capitalul politic. Le-a
rămas doar mărunțișul, pentru manevrele electorale! Dar oare,
după cele petrecute la Vilnius, mai există un singur român în care
instinctiul politic ancestral mai funcționează, care să nu înțeleagă
acum de ce nu există decât o singură alegere, chit că ne satisface pe
toți sau doar pe unii, că suntem total sau numai parțial mulțumiți
* Oficial, comunismul avea să fie abolit peste un an și în
Uniunea Sovietică, dar simbolul lui – mumia lui Lenin – continuă
să fie păstrat și venerat în Piața Roșie! – Nota 1993

16

DAN ZAMFIRESCU

de ea: aceea de a-i invita pe „oamenii Occidentului”, trimiși să ne
fericească cu „democrația unică” aceea care acum trădează Lituania
– să se întoarcă de unde au venit. Și să ne lase să ne descurcăm
printre nespus de grelele „Toance” ale istoriei noastre contemporane
așa cum am fâcut-o și până acum: fără dumnealor!
„Azi”, anul I, nr. 22, din 10 mai 1990
Notă 2006: Implozia ulterioară a colosului sovietic, fenomen ce
a luat prin surprindere nu numai Occidentul, ci și pe răsăritenii ce
făcuseră din 1989 un an de răscruce, a transformat acest articol într-o
mărturie a unei stări de spirit, dar nu a anulat cauza ce a provocat
această stare de spirit și nu a șters-o din istorie.
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Simbolul Iliescu
Este indiscutabil că în momentul de față întregul dispozitiv
al Complotului internațional împotriva României și
neamului românesc, pus la punct cu ani în urmă în
Occident* și care, după ce a exercitat presiunile cele mai fățișe
asupra lui Mihail Gorbaciov pentru ca acesta să intervină militar
în România precum Brejnev în Cehoslovacia, a găsit de cuviință să
lanseze teoria „complotului de la București regizat de... Gorbaciov”,
este indiscutabil, zic, că în momentul de față acest dispozitiv, în
același timp politic și propagandistic, în mare măsură folosind
aceiași oameni și același metode, dar și cu noi recruți, a luat la
țintă pe domnul Ion Iliescu, președintele României.
„Într-un an îl curățăm și pe ăsta” s-a lăudat cineva față de un
cunoscut al semnatarului rândurilor de față, puțin după căderea lui
Ceaușescu, dând expresie convingerii intime că soarta unuia sau a
altuia dintre cei invocați stă în mâna forțelor interne și internaționale
pe care le reprezenta în virtutea a ceea ce era.**
Nu încape îndoială că de-a lungul întregului an 1990,
care va păși curând în ultimul trimestru, s-a încercat
punerea în practică a pronosticului citat. S-ar părea că
intrăm, o dată cu sfârșitul vacanței de vară, într-o etapă nouă,
socotită de unii decisivă. Și într-adevăr, după un stagiu mai lung în
culise ori pe marginea scenei, liderii sunt iarăși împinși în prim-plan.
Unii își anunță apropiata vizită, amânată în condițiile cunoscute,
din cauza alegerilor. Alții, ca domnul Silviu Brucan, ridică tonul
* Vezi acum desvăluirile domnului Ioan Talpeș de care nu aveam
cunoștință când scriam această, bazându-mă doar de propriul instinct.
** Declarația – cel puțin așa mi s-a spus – aparținea acum defunctului
Silviu Brucan.
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și miza. Este totuși semnificativ că dintre faimoșii semnatari ai nu
mai puțin faimoasei scrisori ce a preludat ofensiva finală împotriva
regimului Ceaușescu, numai unul singur – domnul Silviu Brucan – a
rămas să se agite pe mapamond, de data asta spre a conduce
o campanie de discreditare a domnului Iliescu! Ceea ce –
trebuie să recunoaștem. – are darul să limpezească mult lucrurile
și să dezvăluie, chiar pentru cei mai naivi, prin însuși statutul
domnului Brucan în viața politică a României postbelice,
țintele finale și forțele interesate în demonetizarea și în cele din
urmă înlăturarea șefului de azi al statului român.
Domnul Brucan face iarăși „turneul morții” prin capitalele
lumii, agită și pregătește opinia publică internațională pentru
debarcarea domnului Iliescu, și dacă acum nu se mai propune o
alternativă și un nume (cu excepția celor ce încep să se grupeze în
jurul fostului rege Mihai, numit deja, în revista Grupului pentru
Dialog Social, „Majestatea sa, regele”, ca și cum s-ar fi hotărât
revenirea la monarhie, sau ca și cum redactorii respectivei publicații
nu ar recunoaște actul abdicării) este pentru că de data asta nu mai
contează persoana ce ar fi să vină, ci numai cea care trebuie neapărat
să plece din fruntea statului român. Ca să facă loc lui Nea Tache
(cum este alintat domnul Brucan) și companiei.
Ceea ce contează, deci, pentru cei ce lucrează intern și internațional la doborârea domnului Iliescu, este ca acțiunea de dezorientare, de înspăimântare, de complexare a poporului
român și nu în ultimul rând, de idioțire prin invazia unei
imagerii erotice de onaniști și impotenți, acțiune exercitată
sistematic de aproape un an întreg, paralel cu dezlănțuirea
terorismului minoritarilor susținuți de la Paris și
Washington, să dea roade. Adică, să transforme poporul
român, din nou, ca în 1948–1964, într-un fel de populație
de culoare a fostelor colonii, condusă și stăpânită de un
„Herrenvolk” cu destin de stăpân planetar, conferit de
nu știu ce divinitate care a împărțit cândva popoarele pe
căprării.
Contează mai ales ca vocea poporului român și cuvântul României în politica mondială să nu se mai audă. Pentru ca niciodată
un președinte al Portugaliei, sau al altei țări, să nu mai poată rosti, la București, cuvintele rostite odinioară de Președintele Eanes:
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„Pentru a folosi cuvintele lui Bălcescu, aș spune că atunci
când drapelul românesc flutură pe crestele Carpaților,
freamătă de speranță și admirație toate popoarele care
cunosc valoarea neatârnării și independenței.”
Într-o lume în care se vrea iarăși împărțirea între doi jucători de
șah chibițați (ca să nu spunem teleghidați) de un al treilea, România,
nedoborâtă încă la pământ de haos și sărăcie, neînglodată iarăși în
datorii fără speranță de plată, rătutită desigur de atâția ghionți și
pumni, de amenințări, sancțiuni și urlete superioare, dar încă nu
K.O. pe imundul ring al „politicii internaționale” continuă să stea
de-a curmezișul poftelor de hegemonie, așa cum a stat odinioară
în calea poftelor lui Carol Robert de Anjou și Ludovic cel Mare,
ale lui Baiazid „Trăznetul” și Mahomed II, ale lui Ioan Albert; în
calea imperialismelor habsburgic și țarist, în calea tuturor imperialismelor veacului nostru, în calea demenței criminale hitleriste
ce a visat lichidarea unui popor de pe fața pământului și în fața
supremului rău al veacului (judecând după durata și numărul
victimelor omenești ce le-a produs) – bolșevismul.
Ion Iliescu a ajuns a simboliza, pentru oricine nu
și-a pierdut mințile sau nu și le-a vândut, însăși voința
României de a ieși de sub dictatele Yaltei și Maltei și de
a găsi o soluție proprie de supraviețuire într-o lume de
samsari și închinători ai vițelului de aur. Dar care, din
fericire, spre speranța noastră, devine tot mai mult și lumea celor ce
caută pe toate meridianele, cu conștiința dezastrului altfel inevitabil,
mântuirea planetei. Nu numai de „iadul comunismului”, ci și de
„raiul” plutocrației, în care omul a devenit o unealtă stoarsă de suflet,
terorizată de ziua de mâine, izolată de semeni într-un eu alienat, și
supusă stilului de viață dictat de halucinații banului, gata să sacrifice
planeta, cu solul și subsolul, cu atmosfera și biosfera, cu apele și
mințile, intereselor și poftei lor de profit și dominație mondială.
Cu mulți ani înainte de evenimentele din decembrie 1989, Ion
Iliescu ajunsese a întruchipa unica speranță a tuturor celor ce doreau
României ieșirea de sub năpasta unei dictaturi patologice și de sub
supremația unei dogme ideologice împotriva firii, dar care nu
concepeau să plătească, pentru aceasta, prețul reîntoarcerii
la condiția din care se ieșise cu enorme sacrificii din partea
poporului întreg.
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Această poziție cucerită de domnia sa în conștiința publică i-a
determinat propulsarea în prim-planul evenimentelor din decembrie. Nu un complot l-a instituit pe domnul Iliescu lider al poporului
său și al României renăscute prin Revoluția din decembrie, ci tocmai
neputința complotiștilor ce triumfau pe valul revoluției populare de
a se prezenta în fața maselor dezlănțuite, cu înfățișarea domnului
Silviu Brucan!
Ceea ce se uită sistematic și se trece sub tăcere cu cinism este
tocmai momentul când complotul internațional, regizat nu de
Gorbaciov (sau nu numai, și în orice caz nu în primul rând și nu
mai întâi de șeful statului sovietic), ci de un anume Occident în
colaborare cu oamenii ce se opuneau, în țară, din varii
motive, aceluiași individ devenit insuportabil tuturor, a
fost dublat și repede covârșit de autentica Revoluție. Imprevizibilă
pentru teoreticienii „mămăligii care nu explodează”.
Este momentul din dimineața lui 22 decembrie când șiau făcut apariția MUNCITORII din marile uzine și de pe marile
platforme industriale ale Capitalei, intervenind decisiv în încercarea
de forțe dintre Ceaușescu, complotiștii cu vechi stagii
conspirative (de altfel cunoscute) și avangarda eroică – dar altfel
condamnată – a tineretului din Piața Universității și din jurul
„Intercontinentalului”.
Numai în momentul în care a apărut pe scenă muncitorimea
celui mai mare oraș industrial al țării au înțeles și armata și scutierii
securității (care își făcuseră cu toții până atunci „datoria”, chiar
dacă nu cu exces de zel) că, spre deosebire de ce se întâmplase la
Timișoara, unde câteva rafale și o inteligentă tactică de pacificare
stinseseră focul în fașă (ceea ce l-a și îndemnat pe Ceaușescu să
convoace mitingul sinucigaș), aici vor fi literalmente stropșiți, cu
scuturi, cu automate și cu taburi cu tot, de uriașa mulțime ce s-ar fi
dezlănțuit după primul glonț și primul căzut.
Nu aranjamentele domnului Brucan & Co. cu șefii armatei și
ușierii C.C.-ului au determinat defecțiunea generală și instantanee
a forțelor de represiune, ci perspectiva de a fi toți puși la zid, după
inevitabila victorie a maselor irezistibile, care hotărau în acel moment – ca în orice adevărată revoluție – sensul istoriei. A înțeles-o,
probabil cel dintâi, generalul Milea, care a preferat să devină erou,
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refuzând o confruntare cu aceste mase, care l-ar fi dus neîndoielnic
în fața plutonului de execuție, cum l-a dus pe șeful său suprem.
Tocmai realitatea Revoluției, culminând cu faza
decisivă din dimineața de 22 decembrie, constituie
„fenomenul originar” al întregii vieți politice din România
ultimelor nouă luni și explică invulnerabilitatea omului
care i-a devenit lider și simbol. A omului care a apărut la
timp spre a evita transformarea ei în haos, război civil și
dezastru național.
De aici paralelismul semnificativ între lupta contra
președintelui Iliescu și negarea tot mai nerușinată a realității Revoluției, în favoarea tezei exclusivității complotului,
a „loviturii de stat”. Eroarea pe care a făcut-o până în ultima clipă
de viață Nicolae Ceaușescu, aceea de a ignora fenomenul de mase
(aduse la exasperare de practicile sale din ultimii ani) și de a reține
din fenomen doar ceea ce-i îndreptățea calificarea drept „lovitură de
stat”, tinde acum să devină dogmă pentru cei ce vor cu orice preț să
oculteze realitatea esențială: că Revoluția și nu complotiștii l-a
adus la putere pe Ion Iliescu, și tocmai teama de repetare a
ei (episodul minerilor a fost un avertisment!) paralizează
acțiunile noilor complotiști (pare-se, unii foarte vechi!).
De aici efortul extraordinar, intern și internațional, de a crea
între președintele Ion Iliescu și masele de susținători (86 la sută
din voturi!) același vid și același antagonism exploziv care au dus la
lichidarea regimului și persoanei lui Nicolae Ceaușescu. Rețeta este
aceeași, oamenii sunt și ei în mare parte aceiași, presa internațională
defilează în aceeași formație. Numai presa internă se adaugă,
profitând de libertatea acordată de Revoluție.
Ceea ce se încearcă a se nega cu mai mare îndârjire
este realitatea că România a fost prima țară care a abolit
comunismul în mod radical și ireversibil, printr-o revoluție
populară, și a marcat această abolire prin două execuții
simbolice: una fizică, alta în gestul de răsunet mondial –
la data respectivă – al înlăturării statuii lui Lenin, și nu
e greu de înțeles de ce: numele lui Ion Iliescu este legat de
tot ce s-a întreprins în direcția acestei aboliri. Dar nu i se
iartă că a refuzat să bage țara slugă la altă dârloagă.
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Desigur, ar fi fost posibil ca înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu
să se facă fără intervenția maselor, fără revoluție, și atunci domnul
Brucan & Co. nu ar mai fi fost obligați să-l aducă pe domnul Iliescu
în prim-plan și să-l accepte ca lider, fie și cu ideea că va fi un „papă
de tranziție”.
Dar ar fi fost posibil într-un singur fel: dacă trupele internaționale, sub steagul O.N.U. sau sub steagul doctrinei Brejnev, dezgropată de domnii Bush și Mitterand, ar fi cotropit teritoriul României
și l-ar fi instalat în locul lui Ceaușescu pe domnul Brucan, cum visau
sprijinitorii domniei sale. Dar mă întreb – dacă tot suntem la ipoteze – ce s-ar fi întâmplat dacă intervenția externă nu s-ar fi produs, și
nici intervenția muncitorimii în dimineața de 22 decembrie? S-ar fi
bucurat emeritul disident, ca până atunci, de semi-pușcăria veselă,
cu statut de comis-voiajor internațional, exceptat de Securitate de la
regimul de detenție rezervat celorlalți cosemnatari ai scrisorii?
În orice caz, dacă acesta ar fi fost cursul evenimentelor, atunci
la București nu și-ar mai fi spus cuvântul poporul român, ci toată
liota de dușmani interni și internaționali care încearcă acum să
obțină pe alte căi și cu alți „sponsori” același rezultat. Împiedicânduse însă mereu de persoana și simbolul domnului Iliescu! De aceea,
doborârea sa trebuie – cred ei – obținută cu orice preț. Și veteranii
răsturnărilor, ca și noii recruți, sunt chemați sub arme!
Știm ce prețuri poate plăti Occidentul: de la șantajul economic
la montarea unor „minciuni mai mari decât secolul”, de felul afacerii
telegramelor de regi falsificate (în imaginație) de revista „Lumea”.
Nu știm însă dacă oamenii ce ne vor pieirea sau îngenunchierea
prin demoralizare și dezastru economic cunosc, la rândul lor,
poporul român. Deși era român, Ceaușescu a aflat abia în ultimul
ceas al existenței sale până unde se poate întinde coarda în sfidarea
neamului românesc. Și prețul plătit de el se știe!
„Azi”, anul I, nr. 129, din 12 septembrie 1990
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Șansa României
Răspuns la întrebarea pusă de ziarul „ȘANSA”:
„CE ȘANSĂ ACORDAȚI ROMÂNIEI ?”
Dacă lumea noastră sinucigașă, programată spre catastrofă
umană și ecologică de un duh rău care a ajuns stăpân peste planetă,
mai are vreo șansă de a supraviețui, și mai ales de a renaște pentru
un nou ciclu în mileniul ce vine, atunci această șansă se numește
România! Mai exact: posibilitatea ca în plămada noii lumi să
intre duhul poporului român și tradiția, spiritul acestor
locuri, care s-au alcătuit în decurs de milenii și la care au luat parte
și locuitorii de alte neamuri ai pământului românesc.
La sfârșitul evului mediu, când se încheia un „eon” al lumii europene, s-a întâmplat că ethosul specific al unui popor european, în condiții istorice specifice, a imprimat părții occidentale a
continentului nostru un impuls nou, a realizat o nouă sinteză a umanului, a născut ceea ce s-a numit „omul modern” și a creat Renașterea italiană. Ea stă la originea și temelia a ceea ce se va numi lumea
(sau epoca) modernă. Această lume, acest „eon modern” al Europei
devenit, în veacul nostru, al lumii întregi, a atins în acest veac apogeul. Dar și-a dezvăluit până la capăt și germenii infernali pe care-i conținea acea „sinteză a umanului” propusă de Renaștere.
Leonardo da Vinci și Machiavelli, cele două fețe ale
Renașterii italiene, au împins în cele din urmă „omul modern” cu un picior pe lună și în spațiul cosmic, dar cu celălalt în groapa a două războaie mondiale și în încrâncenarea universală care a dus planeta pe marginea prăpastiei.
Duhul negustorilor italieni, mai prozaic, mai puțin spectaculos
ca geniul lui Bramante sau Rafael, dar nu mai puțin eficient și
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contagios, a dat lumii europene acea direcție ce a instituit
supremația banului asupra oricărei morale, și în cele
din urmă asupra oricărei omenii și oricărui respect față
de mult cântata „natură”, descoperită – ni se spune – de
omul Renașterii. Acest duh a creat „diplomația Yaltei” încă de
pe vremea când republicile comerciale italiene pactizau cu sultanul
păgân contra Bizanțului creștin și vindeau pe Ștefan cel Mare.
Acestui duh, acestui „ethos modern” inaugurat de negustorul
italian, i s-a altoit un altul, cu mult mai vechi, și din căsătoria lor a ieșit
lumea de azi. Adică lumea în care banul, câștigul, profitul, au
ajuns a face legea, împotriva omului și împotriva naturii. Geniul
uriaș și profetic al lui Shakespeare a surprins fenomenul ab ovo
atunci când l-a așezat pe Shylock nu în alt mediu decât la Veneția!
Există un popor în Europa, care a ales, chiar în zorii
„eonului modern”, calea sa proprie, refuzând să „intre”
în această Europă. Este poporul român. El și-a afirmat (nu
în necunoștință de ce se întâmplă în lume și nu fără a se face ecoul
uriașei primeniri și evoluției ulterioare a Occidentului modern, dar
în categoriile propriei idei despre ce trebuie să fie omul,
viața, raporturile inter-umane și raporturile omului cu
Dumnezeu și cu „firea” creată și rânduită de El) o prezență
europeană continuă, care abia acum devine de actualitate mondială.
Căci chestiunea de căpetenie, astăzi, pentru continentul
nostru, nu este ca România să „intre în Europa” ci ca Europa
să „intre” în categoriile, optica, mentalitatea, sistemul de
valori al României, la fel cum a intrat acum o jumătate
de mileniu în cele ale Italiei renascentiste, catalizatoarea
„eonului modern”. Începe un nou eon al Europei și poate al lumii:
eonul românesc.
Să ne explicăm. Românii au „filtrat” așa-numita lume
modernă din chiar zorii apariției sale și au receptat-o în măsura
în care nu-i negau poporului român firea și sistemul propriu de
valori. Dar au respins-o în tot ceea ce avea să se dovedească
germen al apocalipsului contemporan.
În chiar clipa în care „Europa” pactiza cu „păgânul”
și pregătea faimoasa alianță de peste mai puțin de un secol între
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Francisc I și Soliman Magnificul (prima uriașă împărțire a „sferelor
de influență” și mai mult decât o primă Yaltă: prima Malta) în
același timp istoric Ștefan cel Mare punea bazele strategiei de
lungă durată prin care neamul său a putut străbate această
„Europă a pactului occidentalo-otoman”, care avea să
dureze aproape o jumătate de mileniu, până în secolul al
XlX-lea. El reușea să așeze dăinuirea românească pe temelia a 47 de
legendare biserici, pe mândria și conștiința de sine, lăsate moștenire
la Baia, Vaslui, Codrii Cosminului, și pe celebrul testament legendar:
„Nu credeți în Occident. Eu am crezut și m-am înșelat. Țineți seama
de realități și preferați să vă acomodați cu Imperiul Otoman decât
să vă aruncați nebunește în aventuri la care vă împinge acest
Occident, gata de toate trădările și vânzările!”*
Grandioasa moștenire a marelui domn a căpătat o genială
teoretizare în cartea contemporanului lui Machiavelli, Neagoe
Basarab, care încheie învățăturile către Theodosie la numai
șapte ani după celebrul Il Principe al secretarului florentin.
„Învățăturile” sunt în același timp o operă de Renaștere,
o operă modernă, dar și o negare radicală a căilor pe
care se angaja politica europeană o dată cu preceptele
machiavelice. Este a doua distanțare românească față de „Europa
modernă”, și totodată un refuz al mesajului ei politic, încărcat
de germenii apocalipsei actuale.
Al treilea refuz se va plasa în secolul al XVIII-lea, când în
fața Europei ateiste, materialiste și „voltairiene” românii vor ridica, de
data aceasta catalizați de geniul ucraineanului Paisie Velicicovski
(așezat printre ei și datorându-le lor șansa de a deveni primul
ucrainean înscris în istoria mondială a spiritului uman)
formidabila renaștere creștină în coordonatele spiritua* Mi-am permis să dau o reformularc proprie legendei consemnate
prima oară de un interpolator al cronicii lui Ureche și apoi de Ion Neculce.
În realitate, închinarea Moldovei către Poarta Otomană a fost obligat
să o facă marele domn însuși, dar uriașa sa amărăciune și deziluzie de
„Creștinătate”, chiar și de proprii vecini și conaționali munteni, s-a păstrat
într-un document autentic, descoperit în 1956: scrisoarea către cuscrul
său Ivan III. (Notă 2006)
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lității bizantine, cunoscută sub numele de PAISIANISM.
Renaștere căreia Rusia modernă îi datorează pe Gogol, Tolstoi și
Dostoievski în ceea ce au reușit să dea mai specific și totodată mai
universal, precum și marea ei teologie și filosofie creștină, de impact
și răsunet mondial.
Al patrulea mare „refuz” românesc al „Europei
apocalipsei de azi” este cel eminescian. Nu doar în „Și
cum vin cu drum de fler/ Toate cântecele pier”, ci în tot ceea ce
EMINESCIANISMUL înseamnă ca redefinire a „românității”
eterne în coordonatele culturii universale și la nivelul
secolului al XlX-lea.
De la Eminescu pleacă toată evoluția noastră SPIRITUALĂ
modernă, așa cum de la extraordinara întreprindere politică a
generației anterioare „pașoptiste”, și anume negarea Europei
Congresului de la Viena și crearea statului modern
România împotriva voinței și intereselor a trei imperii
ce dictau lumii de la 1815, pleacă’evoluția modernă a VIEȚII
NOASTRE DE STAT, până la Revoluția din decembrie 1989*.
De la Eminescu, prin Sadoveanu, pleacă în literatura lumii
o nouă direcție: ecologismul. Angajarea neamului românesc și
a creatorilor lui în lupta cu duhul demoniac de devastare a
naturii, duh care pătrunde și stăpânește lumea o dată cu
„revoluția industrială”, nu este un act singular. Nu suntem,
desigur, singurii angajați în lupta aceasta. Dar specificitatea noastră
constă în caracterul colectiv al refuzului, în instinctul întregii
colectivități care se opune apocalipsei în marș.
Suntem, cu alte cuvinte, un popor care nu are nevoie să învețe
de la „Europa” dialogul cu natura și Le contrat naturel, propus
* În ce măsură această revoluție a însemnat „refuzul” ordinii instituite
la Malta – acest nou „congres de la Viena” de pe valurile Mediteranei – am
schițat-o în articolul ce deschide volumul de față. În ce măsură România
a erodat și „dizolvat” „Europa “ și ordinea mondială instaurate de marile
puteri învingătoare la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, rămâne
să fie determinat cândva, spre a se scrie astfel cea mai mare epopee a
rezistenței neamului românesc la cataclismele cășunate peste el!’ – Notă
1993
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recent de Michel Serre într-o carte cu acest titlu. Căci tocmai acest
„contract” îi este mai specific decât oricărui popor, și a căpătat
dimensiunile cosmic-religioase din Miorița.*
Suntem un popor care a ridicat raporturile inter-umane
pe o înălțime supremă, realizând în OMENIE suprema virtute ce
le guvernează. Un popor care mai păstrează bucuria omului de
om într-o lume care închide indivizii în ei înșiși, ștergând punțile
dintre suflete, înainte de a lichida sufletul însuși din ființa bipedă.
Un mare ascet care i-a fost dascăl părintelui Ilie Cleopa și pe care
dânsul îl citează, a răspuns astfel la întrebarea „Când va veni
sfârșitul lumii?”: „Când se va șterge cărarea de la om la
om!” Este răspunsul poporului român la universala alienare adusă
de civilizația secolului nostru.
Suntem poporul care a reușit să împace creștinismul
propovăduitor al „împărăției cerurilor” și al statutului omului de
„călător” pe pământ, cu o extraordinară putere de viață, cu
o artă infinită de a da vieții pământene sevă, frumusețe
și sacralitate, într-o istorie ce seamănă atât de des cu
infernul.
Țăranul român a creat o erotică prin care actul perpetuării vieții a devenit pârghia pentru ridicarea existenței umane la o înălțime
și la o intensitate de trăire despre care poezia populară și lirica
eminesciană ne dau o idee, deschizând și calea pentru descoperirea unei puteri mai mari decât a atomului: puterea regeneratoare și renăscătoare de lumi a dialogului „eternului feminin”
cu virilitatea. Lirica feminină populară va trebui redescoperită, și
cândva ridicată acolo unde, pe cea virilă, a ridicat-o Eminescu.
Suntem poporul pentru care copilăria – acest uriaș
rezervor de frumusețe și principiu de restaurare a chipului
dumnezeiesc din om cu fiecare nouă naștere a căpătat
dimensiunea pe care i-a dat-o geniul lui Ion Creangă. Iar tinerețea
a devenit făuritoare de ISTORIE: o dată când a creat România
* Din nenorocire, involuția tragică la care este constrâns i-a retezat
aproape până la dispariție această prețioasă însușire, cu toate consecințele
faptului (Notă 2006).
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modernă, cu oameni abia trecuți de 20 de ani, și acum, când prin
jertfa tinerilor săi a deschis lumii era eliberării de ciuma
roșie.
Încă mai putem spune, cu Brâncuși, că încetăm a mai fi oameni
când nu mai suntem copii! Încă mai putem da copiilor noștri o
adevărată copilărie, printre flori și păsări, printre arbori și făpturi
ale lui Dumnezeu, exterminate mai pretutindeni de acel monstru
devastator al planetei în care s-a metamorfozat omul
davincian și machiavelic.
Am refuzat supremația „monștrilor” și „behemoților”
în politica acestui veac de monștri și behemoți.
Am refuzat genocidul hitlerist, reușind astfel să „sabotăm”, la
proporții neatinse de nimeni, cea mai mare crimă pusă vreodată
la cale în istorie împotriva unui popor. Crimă ce a avut drept complici
„case mari”, și chiar conaționali (deveniți stăpâni prin acele case!) ai
celor ce mureau în camerele de gazare.
Am reușit să supraviețuim și să triumfăm asupra
bolșevismului, și am sfidat hegemonia celor ce văd lumea ca pe o
plăcintă de împărțit între cei mari.
Am întruchipat, timp de un sfert de secol, o idee:
a drepturilor tuturor popoarelor la independență,
demnitate și egalitate, și am promovat în lumea politică de azi
ideile lui Neagoe Basarab: că omul drept și cu Dumnezeu deasupra
lui este mai puternic decât cel cu multe divizii. Din nefericire
mesagerul nostru a înnebunit (sau a fost înnebunit si el, așa cum a
fost sistematic înnebunită toată planeta!), dar asta nu înseamnă că
ideea pe care o întrupa și-a pierdut valoarea! Dovadă ce se întâmplă
chiar în aceste zile, când din nou lumea a ajuns pe marginea abisului
în urma nesocotirii legii și moralei în politică.
Să sperăm – eu o cred cu fermitate – că vom reuși să fim
poporul care-și va găsi resursele de a învinge apocalipsul
din propriul suflet și din propria țară. Și că mântuindu-se pe
sine din această încleștare cu duhul universal al răului și destrămării,
ca o mică mangustă ce înfruntă și învinge cobra uriașă și veninoasă,
va da lumii o nouă sinteză a umanului și un nou „eon” în
perspectiva mileniului ce se deschide.
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Șansa României? Aceea definită profetic de Edgar Papu în 1977:
„Nu este exclus ca de-aci să se conceapă, o dată cu sinteza
veacului XX, și premisele veacului XXI.”
„Șansa”, anul I, nr. 1, decembrie 1990
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Criminala diversiune
La 15 martie s-a împlinit un an de când, la Târgu Mureș, a
fost pus în aplicare, cu deplină claritate, un plan de destabilizare
a României și – în obiectivele lui maximale – de dezmembrare
și desființare a statului român, plan care urmărește, prin
această desființare a României, crearea premiselor unei
Europe la cheremul forțelor oculte ce urmăresc sistematic
o dominație mondială în folosul a tot ceea ce, în clipa de
față, împinge planeta spre apocalips.
România și duhul specific al acestui popor român – refractar
dintotdeauna la planurile „marilor puteri”, fie ele văzute, fie
nevăzute – reprezintă, prin însăși existența lor, negația duhului
rău ce s-a înstăpânit asupra lumii sinucigașe a veacului
nostru. România se prezintă, în clipa de față, ca unul dintre
principalele obstacole în calea acestei conspirații mondiale
a răului. În consecință, slăbirea și chiar dezmembrarea României,
sub orice pretexte, devine un obiectiv major al oculților arhitecți ai
unei „lumi de mâine” ce este, de fapt, tot una cu sfârșitul lumii! Nu
a trecut un an de la evenimentele de la Târgu Mureș și am putut
contempla, deja, harta Europei fără România!
Că ațâțarea urii dintre români și unguri este o criminală
diversiune ce nu-și are sorgintea decât în mod secundar la
Budapesta și – în măsura în care Bucureștiul adăpostește acum
o filială mandatată cu distrugerea României din lăuntrul ei – în
Capitala României (nici o comisie din lume nu va reuși să arunce
vina evenimentelor numai asupra uneia din părți, și să o absolve
pe cealaltă!), a devenit acum clar pentru orice minte lucidă, deși
personal am spus-o încă de acum un an, când lucrurile pluteau
încă în ceață (vezi articolul Cui folosește? din numărul rămas unic
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al ziarului „Alianța”, apărut în aprilie 1990). Cei care au folosit
acest cuțit în spatele României nu se află acolo de unde au pornit
directivele imediate, ci mult mai departe: acolo unde se coace
imensul coșmar al speciei umane în care amenință să se
transforme secolul nostru de răscruce. Ungurii și românii
sunt deopotrivă victime. Dar imbecilitatea victimei nu o scuză, și
mai ales nu o salvează de efectele neghiobiei sale!
Îndârjirea împotriva României este explicabilă. În condițiile
actuale, când Iugoslavia pârâie din încheieturi și amenință să se
destrame, și când Polonia nu reușește să-și găsească identitatea
politică (după ce a strălucit pe Firmamentul luptei împotriva ciumei
roșii), iar Ucraina este încă o republică sovietică, România, cu
un teritoriu care, chiar ciuntit de Stalin, este mai mare cu
7000 kmp decât al Marii Britanii, rămâne deocamdată – în
afară de U.R.S.S. – statul cel mai important din Europa de
Răsărit și ca atare amenință toate planurile de anexiune
colonială a Răsăritului Europei de către Occident, în
măsura în care afirmă mai departe crezul identității și
suveranității naționale. Ea poate agita și uni toate națiunile
europene de curând scăpate din strânsoarea iadului bolșevic și nu
prea grăbite să intre sub ferula „raiului” capitalist, sub care a intrat
numai Germania Răsăriteană. În toate jocurile ce pun la cale
Europa post-comunistă, România devine astfel, automat, o
frână la apetiturile pretendenților la hegemonia planetei.
Lichidarea ei politică, economică și morală s-a înscris
normal pe ordinea de zi a celor ce vor această hegemonie.
Aici este esența cutremurelor ce ne zguduie, a prăbușirii
accelerate a economiei, a lipsei de coerență ce pare să stăpânească
actele sub care naufragiem. În realitate, coerența, logica sunt
de fier, și ele au un scop precis: lichidarea României și
a românilor, pusă în practică și din afară și din lăuntru;
activarea și exasperarea tuturor contradicțiilor ce pot
arunca în aer această țară și pot dizolva voința de apărare
a acestui popor.
Diversiunea ungurească era cea mai la îndemână, era cea
mai facilă, și la ea s-a recurs din primul moment. Din nenorocire,
clienții s-au găsit în ambele părți, și astăzi asistăm la cea
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mai spectaculoasă și „patriotică” operă de subminare a
României: prin exacerbarea urii și psihozei anti-maghiare!
Cu scopul de a distrage atenția de la faptul că nu ungurii sunt stăpânii
României în clipa de față, și nu ei conduc corabia acestui stat către
un naufragiu implacabil, mandatați de atotputernica mafie mondială
a banului ca să-i aducă pe români în sapă de lemn, să le golească
buzunarele, să lase pe pensionari muritori de foame, și, mai ales, să
împiedice crearea unei reale economii privatizate, cu forțe
interne capabile să susțină concurența pe ringul nemilos al
economiei capitaliste. Dar mai presus de toate, să semene
jale, derută și disperare în sufletul unui popor ce reușise
să se elibereze de ceea ce părea a fi ultimul și supremul
coșmar la care-l osândise istoria.
Nu problema Ardealului este în momentul de față problema
cheie a dăinuirii românești, pentru că nici un om cu scaun la cap nuși poate închipui că Ungaria va învinge vreodată, singură, România,
pe câmpul de luptă. Iar Ardealul nu se poate lua de la români, pentru
Ungaria, în urma unei rezoluții O.N.U. care să mobilizeze întreg
globul împotriva noastră, ca împotriva Irakului! Fie și numai pentru
că există o Rusie și o Chină ce nu sunt dispuse să devină părțile unui
nou Imperiu Roman cu capitala la Washington și voința directorae
pe nu știu unde! Iar aceste două superputeri prietene au, după câte
știm, drept de veto în Consiliul de Securitate!
Nu problema Ardealului este, în momentul de față, pericolul
mortal ce apasă asupra neamului românesc, pentru că ungurii
adevărați, nu cei de adopțiune, nu urăsc pe români. Nici la
noi, și nici în Ungaria. Ei cunosc tot atât de bine ca noi istoria. O
istorie ce ne arată că ori de câte ori am putut fi alături, am
reprezentat împreună o „mare putere” în folosul binelui
comun al Europei întregi. Ca atunci când am apărat-o un secol
și jumătate de cucerirea otomană,
Mâna întinsă din parte ungară nu a lipsit. A lipsit, din păcate, la
noi, inteligența necesară spre a o primi și a răspunde. Nenorocirea
naționalismului românesc a fost și a rămas mulțimea
celor slabi la minte, dar tari de gură și de pofte, care s-au
adăpostit sub faldurile tricolorului.
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În momentul de față, pericolul de moarte pentru neamul
românesc și pentru România nu vine de la Budapesta, ci de mult
mai departe și totodată de mult mai aproape: de acolo de unde ni
se coace pieirea zi cu zi, ceas cu ceas. De unde ni se toarnă, picătură
cu picătură, acidul dizolvant al dezinformării, al deznădejdii și al
lipsei de voință de a reacționa radical și hotărât. Nu prin agitații
de uliță, ci printr-o salutară dezmeticire. Din care decurg apoi toate
celelalte!
A ne dezmetici din criminala diversiune anti-ungară ar fi primul
simptom că organismul național începe să se apere de teribila sidă
cășunată peste noi drept cadou pentru Revoluția din Decembrie!
„Șansa”, anul II, nr. 2, martie, 1991
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Marea Antantă
Cel mai potrivit preambul la cele ce urmează este știrea
difuzată de Televiziunea Română în seara zilei de 10 aprilie, și
pe care o transcriem cuvânt cu cuvânt: „Ieri Gruzia și-a proclamat
independența de stat. Președintele Parlamentului gruzin a adresat
un mesaj lui Mihail Gorbaciov, în care se arată: Gruzia este
gata și pe viitor să dezvolte relații economice și politice reciproc
avantajoase, atât cu Uniunea Sovietică în ansamblu, cât și separat
cu republicile din componența ei. Potrivit agenției TASS, pentru
Gruzia, o republică mică, cu cinci milioane de locuitori, cu resurse
naturale modeste, și cu focare ale conflictelor interetnice, o altă
atitudine față de relațiile cu Uniunea Sovietică este echivalentă cu
sinuciderea. Pentru a supraviețui – afirmă în continuare agenția
TASS – ea are nevoie de ajutorul vecinului de la nord, care îi
furnizează 94% din cantitatea de cereale necesare, 76% lapte, 40%
carne, și aproximativ întreaga cantitate de petrol și gaze, la prețuri
foarte scăzute.
În legătură cu decizia de ieri a Sovietului Suprem al Gruziei, privind independența republicii, Casa Albă și-a precizat astăzi
poziția, arătând prin purtătorul său de cuvânt, Richard Batcher,
că este vorba de o problemă complexă, care speră să fie rezolvată
democratic și prin discuții politice pașnice. Numai un asemenea
proces va fi total legitim și acceptat de toate părțile a adăugat
Batcher. Atunci când ne-am stabilit relații diplomatice cu această țară, cu Uniunea Sovietică, în anul 1933, a spus purtătorul de
cuvânt american, Uniunea Sovietică era formată dintr-un anumit număr de republici, inclusiv Gruzia. Iar noi nu am contestat nici atunci, și nu contestăm nici astăzi, statutul lor de părți
constitutive ale Uniunii Sovietice. NOI NU CONTESTĂM NICI
ÎNCORPORAREA ALTOR TERITORII NEBALTICE LA UNIUNEA
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SOVIETICĂ DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL.
Această ultimă frază –notează France Press vizează Republica
Moldova.”
Pentru semnatarul articolului de față, care la 10 mai 1990, în
articolul Sfârșitul lambadei (publicat în ziarul „Azi”) a prevenit, în
mijlocul euforiei generale pro-occidentale (întreținută de proaspeții
debarcați pe Dâmbovița de pe malurile Senei și ale Tamisei), că linia
politică a Occidentului față de România vândută la Yalta nu se va
schimba, declarația purtătorului de cuvânt al Casei Albe nu a constituit o surpriză decât într-un singur fel: tonul categoric și termenii foarte clari în care S.U.A. de azi s-au grăbit să subscrie acel punct din tratatul Ribbentrop-Molotov prin care
României i se răpea Basarabia și Bucovina de nord. Cum
în 1947 Conferința de Pace de la Paris a consfințit același rapt, este
de remarcat că singurul fapt de politică europeană ce poartă
pecetea Germaniei naziste, singura rămășiță a „ordinii de
1000 de ani” pe care i-o promisese Hitler Europei, consfințită și de semnatarii Păcii de la Paris, iar acum de administrația președintelui Bush, este dezmembrarea României.
Casa Albă, sub toate administrațiile, a refuzat să recunoască
cealălalt punct din protocolul secret: anexiunea Țărilor Baltice. A
făcut-o și acum, chiar dacă este vorba numai de un gest pur platonic,
deoarece în fapt (cum am spus-o acum un an, și cum am repetat-o
recent în Omul celui de-al treilea război mondial). S.U.A. și toată
Europa Occidentală sunt egal interesate în menținerea
Imperiului sovietic. Pentru simplul fapt (profețit cândva de
poetul Blok în celebra poezie Sciții) că în fața miliardului galben,
U.R.S.S. este singurul dig valabil pentru mica peninsulă a
Asiei numită Europa!
Ce a determinat S.U.A. ca în acest moment să dea o
declarație atât de categorică, să semneze atât de apăsat
pactul Ribbentrop-Molotov cu ilustra parafă a domnului
Bush? Pur și simplu pentru a spulbera ultimele iluzii în creierele
de găină ale celor ce mai așteaptă „să vină americanii”. Sfârșitul
unei iluzii care pe o întreagă clasa socială și politică – din care făcea
parte și unchiul meu, C.C. Zamfirescu, mort în pușcărie așteptând
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eliberarea de la cei serviți de el ca politician liberal de oarecare
notorietate – a dus-o la pieire.
Este drept, americanii au venit, se instalează! Căci, potrivit
exegezei unui prieten din Germania, excelent politolog, Malta, spre
deosebire de Yalta, este o altă împărțire a lumii: nu prin cortina de
fier, ci prin „plasarea unei bănci americane lângă un tanc sovietic”.
Adică prin permiterea de către U.R.S.S. ca teritoriile
foștilor sateliți să devină ținuturi de pradă și totodată surse
de dobânzi pentru Fondul Monetar Internațional.
După lichidarea tragicei iluzii în „ajutorul americanilor” pe
plan politic, va veni, foarte repede, a doua tragică trezire: când
se va constata că tot ce ni se servește în noua mitologie
politică sub forma de „intrare în Europa” și milă din partea
FMI-ului, tot ce se spune despre „temporarele” „costuri”
și „sacrificii” necesare fericirii de mâine, nu este decât o
criminală minciună. Cel puțin comuniștii adevărați credeau că
vor clădi o lume mai bună, chiar dacă evanghelia lor era mincinoasă
și în loc de rai a dus la construirea iadului. Pe când apostolii F.M.I.ului nu știu oare că aproape pretutindeni această instituție
n-a adus decât dezastru și înrobire economică, ridicând
condiția mizeră a țăranului român înrobit de cămătarul
târgului (analizată teribil de lucid de Eminescu în articolele
adunate în Opere vol. X) la scară planetară?
Ziua trezirii se apropie. Să sperăm că nu vom fi definitiv cu
lațul de gât și de picioare în acel moment. Să sperăm că ce a reușit
Ceaușescu vom reuși din nou: că vom plăti datoriile și vom fi liberi
iarăși, și de FMI și de nebunia din mintea „cârmaciului”.
Dar până atunci să privim, în această perspectivă reală,
evenimentul cel mai important care s-a petrecut în istoria Europei
de Răsărit în acest ultim deceniu. Mai important decât acceptarea, de
către U.R.S.S., să dea drumul din turbinca lui Ivan, celor abandonați
lui Stalin de „Lumea liberă” la Yalta și Potsdam. Este vorba de
tratatul româno-sovietic.
Până unde merge lipsa de probitate și de cavalerism a unor
oameni ce se agită pe suprafața „opoziției” s-a văzut când s-a
încercat folosirea acestui act împotriva domnului Ion Iliescu! I
s-a aruncat în față acuza că „ne-a vândut rușilor” și că a recunoscut
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cedarea definitivă a Basarabiei și Bucovinei către U.R.S.S. Cu alte
cuvinte... că și dânsul a semnat lângă domnul Bush!
Un domn foarte agitat în ultima vreme, care n-a găsit de
cuviință să ceară ca Parlamentul României să comemoreze solemn
și pe cei 200.000 de români uciși în temnițele comuniste, nu numai
pe cei 140 de evrei omorâți de legionari (îi regretăm și îi deplângem,
dar de ce nu și pentru ai noștri o ședință similară, domnule șef al
foștilor deținuți politici?) striga într-o pâlnie, din mașină, în fața
televiziunii, că tratatul ar fi conținând clauze secrete, pe care le vom
afla noi!*
Ce clauze? Restaurarea comunismului ca ideologie oficială?
Punerea la loc a statuii lui Lenin, pe care domnul Iliescu a fost
singurul om de stat care a avut curajul să o demoleze oficial?
Dacă este un secret pe care nimeni nu-l dă la iveală, dar pe care
îl dețin de la un martor ocular, preot din Ungaria (dacă m-a mințit
părintele, mint și eu!), este acela că în ziua de 22 decembrie 1989,
când pe granița de vest a României s-au masat trupe și tancuri spre
o intervenție cuceritoare pusă la cale de sponsorii și mentorii revizionismului ungar, numai intervenția promptă și simbolică a Moscovei a răcorit mințile, și pe cele de la Budapeste, și pe cele de mai
departe. Tancuri aeropurtate au fost debarcate în fața tancurilor ungurești (popa se jura că le-a văzut cu ochii săi) și s-a înțeles că drumul
este barat. Se non è vero, è ben trovato – zice un adagio italian). Dacă
părintele a debitat o anecdotă, e o anecdotă semnificativă. Ea arată
mutațiile ce se operează în conștiința politică românească de azi.
De două sute de ani, de la campania oștilor rusești din 1739,
aducătoare de plâns și groază, apoi din 1812, când gloriosul general
Kutuzov înjuga pe români în locul boilor și le făgăduia că „Nu le va
lăsa decât ochii ca să aibă cu ce plânge”, raporturile româno-ruse au
căpătat o tentă întunecată și o rezonanță teribilă în sufletul românesc.
Rezonanță ce și-a găsit în poezia și publicistica eminesciană cea mai
deplină întruchipare.
Am uitat astfel ce a fost în bine Rusia pentru noi. Am uitat că
Nicolae Spătarul și Dimitrie Cantemir au devenit glorii universale
de la Moscova, așa cum Brâncuși, Cioran și Eliade vor deveni de la
Paris și Chicago, peste două secole și jumătate.
* Era vorba de domnul Ticu Dumitrescu (Notă 2006)
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Am uitat că Alexandru Hasdeu și fiul său Bogdan Petriceicu
Hasdeu au dat dimensiunile universale ale culturii române moderne
tocmai fiindcă se adăpaseră la orizonturile culturii lui Pușkin și
Gogol și ambiționau – cum spune Hasdeu-tatăl – să fim și noi, în
spirit, egali cu rușii, dacă nu putem fi prin arme și teritorii. Marea
conștiință de sine a culturii române și ambiția „marii culturi” neau venit prin „ȘCOALA BASARABEANĂ” (acest termen mi-a
fost cenzurat și înlocuit prin „Școala hasdeilor” în articolul din
„Luceafărul”, în 1988) așa cum conștiința romanității militante și
renașterea națională au venit de la ȘCOALA ARDELEANĂ.
România modernă datorează lui Kiseleff și, înainte de el,
tratatului de la Kuciuk-Kainargi destul pentru a face cumpăna
cenzurii rusești și dictaturii consulilor.
Oricâte umbre apasă pe momentul 1877-1878, nu e mai puțin
adevărat că „Europa” ne-a trădat și ne-a recunoscut câinește de
greu o independență cucerită alături de oștile rusești. Și că în 1916
germanii ar fi ajuns repede la Prut fără aliatul rus, chiar dacă acesta
ne-a trădat pentru campania din Muntenia.
Să nu uităm că și retrocedarea Ardealului luat de Hitler și
Mussolini este încă pusă sub semnul dubiului de Occident, și că
revizionismul ungar numește faptul „dictatul lui Stalin”.
Dețin de la economistul Radu Paul o mărturie testamentară pe
care la rându-i o deținea direct de la Pătrășcanu și n-a avut curajul
să o aștearnă pe hârtie niciodată, cât a fost în viață. M-a legat să o
dau publicității eu, într-o zi. Iată.
Când a fost la Moscova, pentru semnarea armistițiului, Stalin
i-a spus lui Pătrășcanu: „Hotărâsem să vă rad de pe fața pământului, să vă deportez pe toți! Dar m-am gândit că e mai bine să rămâneți voi acolo, în masa aia de slavi!” Stalin era gruzin, și, după
„tracomani”, georgienii sunt traci la origine! Să fi vorbit în teribilul
țar roșu sângele strămoșilor? Sau o rațiune politică ce abia acum își
face loc, în gândirea și gesturile lui Mihail Sergheevici Gorbaciov?!
Să fi simțit cel mai puternic și mai glorios dintre țarii
Imperiului milenar de la Răsărit (cel mai longeviv imperiu
european, afară de cel bizantin!) că în acest popor latin de
la Gurile Dunării, așezat pe un pământ ușor de acoperit cu buricul
degetului pe planiglob (dar tot atât de mare ca al Angliei)
Rusia și lumea politică atât de complexă căreia i-a dat naștere și
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sub steagul lui Hristos și sub al lui Antihrist, va găsi, într-o zi, un
partener pentru reconstrucția Europei de Răsărit într-un
spirit nou și pentru un viitor realist, care nu poate fi în nici
un caz cel preconizat de F.M.I. și de hybrisul hegemonie
american? Greu de spus. Dar că președintele Gorbaciov a știut-o
și o știe foarte bine s-a văzut din câteva fraze și gesturi de mare om
politic, prin care a deschis drumul celui mai important eveniment
din istoria Răsăritului european în a doua jumătate a secolului
nostru: MAREA ANTANTĂ RUSO-ROMÂNĂ, echivalentul – ca
pondere în evoluția ulterioară a istoriei continentului – MARII
ANTANTE FRANCO-GERMANE – realizată de Charles de Gaulle
și Konrad Adenauer.
Vor zice unii că domnul Iliesu nu este De Gaulle (sau mai exact,
că deocamdată n-a avut timpul să dea deplina măsură a înzestrării
domniei sale ca om politic, ceea ce nu exclude viitorul!), iar domnul
Gorbaciov este în politica mondială și în istoria universală mult mai
mult decât Konrad Adenauer, după cum teritorial raporturile sunt
altele decât între Franța și Germania. Dar lucrurile trebuie judecate
în alt plan, și anume în contextul imperativului categoric
al ceasului, care este reconstrucția Europei Centrale și
Răsăritene, fostă „satelită”. O reconstrucție care dă semne
că este pornită prost, și că sub bagheta dirijorală a F.M.I.ului și sub hegemonia forțelor ce se ascund sub această
firmă, nu va fi decât un tragic faliment, cu consecințe
incalculabile pe plan social.
Europa de aici trebuie să-și găsească propriul drum,
propriul echilibru. Nu întâmplător germenul dizolvării și al
descompunerii dirijate, care ne pune la pământ pe noi, zguduie din
adânc și uriașul stat de la Răsărit, încercând să-i anihileze puterea
militară, să-l elimine din rândul marilor puteri, să-l dea cu mâinile
legate la picioarele unor „stăpâni ai lumii” cuprinși de hybrisul de
dinaintea propriei lor catastrofe.
Nu întâmplător frigurile ce ne zguduie pe noi zguduie și corpul
uriașului. Dar nu întâmplător, iarăși, primul semn că se întrezărește
adevărata cale de mântuire în colaborarea dintre cei de aici,
atacați de aceeași SIDA universală, s-a produs. Este tocmai
acest tratat salutar, care permite conștiinței mondiale să ia act de
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ceea ce noi înșine enunțam cu o lună în urma* ca o speranță fără
termen precizat: între Uniunea Sovietică și foștii sateliți se
stabilesc relații noi, capabile să genereze o Europă nouă.
S-a speculat pe tema Basarabiei și Bucovinei de nord, pe care
domnul Iliescu le-ar fi cedat oficial, prin acest tratat, Uniunii Sovietice.
Tratatul nu prevede nimic în acest sens, decât respectarea granițelor
stabilite după al doilea război mondial, și respingerea oricărei
tentative de modificare violentă a lor. Acest principiu este suveran
în dreptul internațional. Dar el n-a împiedicat Uniunea Sovietică să
îngăduie unirea Germaniei de Est cu cea de Vest (și nu știm când va
veni ceasul în care foștii „democrați” vor începe s-o regrete!).
Nimic nu exclude posibilitatea ca, într-o zi, România să
primească Basarabia și Bucovina de nord de la U.R.S.S., împotriva
declarației Casei Albe, care le recunosc pe veci teritorii sovietice!
Recentul tratat semnat de domnul președinte Iliescu, și care
consacră în domnul Adrian Năstase pe cel mai mare ministru de
externe român de la Titulescu încoace, departe de a exclude această
posibilitate, o pregătește.
„Șansa”, anul II, nr. 4, aprilie, 1991
P. S.: Evenimentele ce se vor declanșa la Moscova patru luni
mai târziu și vor duce la configurarea – temporară! – a unei
lumi „unipolare” au făcut și din acest articol un „document
de epocă”. Dar nu i-au anulat miza și baza documentară. Mai
mult: noul președinte al S. U. A., fiul celui de atunci, a văzut
în România țara predestinată să fie liantul, mijlocitorul, între
universul rusesc, rămas totuși enorm și ca spațiu și ca resurse,
și lumea euro-atlantică. O viziune și o doleanță încă ne valorificate de politica externă românească. Dar mai e vreme!
Până atunci, autorul roagă pe viitorii cititori ai acestui
articol să consulte primele două volume din cele zece preconizate ale lucrării România după Malta, semnată de domnul
Adrian Năstase și publicată de Fundația Europeană Titulescu,
București, 2006; vor găsi confirmarea celor scrise în urmă cu
15 ani!
* Articolul Omul celui de-al III-lea război mondial, retipărit în
Războiul împotriva poporului român, București, 1993, p.46-51.
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Se află societatea românească
într-o „profundă criză morală”?
Mitologia politică lansată pentru uzul opiniei publice interne
și internaționale de către noii deținători ai puterii în România,
(instalați la cârmă în împrejurările și ca urmare a înlăturării și
lichidării cuplului Ceaușescu și regimului instituit de el prin
acțiunea internațională, conjugată cu îndelung pregătita
acțiune internă a unui grup și cu decisiva ridicare a maselor
în Timișoara și București), s-a îmbogățit în ultima vreme cu
două mituri noi.
La început a fost mitul „emanației”.
El urmărea să transfere asupra grupului de
conspiratori (termenul nu are nimic infamant și nu-l folosim
altfel decât se folosește pentru cei ce l-au răsturnat în 1866 pe Cuza,
printre care se afla și viitorul stăpân al României, Ion C. Brătianu,
devenit conștient – ca toată lumea – că popularul domn ajunsese
într-o situație în care, continuând a domni, ar fi devenit o catastrofă
națională, din fericire evitată, în cazul său, mai înainte ca toată
nația să-i dorească pieirea) aura și starea de spirit aproape
mistică, ieșite din imprevizibila „explozie a mămăligii”
și din coincidența căderii lui Ceaușescu cu ziua de vineri
(zi în care se demolase, cu doi înainte, biserica făcătoare de minuni
a Bucureștiului, cu hramul Sfintei Vineri!) și a executării lui în
ziua de Crăciun. Ceea ce a dus – potrivit vorbei cu năduf a unui
redactor de la „Contrapunct” – la înlocuirea lui Nicolae Ceaușescu
cu Iisus Hristos (și – adăugăm noi – nu cu domnul Brucan!).
După mai bine de un an de la evenimente lucrurile s-au
limpezit și se știe câtă „emanație” și câtă îndelungă premeditare,
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câte complicate aranjamente internaționale stau la originea
apariției noii puteri în România. Ceea ce nu înlătură faptul că,
fără milionul de muncitori ieșit pe stradă, în dimineața lui
22 decembrie, în spatele și în fața armatei, s-ar fi putut ca
evenimentele să ia o turnură greu de aproximat acum!
Al doilea mit a fost mitul „teroriștilor”. El rămâne neelucidat, în ciuda multiplelor eforturi venite din partea opoziției. Un lucru este însă de pe acum sigur: tot ce se leagă de acțiunea numiților „teroriști” și de intervenția regizorilor evenimentelor
sângeroase provocate de ei, inclusiv morții Revoluției (care
nu sunt decât în infimă proporție morții din noaptea de 21 decembrie și dimineața de 22, covârșitoarea majoritate căzând după decolare helicopterului cu cuplul prezidențial) a creat circumstanțele
absolut necesare spre a devia direcția evenimentelor: de pe
linia înlocuirii persoanelor și regimului Ceaușescu cu un
regim „cu adevărat fidel socialismului” pe care Ceaușescu,
chipurile, îl compromisese, spre ceea ce a urmat!
Fără „teroriști” și fără jertfele Revoluției nu se poate concepe imediata transformare a insurecției populare
anticeaușiste într-o veritabilă REVOLUȚIE ANTICOMUNISTĂ. Nu se poate imagina scoaterea comunismului în afara legii,
măcar sub raport moral, consacrată de demolarea celor două statui
-Lenin și Groza – și de toată starea de spirit ce înconjoară astăzi vechiul partid comunist.
Numai în România aranjamentele Vest-Est de la Malta
și toate mișcările seismice ale anului 1989 au devenit
REVOLUȚIE ANTI-COMUNISTĂ, pecetluită cu ghilotinarea
regelui și reginei roșii. Peste tot altundeva s-au aranjat lucrurile
în așa fel încât ruptura să nu capete acest caracter, iar stăpânii
absoluți de până ieri să scape bine merci. (Cazul Honecker este cel
mai elocvent).
Peste tot altundeva, unde această direcție net anticomunistă n-a intervenit, a fost imposibilă restaurarea
imediată a vechilor partide politice din epoca „burgheză”.
„Fenomenul Rațiu” și „Fenomenul Câmpeanu” sunt
apariții exclusive ale vieții politice românești, ca și reluarea
activității „partidelor istorice”.
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Al treilea mit (de fapt numai parțial mit) ține deja de exercițiul
noii puteri, și nu doar de originea ei. Este vorba de mitul „situației
dezastroase moștenite de la Ceaușescu”. Este un mit tipic...
„neo-comunist”, adică ținând de ticurile de gândire ale comuniștilor
de formație. Cândva se vorbea de situația dezastruoasă moștenită
de la România burgheză, cea cu analfabeți, pelagră, industrie subdezvoltată etc, etc. Acum este vorba de altă „moștenire”.
Se uită doar lichidarea datoriei externe și rezervele de valută,
risipite vertiginos, și se trec sub tăcere concluziile experților
neinteresați de altceva decât de realitatea economică românească
„așa de dezastruoasă”! Mitul „dezastrului economic moștenit “începe
să se cam risipească!
Și atunci, spre a compensa în conștiința publică un
eșec politic tot mai evident, al unei guvernări ce a reușit performanța de a ajunge într-un an acolo unde lui
Ceaușescu i-a trebuit un sfert de secol, adică la mobilizarea cvasigenerală contra ei, la izolarea grupuscului de guvernanți de o coloratură foarte specifică în chiar partidul din care au
„emanat”, și în mijlocul unei națiuni ce-i privește cu ochi tot mai
măriți de mirare și (pe măsură ce trece timpul) de neliniște rău
prevestitoare, atunci, pentru a deculpabiliza puterea și a culpabiliza în schimb pe cei asupra cărora ea se exercită, s-au lansat
alte două mituri politice: mitul „profundei crize morale” în
care s-ar zbate societatea românească și mitul „românilor
care nu muncesc”.
Această criză și această lene și delăsare românească ar explica,
prin urmare, rapida demolare a unei țări, rapida împingere
în prăpastie a unei economii, atingerea unui grad de
scumpete și penurie pentru care „odiosul” a fost ani în șir
bombardat cu mii de articole, în toate limbile și prin toate
gazetele planetei.
Strategia este abilă, dacă nu ar exista faptele.
Când un specialist din Dobrogea vine la televizor și ne explică
tragedia ce amenință agricultura de acolo, deși există toate instalațiile
de irigație în perfectă stare de funcționare, dar guvernul nu
permite folosirea apei „dată fiind situația grea în care se
află economia”, și când toți specialiștii din învățământ arată
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clar că, zilnic, se distruge și tot ce nu a distrus Ceaușescu,
este greu să explici asemenea fenomene prin „lenea muncitorilor” și
prin înmulțirea infractorilor și prostituatelor ca urmare a „profundei
crize morale” în care ne aflăm!
Că nu este vorba de o „profundă criză morală” ci de
șocul produs temporar asupra conștiinței românești, CA
URMARE A PUNERII ÎN APLICARE A UNUI ÎNTREG PLAN
DE TRECERE A ȚĂRII SUB DICTATURA CAPITALULUI
INTERNAȚIONAL, DE O UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ COLORATURĂ (cu sabotarea sau excluderea concurenței de altă natură,
chiar dacă ea ar putea salva economia românească în loc să o saboteze);
Că este vorba de o temporară stupoare și amărăciune, produse
de disprețul manifestat față de cele două categorii esențiale ale
dăinuirii biologice și spirituale naționale, medicii și profesorii,
umiliți la salarizare la fel ca pe vremea lui Ceaușescu;
Că ne găsim în fața efectelor ciocnirii dintre un executiv
de cea mai stranie compoziție și mai misterioasă orientare
(deocamdată misterioasă!) și o întreagă colectivitate
națională așezată pe toboganul unei „reforme” ce seamănă
deocamdată mai mult cu perpetuarea genocidului ceaușist,
se va vedea foarte curând.
Vocea foarte hotărâtă, dând glas adevăratei „stări morale” a
națiunii, vocea unui muncitor prezentat la emisiunea „E” a televiziunii
a spus tot ce era de spus: creați-ne condițiile și vă vom arăta că
știm să muncim la fel de bine ca alții. Și, se va spune într-o
zi nu doar să muncim ca «japonezii» sau «ca nemții», ci și
«ca românii»”.
Atenție domnilor guvernanți, ați uitat de muncitori! Îi uitase și
Ceaușescu. Iar ilustra-i consoartă, trecând cu mașina prin masele de
manifestanți aduși cu forța să-i aclame, făcea reflecția către șofer:
„Uite-i! Viermii”!.
„Viermii” au arătat că pot face o revoluție cum n-a făcut-o
nimeni. „Viermii” pot găsi – iar ceasul nu e departe – și calea de
ieșire din închipuita „profundă criză morală”.
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Să nu fie peste mormântul dumneavoastră politic! Numărătoarea inversă a început!*
„Șansa”, anul II, nr. 5, mai 1991

* Ea n-a durat decât patru luni, până la „mineriada” din septembrie.
Numai că s-a descoperit atunci noua metodă de înșelare a „viermilor” prin
sădirea speranțelor deșarte: schimbarea de guvern.
A apărut astfel „mitul Stolojan” (pe care îl analizez în articolul din 17
ianuarie 1992) și apoi succesiunea a fost preluată de guvernul Văcăroiu,
considerându-se încă valabilă constatarea medievală cu „schimbarea
domnilor, bucuria nebunilor”.
Rămâne de văzut până unde se va putea merge pe această cale, pe
care fiecare nou guvern trezește speranța și bucuria „nebunilor”, dar
pune în aplicare planul ce i se dictează de forțele internaționale
ce urmăresc golirea pământului românesc de acești sărmani
„nebuni” care l-au apărat cu sângele lor și îngrășat cu sudoarea
muncii lor două milenii. – Notă iunie 1993.
„Guvernul Văcăroiu” a fost primul după evenimentele din decembrie
care a încercat, pe cât a fost cu putință, să se opună acestui curs. – Notă
2006.
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Președintele Iliescu și Basarabia
Am mai spus-o, dar este cazul să revenim, fiindcă repetarea
obsesivă a unei teorii ne obligă. Teoria că prin tratatul românosovietic s-ar fi recunoscut definitiv încorporarea Basarabiei și
Bucovinei de nord în U.R.S.S.
Semnificativ este faptul că această „trădare” se pune exclusiv
în seama Președintelui, deși este opera Guvernului, tot așa cum
operația cu minerii* i se răsucește ca un cuțit în rană, deși este
clar că prin această manevră, pe cât de reprobabilă pe atât
de absolut necesară, s-a obținut, atunci, salvarea unui
„executiv” ce dăduse bir cu fugiții și-l lăsase descoperit
pe președinte în fața unei mișcări de piață foarte clar
înrudită cu toate mișcările ce de un an încoace sunt
învățate să strige numai „Jos Iliescu!”.
S-a spus și s-a scris recent în presă că și ultima mare
demonstrație a „Alianței Civice” a pornit la drum cu lozinca „Jos
guvernul!” dar pe drum s-a transformat din nou în „Jos Iliescu!”
De ce „Jos Iliescu?”, de ce „Regele Mihai?”
Dacă nu mă înșel, cu puține luni înainte de căderea lui
Ceaușescu a fost la Budapesta o reuniune a mai tuturor forțelor ce
pregăteau această cădere a lui Ceaușescu și toți participanții,
din țară și din exil, au făcut Capitalei-gazdă o concesie
capitală: recunoașterea voalată a posiblității desprinderii
Transilvaniei de România și alunecării ei într-o autonomie
premergătoare alipirii la Ungaria.
Se ceda astfel pământ românesc aflat astăzi în statul
român și „Majestatea Sa” prezida acest act de trădare
națională, care ab initio punea pe frunțile unei anumite
* Este vorba de „mineriada” din iunie 1990. – Notă 1992
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părți din „disidență” și din complotul anti-Ceaușescu fierul
roșu al vânzării de țară. Oare nu-și mai aduce aminte nimeni
acum, când se vociferează împotriva domnului Iliescu că ar fi trădat
interesele fraților basarabeni?!
Acolo, la Budapesta, se dădea ce avem. La Moscova însă
nu s-a specificat, în nici un fel, că Basarabia nu ne aparține, ci
doar că se respectă principiul inviolabilității granițelor
stabilite după al doilea război mondial. Nu președintele
Iliescu a făcut o declarație în acest sens, ci președintele Bush.
Mai exact, Departamentul de Stat, care a dat faimoasa declarație
de reconfirmare a apartenenței „teritoriilor nebaltice” la Uniunea
Sovietică! Ce dracu, ne jucăm chiar așa cu o națiune crezând-o
„stupid people“-ul domnului Brucan?
Urgența lichidării domnului Iliescu pare să obsedeze
acum toate cercurile internaționale – cărora lichidarea lui
Ceaușescu nu le-a dat satisfacție.*
Transilvania urma să fie imediat invadată de Ungaria în condițiile războiului civil provocat sub pretextul și lozinca „Moarte comuniștilor!”, „Moarte securității!”. N-a putut să fie așa! Vinovatul?
Natural, Iliescu! Omul care, la simpla lui apariție, a polarizat imediat – cum o făcuse de mulți ani – nu numai speranțele într-o
alternativă rațională la nebunia ceaușistă, ci și certitudinea că
* Distanța la care ne aflăm acum, la mijlocul anului 1993, când
intră la tipar această carte, de momentul politic în care apăreau articolele
noastre „pro Iliescu” este cel mai bun indicator al faptului că măcar două
obiective esențiale ale „războiului împotriva poporului român”
nu s-au realizat: decapitarea Bisericii și decapitarea Statului.
În fond, se urmărea lichidarea singurului om de stat pe care
l-a impus viața politică românească în vârtejul Revoluției și în
acești aproape patru ani de la declanșarea ei. Adevărul s-a impus în
cele din urmă și celor ce porniseră ofensiva lichidării Domniei sale, dar mai
ales alegătorilor care, fără a-l mai plebiscita, ca prima oară, au înțeles că
deocamdată altă alternativă nu există! – Notă iunie 1993
Istoria va avea poate dreptul să știe și să spună într-o zi dacă
afirmația unor oameni politici notorii, dar din păcate nu și credibili, cum
că în 1996, în urma dictatului extern, a fost declarat câștigător profesorul
Emil Constantinescu, deși adevăratul câștigător a fost Ion Iliescu, este
adevărată sau imaginară. Notă 2006.
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omul în stare să evite haosul a apărut! Imediat lucrurile au
început să se coaguleze și țara a fost oprită când ajunsese pe marginea prăpastiei.
Nu știm cât mit și câtă realitate este în prietenia
Gorbaciov-Iliescu, dar e sigur că garantul graniței de
Vest a României, în fața unui Occident ce s-a grăbit să
redeschidă rana româno-ungară prin vizita domnului
Mitterand la Budapesta, este președintele U.R.S.S.
Nu știm câți dintre cei ce manifestează astăzi își aduc aminte că ultimul partizan al „doctrinei Brejnev” n-a fost Ceaușescu, care cerea intervenția pactului de la Varșovia împotriva Poloniei, ci S.U.A., care invitau oștile sovietice să
invadeze România, ca pe Cehoslovacia în 1968. Și a venit
de la Moscova răspunsul că nu se va repeta niciodată ce s-a
făcut atunci!
Lichidarea României este un obiectiv de acum clar
al unor puternice cercuri occidentale. În calea lui stă, tot
mai evident, un singur om: Președintele Iliescu. Forțele
subterane care au adus într-un an țara la dezastru știu că
prizonierul de la Cotroceni mai poate rosti, totuși, cuvântul
prin care toată mașinăria să fie depusă de la pârghiile de
comandă*. Și atunci se accelerează!
Obiectivul a devenit, ca pe vremea „odiosului”,
dărâmarea unui om. Mijloacele sunt aceleași, instrumentele
umane în mare parte aceleași.
Aceasta este explicația faptului că vânzătorii de
Transilvanie de la Budapesta țipă astăzi pe la toate colțurile că președintele Iliescu a cedat Basarabia rușilor!
„Șansa”, anul II, nr. 5, mai 1991

* Istoria va lămuri într-o zi, dacă acel cuvânt a fost rostit de Domnia
sa, ori de instinctul de salvare al acestui neam, transformat în „mineriada”
din septembrie 1991 – Notă 1993.
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„romîni” sau „Români”?
Se discută destul de insistent revenirea la î din a și s-a revenit
de mult la â pentru cuvântul România și pentru român. Nu știu (nu
am citit toată dezbaterea) dacă s-a propus și revenirea la scrierea
numelor de popoare cu literă mare, cum se practică în
toate ortografiile neolatine și nelatine din Europa, și cum
s-a practicat până la „reformă” și în ortografia română.
Când ni s-a scos din România grafia ce amintea de Roma, s-a
scos și regula scrierii numelor de neamuri cu majusculă. Pentru a nu
se da apă la moară „naționalismului”. Distinsul profesor francez de
la Cluj, Henri Jacquier făcea atunci reflexia ironică: „Vom scrie astfel
români, francezi, ruși, englezi ca și cum ar fi vorba de bacterii, de
virusuri, de plante”.
Pe atunci se nutrea iluzia că toate neamurile Europei vor
dispare, ca națiuni, în folosul nu știu cui, în folosul unui „popor
muncitor” fără identitate sau a unui universal „popor sovietic”
extins până la Atlantic. N-ar fi cazul să cinstim ideea de neam, de
popor, de națiune, revenind la majuscule? Fie și pentru a „intra în
Europa” măcar cu ortografia? Spre a nu ne mai ironiza francezii, fie
ei și stabiliți la Cluj!*
„Șansa“, anul II, nr. 5, mai 1991

* După cum se știe, actuala Academie a revenit la â în interiorul
cuvintelor, latinești și nelatinești, sporind grijile țării și cu una ortografică.
Dar nu a revenit asupra principalei dispoziții anti-naționale a ortografiei
staliniste: scrierea numelui popoarelor cu literă mică, spre a nu le mai
cinsti și afirma durata. Vom scrie deci mai departe români, cum scriem
licheni, pisici, boi, academicieni – Notă 1993
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Imperiul cămătăresc în viziunea
domnului Silviu Brucan
Ultima apariție televizată a domnului Silviu Brucan (vineri 31
mai) a venit, fără îndoială, cu o nouă serie de considerații care (ca
tot ce spune domnul Brucan) merită atenție, fie că le aprobăm, fie că
le respingem. De data asta suntem bucuroși să-l vedem pe domnul
Brucan subscriind (ca să nu spunem plagiind!) cea mai scumpă
teză a „odiosului” – aceea care l-a transformat în dușman declarat
al Fondului Monetar Internațional, l-a determinat să facă cele mai
grele sacrificii spre a-și plăti datoria externă, și l-a pus la zidul
execuției. Căci iată ce am putut auzi din gura domnului Silviu Brucan
în legătură cu conferința domniei sale din sala Parlamentului de la
Haga, unde a șocat lumea occidentală cu câteva idei neașteptate:
„A doua chestiune care a șocat a fost o demonstrație a mea
bazată pe cifre, că pretenția țărilor occidentale că ajută
instaurarea unei economii de piață în Europa de Est este
mare păcăleală! În realitate, în loc să ajute aceste țări și
să stabilească economia de piață, ele le complică existența. De ce? Pentru că în momentul de față datoria externă a țărilor
din Europa de Est și Uniunea Sovietică a trecut de 150 miliarde
dolari, ceea ce înseamnă că ele trebuie să plătească circa zece
miliarde dolari anual dobânzi! Zece miliarde dolari anual dobânzi! Or, toate ajutoarele economice primite din Occident
sunt de ordinul sau a zeci de milioane dolari, sau a cel mult o sută
milioane dolari.
Cu alte cuvinte, datoria externă a țărilor din Europa de est și
Uniunea Sovietică de zece miliarde de dolari pe an este mai mare, e
mult mai mare decât sumele, ajutoarele acordate de țările occidentale
Europei de Est. Și în loc să aibă loc o mișcare financiară din
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bogatul Vest în săracul Est, are loc o mișcare inversă. Adică
mai mulți dolari merg din săracul Est spre bogatul Vest. Și
atunci mi-am pus întrebarea legitimă: Cine ajută pe cine?
Asta a șocat.
Și am arătat că banca asta nou creată la Londra pentru
a ajuta țările Europei de Est are un capital mai mic decât
dobânzile anuale pe care statele-client le plătesc altor bănci
occidentale. Și am făcut o figură de stil, le-am spus: Unchiul
meu Sam acordă ajutoare în valoare de maximum sute
de milioane de dolari, în timp ce nepoții sunt solicitați să
plătească apoi miliarde de dolari.”
„Șansa”, anul II, nr. 6, iunie 1991
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Nenorocita confruntare
De nimic nu este mai multă nevoie, nu numai în România ci și
pe lume, decât de minte lucidă, capabilă de priză asupra realităților,
și de puțin suflet.
Ecuația umană s-a schimbat vertiginos în decursul acestui secol. Partea de „rău” din ființa aceasta stranie și neliniștită, desprinsă
din ordinea inconștientă a cosmosului pentru un destin aparte în
regnul animal, ajunge să covârșească. Omul ca om este amenințat în
aceeași măsură în care el a reușit să amenințe întreaga natură a lui
Dumnezeu cu pieirea și să pună planeta întreagă pe dinamită și sub
spânzurătoare.
Apocalipsul uman, nu divin, este cea mai cruntă realitate a
secolului și cei ce l-au trăit de la un capăt la altul, centenarii acestui
timp, se pot lăuda că au văzut cu ochii și au îndurat cea mai teribilă
etapă din istoria planetei. Secolul nu s-a încheiat și putem spune că
în cei câțiva ani ce ne-au rămas se va juca soarta planetei și ființei
umane: ori-ori.
Dacă această „navă planetară” în derivă sinucigașă,
care este Umanitatea în întregul ei, nu-și găsește în
adâncurile minții și sufletului colectivității planetare
știința și resursele de a-și corecta o orbită aberantă ce o
expune distrugerii, atunci vom fi generațiile vinovate de
pieirea lumii.
Nu de la Dumnezeu trebuie să așteptăm „sfârșitul lumii” (ca
licențiat și aproape doctor în teologie pot asigura pe cei ce n-au citit
Biblia că nu există nici un temei pentru anunțarea acestui sfârșit
la anul 2000, cum n-a fost nici la anul 1000, și nici cu două mii de
ani în urmă, când Sfântul Pavel credea în venirea lui Hristos încă
din timpul vieții sale, cum credeau bunicii, unchii și părinții mei –
Dumnezeu să-i odihnească în pace – în venirea americanilor să le
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dea înapoi moșiile!), ci să fim siguri că el este înaintea noastră, chiar
până în anul 2000, din cauza excluzivă a acestei îngrozitoare involuții
a sumei de valori, deprinderi și comportamente interumane pentru
care neamul românesc a creat un concept aproape fără echivalent
lingvistic exact: OMENIE. Golirea omului de OMENIA sa a
mers mână în mână cu transformarea lui în măcelarul și
asasinul semenului, în proporțiile halucinante ale acestui
veac a două războaie mondiale.
A lupta cu acest „duh rău” ce pare să fi intrat în corpul umanității întregi și-l zguduie ca pe îndrăciții din Evanghelie vindecați de
Hristos, este în aparență o treabă aproape imposibilă, într-atât el
a pus stăpânire peste tot, într-atât tinde să se identifice întru totul
cu imaginea însăși a omului. A lupta cu minciuna în acest veac
al „Tatălui minciunii”, în care minciuna a devenit politica tuturor
statelor, iar tehnica „dezinformării” o știință sofisticată, studiată cu
mai multă osârdie decât toate tehnicile descoperirii adevărului, pare
a fi o nebunie infinit mai ridicolă decât cea a lui Don Quijote.
A mai crede în ce ne-au învățat cândva bunicii, care mai credeau în răsplata celor buni și pedepsirea celor răi, și ne spuneau
povești cu care ne creșteau în această credință, devine astăzi, după
un secol de dezlănțuire a crimei și arbitrariului, ceva ce depășește cu
mult ridicolul și imbecilitatea.
Și totuși – iată, în acest secol al supremilor sfidători ai ordinii
morale a lumii, al machiavelismului ajuns în ultima lui fază,
sinucigașă și ucigașă de lumi, i-a fost dat tocmai poporului român,
după ce a suferit cele mai variate torturi din partea acestor „forțe
ale răului” ce par să fi luat în stăpânire pe veșnicie planeta, să facă
demonstrația că totuși sămânța biruinței se află în bine, în dreptate,
în credința că puterea poate fi și a celor ce cred în adevăr, în
cinste și în curățenia sufletească, și nu doar a demonilor ce
s-au ocupat o viață de punerea la punct a celei mai teribile
mașini de represiune în folosul răului.
În ultimii ani ai lui Ceaușescu, în fața disperării celor ce nu
mai puteau răbda șocurile demențiale în care era ținută lumea de
această nefericită pereche, devenită una din întruchipările cele
mai caracteristice ale „răului veacului”, începusem a lansa – cu tot
riscul – câteva idei, pentru a da speranță celor ce mă interpelau
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tocmai ca pe unul ce încercasem să fiu alături de acțiunile unui om
nu totdeauna demonizat și nebun. Ca teolog, citam adesea cuvântul
Sfântului Pavel: „în covârșirea răului stă începutul binelui”
astfel încât, cu cât răul este mai mare, cu atât replica binelui va fi
mai grabnică (am scris-o în martie 1989 și am reușit să o public
în „Flacăra” din 9 și 16 decembrie, urmând să apară și profeția
categorică, dar n-a mai apărut, căci a fost ziua când s-a împlinit, la
22 decembrie).
A doua „zisă” era: nu știu când se termină, dar suntem ca într-o
piesă de Shakespeare care are cinci acte. Uneori actul V este lung,
pare interminabil dacă ai obosit, dar știi că ești în actul V, și că după
asta pleci acasă.
A treia era un fel de „tablou al lui Mendeleev” aplicat istoriei,
și ultimul căruia i-am expus teoria, cu câteva săptămâni înainte de
explozie, a fost un om bine plasat astăzi, și care-și aduce aminte:
toate popoarele, ziceam, au în istoria lor câte unul sau doi monștri
care au reușit să moară bine merci în patul lor, după ce-și chinuiseră popoarele. Ivan cel Groaznic și Stalin sunt cei mai caracteristici.
Singurul popor care și-a pedepsit până la urmă pe toți torționarii și
n-a iertat decât pe cei ce s-au răscumpărat prin ceva spectaculos, ca
teribilul extorcator de biruri Brâncoveanu, prin moartea de martir,
sau ca Gheorghiu-Dej prin ultimii ani, ai „Declarației din aprilie” și
ce a urmat, este poporul român. Lista e lungă și fără excepție. Pe unii
i-a gonit, pe alții i-a ucis. „Să te audă Dumnezeu!”mi-a spus atunci
acel amic, plecând îngândurat și uitându-se peste tot împrejur.*
M-a auzit, peste câteva săptămâni!
Dar asupra uneia dintre aceste teorii aș vrea să stărui mai
mult: celor ce nu puteau înțelege de ce acest popor al nostru, atât
de omenos și crezând în valorile omeniei ca valori supreme, este și
cel mai chinuit, cel mai batjocorit – în plus – de cei ce-l persiflau ca
„popor vegetal” sau ca „mămăliga ce nu explodează” le dădeam o
explicație teologică: În Renaștere se zice că otrava cea mai teribilă
și mai eficientă – folosită probabil de Caterina de Medicis – era
rața bătută, alergată, chinuită, și apoi brusc prinsă și tăiată. Servită
la masă, producea moartea infailibilă și fără urme a celui ce o
* Este vorba de domnul Nicolae Ulieru, o vreme purtătorul de cuvânt
al S.R.I.
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consumase, deoarece bătaia și groaza îi secretaseră în corp o otravă
fără antidot.
Românii – ziceam – sunt această rață bătută, și Dumnezeu l-a investit pe Ceaușescu cu acest nenorocit rol, așa cum i-a întunecat mințile cândva lui Faraon, spre a nu înțelege nimic din minunile lui Moise.
Dar nu pentru ca poporul român să secreteze, sub goană și
tortură fizică și morală, o otravă nouă, ci, dimpotrivă, să scoată
din sufletul lui chinuit anti-corpii, antidoturile pentru
toate otrăvurile veacului! Să se umple de toate bolile lui, ca din
rănile lui să se ia vaccinul pentru toți, așa cum procedau țăranii din
Banat în cazul vărsatului negru, aplicând vaccinul cu sute de ani
înainte ca el să fie descoperit de englezul Jenner în 1796. Să găsească
în sufletul și mintea lui formele de a „descânta” secolul de
drac, și de a exorciza duhul rău ce-l stăpânește! Și să dea
lumii forța de a-și regăsi omenia și puterea de a trăi într-un veac în
care nu se mai știe și nu se mai poate trăi, un veac al „anti-omului”
ivit din specia umană în urma unei mutații monstruoase în genele
sufletului și minții.
Suferința noastră are un sens. Are acest sens!
Mărturisesc, erau clipe în care mă îndoiam și eu de adevărurile
ce le propovăduiam; când mă simțeam în rolul bătrânului Luca din
Azilul de noapte, și când mă agățăm de această credință eu însumi,
orbește, ca să nu mă sfărâm sub presiunea ce ne distrugea pe toți, și
pe care o atribuiam, ca mai toți, „cuplului” transformat în Golemul
de carne programat să-și distrugă propriul neam și propria țară.
Revoluția din decembrie 1989 a venit spre a da câștig de cauză
poporului român și valorilor lui. A venit să-l infirme pe Machiavelli
și să-l confirme pe contemporanul lui român care i-a scris, fără să
știe, replica: Neagoe Basarab. Binele a învins atunci răul și
puterea a fost a celor ce s-au unit spre a dobândi această
biruință.
Cele întâmplate atunci au confirmat această capacitate
a poporului român de a birui puteri ce par de nebiruit și de
a ieși din conjuncturi ce par de nedepășit. De a ieși de sub
acea stâncă uriașă sub care-l așezase genialul caricaturist ce
înfățișa Occidentul sub chipul celui ce-i rostea cu candoare
celui strivit: „De ce nu faci ceva să ieși de acolo?”
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Astăzi e limpede că nu așa ceva s-a dorit de cei ce voiau
căderea lui Ceaușescu, dar nu și înlocuirea lui cu Iisus
Hristos, și nu ridicarea poporului român, în conștiința
lumii, pe un podium suprem, ca un fel de Sfânt Gheorghe
al veacului, care a reușit să doboare balaurul. Balaurul viu,
cu două capete, dar și marele balaur de pe soclul din fața „Casei
Scânteii” – cel ce căscase o gură de iad în istorie și dezlănțuise
apocalipsul în zorii veacului. Pentru tot restul lui, cum se părea, dar
n-a fost.
Căci Marele Regizor care își bătuse joc de pretenția lui Hitler
de a hotărî istoria pentru 1000 de ani, peste mormintele a câtorva
zeci de milioane de inși, a arătat și bolșevismului că nu este o „lege
a istoriei”. Cum i-a arătat lui Ceaușescu că-l poate dărâma în zi de
vineri și ucide în Ziua Nașterii Domnului. Că poate să facă din el
al doilea Iulian Apostatul, mai spectaculos pedepsit decât acela. Și
că poate trimite la topit, prin mâini românești, nu doar statuia lui
Lenin, ci și duhul negru simbolizat de ea.
Antidotul, primul antidot al „raței bătute” a funcționat
infailibil, cu voia Providenței. Și tocmai de aici strădania de a
se nega această victorie, de a se declara „neocomunistă”
singura țară ce a abolit simbolic și oficial comunismul,
și unde nu s-a putut schimba firma pentru a perpetua
șandramaua.
Calomnierea, denaturarea, negarea, sau măcar
minimalizarea Revoluției Române din Decembrie
1989 a devenit lait-motivul unei uriașe propagande,
internaționale. Ea este „sponsorizată” de cele mai diverse
surse și urmărește pas cu pas ștergerea rapidă din memoria
contemporaneității a trăirilor și gândurilor ce-i dusese pe italieni
să declare Revoluția Română „a treia mare revoluție a lumii”, după
Creștinism și Revoluția Franceză!*
Statutul poporului român de popor deschizător de eră în
decembrie 1989, de popor aflat o clipă în centrul atenției mondiale
și în fruntea Umanității luptătoare pentru o nouă așezare a sintezei
umane și pentru o ordine a omeniei în lumea noastră guvernată
* Această apreciere s-a tipărit în revista „Contemporanul”, într-unul
din primele numere apărute după revoluție. – Notă 1993
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și stăpânită de monștri, a ridicat împotriva lui pe toți acești
monștri.
A declanșat cea mai teribilă gelozie și a stârnit coalițiile cele
mai puternice.
Cele mai puternice – în cântarul omenesc al puterilor. Acela
care-l făcea pe Stalin să întrebe rânjind: „Papa? Câte divizii?”
Nici una! Dar un Papă, și încă unul polonez, a început demolarea
„Imperiului Răului”. Fiindcă prin însăși meseria lui de Papă, sau
din „deformația profesională” știa ce știa și Napoleon atunci când îi
spunea lui Fontanes: „Il n’y a que deux puissances dans le monde,
le sabre et l’esprit... À la longue, le sabre est toujours battu par
l’esprit” [Nu există decât două puteri pe lume: sabia și spiritul. În
timp, sabia este totdeauna bătută de spirit].
Secolul al XIX-lea a demonstrat însă că împăratul subestimase
o a treia putere: banul. Ea nu devenise încă un mit, o religie și o
uriașă caracatiță, și mai ales nu ajunsese să devoreze umanul și să i
se substituie. Imperiul acesta nevăzut a luat naștere, simbolic parcă,
pe mormântul puterii napoleoniene. Noul tip de împărat, împăratul
caselor de bani, s-a ridicat în urma unei știri comunicate de noua
invenție, telegraful: știrea înfrângerii lui Napoleon la Waterloo!
Cu alte cuvinte chiar și banul, și imperiul banului – care va
ajunge copleșitor în secolul nostru – au avut nevoie, de la primul
pas, de spirit, de geniul inventiv al omului. De cel ce-i pusese
la dispoziție telegraful!
Imperiul banului a devenit în secolul nostru Imperiul
profitului cu orice preț. Și prețul a crescut vertiginos: acum
el este însăși viața planetei, însăși natura, însăși libertatea
popoarelor, însăși viața omului, transformat într-un simplu
producător de bani și plătitor al civilizației de consum.
Paradoxal, acest imperiu al banului este și imperiul foamei
și sărăciei! Paradoxal, țara cu cei mai mulți săraci nu este India,
ci S.U.A. (statisticile și economiștii o spun). Iar un raport emanat
de la F.A.O., a arătat că departe de a eradica foamea, această
unealtă a Imperiului profitului cu orice preț a distrus Africa
și a adus-o la o foamete niciodată cunoscută în trecutul ei
„primitiv”.
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Lumea monstruoasă în care trăim este această lume
a Imperiului banului și a profitului cu orice preț. Ea pare
în clipa de față tot atât de inexpugnabilă ca și citadela hitlerismului
sau a bolșevismului. Dar aceste două supreme întruchipări
ale răului au căzut în confruntarea cu tăria morală și
cu spiritul. Inteligența diabolică fiind, din născare, inferioară
inteligenței asistate de Dumnezeu, înțelepciunii și „cumințeniei
pământului”.
*
România și poporul ei se află în clipa de față sub
cotropirea acestei puteri. Am scăpat de un iad: cel al
bolșevismului în varianta lui stalinista și apoi ceaușistă.
Dar nu am răsuflat nici măcar o clipă, căci am fost luați în
primire de celălalt! Minuțios pregătit, cu mulți ani în urmă,
cu oameni recrutați din vreme, jurați, angajați, obligați,
cumpărați în acest scop.
Cu câteva săptămâni înainte de căderea lui Ceaușescu a
fost organizată la New York una din acele zeci de manifestații ale
„românilor liberi” folosiți ca berbece în poarta citadelei ceaușiste. I
s-a dat microfonul și unui preot. Spre surprinderea lor, organizatorii
l-au auzit țipând la cei de acasă: „Fraților, păziți-vă fraților,
năvălesc peste voi, fraților! Vin alți năvălitori!” I s-a scurtat
brusc interviul. Natural! Am reținut nu numai cuvintele, dar și tonul
îngrozit, ca și cum o hoardă de pirați se îmbarca spre a aborda
biata noastră corabie. Se pare că preotul nu s-a înșelat! Și pentru a
înțelege ce trăim, pentru a avea acea minte limpede față de realități,
să medităm la reacția și mesajul lui!
Nu încape îndoială că pentru cine nu este călcat de roata
istoriei, aceasta își are măreția ei. Cei care nu s-au numărat
printre cei 200.000 de morți ai pușcăriilor și canalelor comuniste
au ieșit cu conștiința celei mai teribile victorii repurtate vreodată
de poporul român în fața voitorilor lui de moarte și de robie. Iar
Revoluția din Decembrie, pentru cei ce nu zac sub lespezile
funerare, pentru cine nu-și plânge morții familiei și pentru cine
nu se târăște prin spitale, schilodit de gloanțe, este în istoria
neamului românesc suprema lui izbândă. Căci este izbândă
metafizică și religioasă: este demonstrația puterii celor

Împotriva distrugerii României

59

curați împotriva monstruoasei invenții a secolului XX –
aparatul de represiune orwellian.
Nimeni n-a triumfat mai spectaculos, mai exemplar,
mai pedagogic, asupra lui. Nici un neam nu și-a permis să
calce în picioare balaurul și să-i împlânte sulița în beregată,
cum au făcut-o românii.
Lupta însă nu s-a terminat. Lupta continuă, mai îndârjită, căci
acum forțele ce ne vor pieirea sunt și mai puternice, instrumentele și
mai monstruoase și mai cinice. În același timp însă, ca totdeauna în
istoria acestui neam, așezarea astrelor, conjunctura adică, ne ajută,
chiar dacă nu ne favorizează.
De atâtea ori în istorie, ceea ce i-a doborât pe alții
și trebuia să ne doboare și pe noi, a fost transformat de
geniul politic înnăscut al poporului român, în pârghie de
biruință. Am mai vorbit de forța lui de a „pozitiva negativitatea”,
de a schimba sensul unei lovituri într-un fel de jiu-jitsu cu istoria.
Căci însăși violența șocului la care am fost supuși, însăși nerăbdarea
cu care am fost asaltați, însăși nerușinarea cu care s-au cocoțat la
vedere, imprudent, noii noștri torționari, a declanșat acel proces de
limpezire a conștiințelor, de „deschidere a ochilor” și – firesc – de
reacție de apărare, care este condiția și premiza oricărei replici.
Teribila replică a neamului românesc la nebunia
ceaușistă a fost lichidarea omului devenit monstru, în
numai 24 de ore: din dimineața lui 21 în dimineața lui 22
decembrie.
Oricâte cozi străine s-au vârât în evenimente, oricât de
important ar fi fost rolul „agenturilor” străine, un lucru este
sigur: dacă nu exista în întreg acest popor, până la copilul
de țâță, dorința de a scăpa de ce era și ce sintetiza cuplul
Ceaușeștilor în lunga etapă a degenerării (sau a lepădării
pieii de oaie cu care urcase la cârma destinelor noastre),
nici o putere din lume și nicio agentură străină nu l-ar fi
putut doborî. O scânteie aruncă în aer o mină, dar numai dacă
este plină de gazul teribil de ucigaș grisou. Altfel se stinge în beznă
ca scânteile ce ies cu miile din focurile de vreascuri aprinse sub cer.
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Și dacă a doua zi după executarea celor doi nu s-ar
fi declanșat acel șir de fenomene ce au configurat, în mai
puțin de doi ani, o realitate ce ajunge să îngrozească mai
mult decât cea legată de numele „odioșilor”, atunci ar fi
trebuit să treacă mulți ani spre a le fi iertată „complotiștilor” moartea prea ușoară și prea rapidă cu care-i izbăviseră pe cei doi de răzbunarea și ura obștească.
*
* *
De ce scriem toate astea aici? Pentru că ne aflăm într-un
moment în care nu numai evoluția puterii instaurate la
22 decembrie și legitimate acum un an, la 20 mai, se află
într-un punct critic, ci și rodul bun, salutar și măreț al jertfei
celor ce au modelat atunci evenimentele scoțându-le de
sub regimul regiei de culise sau de stradă hotărâte aiurea
și făcând din ele o dată de neignorat a istoriei universale.
Degenerarea puterii actuale, ajungerea ei la jumătatea
drumului ce o desparte de zidul de la Târgoviște, sau de aeroportul
unde – suntem siguri – guvernul se va salva în avioanele primului
ministru mai bine decât Ceaușeștii în helicopterul cu benzina
jumătate, este o chestiune minoră în comparație cu chestiunea
majoră: degenerarea marelui suflu și mai ales a marelui
spirit creator al Revoluției Române, îndreptat spre
universalitate, înțeles și acceptat de ea, omologat și onorat
de ea, pus în slujba unei opere mondiale de re-creere a
lumii în duh, destinat a marca un hotar în bătălia omului
pentru a rămâne și a redeveni om.
Această tragere în noroi, această terfelire, această transformare
a aurului de atunci în moneda calpă a tuturor urdorilor de simțire,
gând și expresie face parte și ea din noul scenariu: al furării „feței” celei luminoase a neamului nostru și al prezentării lui
cu imaginea nefericită a unui troglodit famelic și neputincios. Este o realitate ce nu admite îndoială. Dar cu asta nu s-a
rezolvat nimic. Trebuie spus lucrurilor pe nume și trebuie acționat.
Trebuie acționat mai ales împotriva semănării de
ură și discordie, de confuzie. Trebuie acționat împotriva
îmbrobodirii și asurzirii urechilor; împotriva unei opere
criminale de disoluție, care din păcate vine cam pe toate
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părțile, dar în fața căreia trebuie să ne ridicăm toți, cu acea
„putere a pământului” și „cumințenie” a lui care ne-a făcut
invincibili prin milenii de restriște.
Până la ce grad de degenerare s-a ajuns, au dovedit-o câteva
fapte semnificative:
1. Sistematica escaladare a tensiunilor românomaghiare (intervenția domnului Hajdu Gjözo este minunată, dar
mă tem că deocamdată ineficientă, ceea ce nu-i ia șansele de viitor)
în urma unor interese internaționale ce nu se mai ascund, și care
promovează, de la Washington, adversitatea față de România și de
poporul ei.
2. Conflictul între români și terorismul țigănesc, brusc
apucat de dorința de a transforma pe conlocuitorii romi în
„naționalitate înlocuitoare” cu mult înainte de a deveni reală
această situație, spre care legea liberalizării avorturilor a deschis
largi porți (nu cele mai largi, căci pe acestea le-a deschis noua
disperare de ziua de azi și de mâine, ca și pe vremea lui Ceaușescu).
La Bolintin și în alte părți românii le-au atras atenția
simpaticilor vecini mai colorați că, deocamdată, operația de
complexare și umilire a neamului acestuia omenos, dar numai în
aparență resemnat (interpretarea cretină a Mioriței, prin neluarea în
seamă a lui „de-o fi să mor”, ceea ce nu înseamnă deloc că ciobanul,
după ce și-a rânduit cele de pe urmă în cazul acesta, nu și-a luat și
măsurile de apărare, și nu și-a cotonogit strașnic pe doritorii oilor
sale!), este prematură.
3. Izbucnirea antisemitismului. Era teama noastră, exprimată chiar în numărul trecut, că într-o zi „ce se șoptește pe la colțuri
se va striga în piață”. Iată, se strigă! Și se strigă pe un ton și într-un
limbaj pe care, dacă le înțelegem, nu le putem subscrie și nici nu
putem rămâne indiferenți. Omului căruia îi ajunge „cuțitul la os” îi
înțeleg, reacția lipsită de rațiune, dar este greu de crezut că va birui
dând drumul la tot ce-i vine la gură, și mai ales reluând o experiență
ce s-a dovedit catastrofală.
Antisemitismul a fost, în România, o marfa de import
din Rusia țaristă, și n-a avut niciodată o „bază de mase”,
cum se spunea la învățământul politic. Dacă el riscă să dobândească
acum așa ceva, atunci trebuie să recunoaștem că este performanța

62

DAN ZAMFIRESCU

cea mai paradoxală pe care o realizează adversitatea internațională
contra României și inabilitatea câtorva zeci de evrei, dornici să-și
ia revanșa asupra lungului post de putere absolută la care i-a supus
Ceaușescu. (Deși „trustul descreierării” acestuia număra măcar doi
reprezentanți ai vechii stări de lucruri: pe domnul Iacobi, alias Mihail
Florescu, arhitectul industriei chimice declarate acum catastrofale,
și pe domnul Gogu Rădulescu, cel mai deșănțat aducător de osanale
în Congrese, în timp ce făcuse din Comana centrul tuturor acțiunilor,
nu numai anticeaușiste, ci și anti-românești. Înțelegeți acum de ce
domnul Gogu n-a apărut în haine vărgate și s-a salvat de proces
făcând pe nebunul!*
Nu este greu de bănuit ce pagube va aduce României inițiativa
„Europei”** de a deschide această rană, prin gura fostului complotist
anti-ceaușist, căpitanul Nicolae Radu, susținut fără echivoc de
domnul Ilie Neacșu. Ambii și-au asumat sarcina de a revigora și
dezgropa toate elementele jargonului demagogiei antisemite ante
și interbelice. Este – o spunem tot fără echivoc – o confruntare
nenorocită, dar în care am fost îmbrânciți cam ca la Bolintin, adică
după ce escaladarea provocărilor și lucrării părții preopinente a
cunoscut un grad de saturație.
Dacă acolo s-a dat foc la câteva case, acum se riscă a se da foc la
mapamond! E o glorie de care ne-am lipsi bucuroși, și pentru care nu-i
vom fi recunoscători nici domnului Radu și nici domnului Neacșu.
Ceea ce este catastrofal în toate formele de antisemitism este
acea lipsă de inteligență, de priză la realități, și acea lipsă de suflet
ce caracterizează toate extremismele și fanatismele.
La baza acestui sentiment stă o generalizare nu numai
nejustificată, dar de-a dreptul neinspirată, care face chiar și din
cei mai inteligenți și competenți – în alte domenii – oameni, niște
oligofreni. Cazul doctorului Paulescu, medic genial, descoperitor
al insulinei, dar în același timp cel ce a făcut din antisemitism
evanghelia imbecililor, este caracteristic.
* Deși la puțină vreme după apariția acestui articol Gogu Rădulescu
a murit într-un cămin al comunității evreiești din România, nu este un fapt
stabilit cu certitudine originea sa evreiască, ci numai a soției sale, Dorina.
– Notă 1993
** Este vorba de revista cu acest titlu. – Notă 1993
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Nu este greu de văzut că în noua confruntare de poziții au revenit, automat și legic, toate locurile comune, de o parte și de alta. Iar
cel mai tipic este operarea cu jumătăți de adevăr. Antisemitismul
este prin excelență forma cea mai nocivă și mai caracteristică a acestui mod de falsificare a realității.
Antisemitismul e vechi de când a apărut pe lume poporul
evreu, și larga difuziune a Bibliei, fie că este în traducerea aprobată
de Patriarhie, fie în versiunea „sectantă” a lui Cornilescu, pune acum
la îndemână oricui principala sursă de informare. Se vede clar, de
acolo, că evreul a fost urât de neevrei nu pentru defectele sale, ci
pentru reușitele sale. Este, în esență, o formă a invidiei și chiar
a urii celui inferior pe cel superior.
Este, apoi, manifestarea voluptății forței brute de a dispune
de cel mai slab fizic. Se vede, iarăși, câtă uriașă suferință a îndurat
poporul evreu de-a lungul mileniilor, câte adversități.
Dar se vede și ce formidabilă putere sufletească a reușit să degaje
acest popor care a inventat simțul istoriei și gândirea istorică,
a trăit în istorie și pentru istorie, și, din abisul suferințelor sale,
a născut mitul lui „Mesia” cel ce va veni să-l facă stăpânul istoriei
de la care a avut atât de suferit și stăpânul lumii care l-a umilit și
chinuit.
Biblia, psalmii marelui rege David, profeții, sunt
martorii acestui ideal al „iudeocrației universale” care nu
este o invenție a antisemiților, din moment ce se confundă
cu toată religia și istoria poporului ales.
Trăim, în secolul nostru, momentul realizării acestei dorințe
de patru milenii! Dacă se va scrie un volum sintetic despre secolul
douăzeci în seria „Peuples et civilisations” fondată de Louis Halphen și
Philippe Sagnac, serie în care volumul IX (1559-1660) este intitulat La
preponderance espagnole; volumul X (1661- 1715) La preponderance
Française și volumul XI (1715- 1763) La preponderance anglaise,
cu siguranță el va trebui intitulat La preponderance judaique, sau
juive și nu germană, americană sau rusească. Fiindcă toate acestea
au fost parțiale, limitate și... trecătoare. Toate s-au aflat însă în
felurite raporturi cu singura putere statornică, progresivă, generală,
și fără hiatusuri: puterea exercitată de pătura superioară –
economică, politică și intelectuală – a poporului evreu.
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De ce natură – benefică, sau malefică – a fost și este această
putere, fără îndoială reală (deși evreii avizați preferă, ca și diavolul
lui Gide, să nu se creadă în existența ei, acuzând de antisemitism pe
cei ce o recunosc și o proclamă!)* nu va fi ușor de stabilit din punctul
de vedere al antisemiților. În orice caz, fără „puterea evreiască”
ce l-a distrus pe Hitler, noi nu scriam azi la București, ci dincolo
de Ucraina, unde voia să ne deporteze aliatul de nădejde al mult
slăvitului domn mareșal Antonescu, dacă ar fi câștigat războiul!
Petre Țuțea a văzut cu ochii săi acest plan pe care i l-a prezentat
un ministru spunându-i: „Nea Petrică, roagă-te la Dumnezeu să
piardă nemții războiul, că altfel uite unde o să ajungem!” Mănosul
pământ românesc trebuia curățat nu numai de țigani și de „jidani”
în concepția lui Hitler, ci și de români!
Fără „puterea evreiască” este clar că nu crăpa nici molohul ce
ne înghițise acum 45 de ani. Încât, în tot ce-i privește pe evrei, talerul
are două fețe, și cei ce întemeiau „Ligi creștine” contra evreilor, uitau
că Hristos... a fost evreu. (Tolstoi nota odată amuzat: „Un preot vru
să mă convingă că Hristos nu e evreu, deși mama lui este evreică, și
tatăl lui este Dumnezeul evreilor”).
Lista premianților Nobel este și ea cea mai clară dovadă a
„preponderenței iudaice”, fie că o atribuim meritelor și înzestrării
extraordinare a acestui popor, fie... „iudeocrației”** ce manipulează
juriul suedez!
Istoria raporturilor românilor cu evreii este complexă
și încă n-a fost scrisă în coordonatele ei reale, nici de o parte
și nici de cealaltă. Fiindcă fanatismul iudaic este, din păcate, la
fel de fix ca și cel antiiudaic, incapacitatea de a vedea cealaltă parte
a adevărului fiind la fel de implacabilă.
Cu destui ani în urmă, în plin antisemitism ceaușist, când toată
lumea se cam temea de represalii, am rostit un cuvânt la o mare
* Am avut o nouă confirmare nu de mult, când Eminența Sa dr. Moses
Rosen l-a acuzat pe scriitorul Paul Everac de manifestări antisemite și
chiar fasciste, pentru că în volumul de eseuri Reacționarul a făcut o analiză
lucidă și în fond admirativ-deferentă acestei realități. – Notă 1993
** Folosesc termenul în aceeași accepție cu democrație sau
aristocrație. N. Iorga definea puterea bizantină exercitată mai ales pe
mare, thalassocrație. (Notă 2006)
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adunare rabinică ce se ținea la București, cuvânt pe care l-am intitulat
„Antisemitism = Antiromânism”. Eminența Sa dr. Moses Rosen a
fost tras la răspundere de ai săi pentru că a solicitat pe un notoriu
naționalist, ca subsemnatul, să ia cuvântul în acea adunare și le-a
explicat că numai eu și prietenul meu Virgil Cândea am consimțit să
vorbim (era și o vizită simandicoasă, a domnului Gadafi, la București
în acel moment). Vechii democrați făcuseră pe surzii la apel!
Am susținut, acolo, că românii au refăcut în istoria lor
traiectoria iudaică, au fost confruntați cu aceleași tragedii. De aceea
când Neagoe Basarab a scris fiului său cele mai patriotice pagini, a
folosit cu foarfeca întinse pasaje biblice. Iar când N. lorga a vrut să
îmbărbăteze pe soldații de la Mărăști și Marășești a tipărit pe foi
volante psalmul La apa Vavilonului în traducerea lui Dosoftei.
Evreii și românii sunt două popoare gemene, două
„mici” mari popoare predestinate unei colaborări pentru
binele umanității întregi. Cum s-a dovedit clar în timpul
„Războiului de șase zile” și în criza din 1968. Ura dintre ele la nivel de
mase ar fi o tragedie de nedescris, ca și ura dintre români și unguri.
O tragedie, dar și un semn de prostie reciprocă!
Dacă în hybrisul unei hegemonii economice, politice și
intelectuale indiscutabile, și în fond nu mai puțin glorioase decât
cea spaniolă, franceză, ori britanică, de care pomenirăm, pătura
conducătoare a poporului evreu (care este în toată lumea, dar
fiecare evreu – ni se spune – are două patrii, întâi cea în care
trăiește, și apoi Israelul, deși în ebraică se citește de la dreapta la
stânga!) va ignora această posibilitate de colaborare; dacă va visa,
dimpotrivă, la reinstaurarea în România a epocii lui Chișinevski,
Ana Pauker și Silviu Brucan (al tinereții sale bolșevice și iudeocrate
de la „Scânteia”!), când românii ajunseseră un popor de sclavi, și
mica minoritate evreiască conducătoare se comporta pretutindeni
ca un Herrenvolk (80% din șefii de închisori și lagăre responsabili
de moartea a peste 200.000 de români, erau evrei, deși mii de evrei
împărțeau celulele cu românii) atunci perspectivele nu sunt deloc
bune. Nici pentru români, care vor avea de suportat represaliile
celui mai puternic și influent popor din lume, cel ce se joacă cu toate
capitalele și cu toate mass-mediile; dar nici pentru evrei. Fiindcă,
dacă simțim noi bine, pe toată planeta miroase acum a antisemitism,
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și nu este nevoie ca la vreun colț de mapamond să sară o scânteie și
să arunce mina în aer.
Faptul că domnul Lech Walensa, după ce a câștigat fotoliul
prezidențial denunțându-și adversarul pentru globulele de sânge
evreiesc din vene, a mers apoi la Washington să cerșească iertarea
de datorii și a obținut-o în schimbul „Canossei” de la Ierusalim, nu
trebuie generalizat și luat ca etalon. O încercare de forțe, azi, pe
teritoriul românesc, în absența „ostașului sovietic eliberator” care
să vegheze cătușele românilor, nu are șanse de a se termina cu o
victorie.
„Șansa”, anul II, nr. 6, iunie 1991
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Alergia la românesc
sau
dracul și tămâia
Faptul că vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Dan
Quayle, a ținut să includă în itinerariul domniei sale și Bulgaria,
după ce a vizitat răsfățatul „triptic” UNGARIA-CEHOSLOVACIAPOLONIA nu mai lasă îndoială asupra intenției administrației Bush
de a jigni pe toate căile România și de a-i demonstra, în modul cel mai
puțin echivoc, alergia făcută de pretendenții actuali la hegemonia
lumii față de tot ce este românesc.
Imediat după Revoluție, secretarul de stat James Baker a vizitat
Bucureștii, dar nu pentru a marca sprijinul S.U.A. față de Revoluția
Română, ci spre a umfla politic pe viitorul campion al dezmembrării
statului român, pastorul detonator al acțiunii de la Timișoara. El a
fost repede invitat la Washington și primit după un protocol de care
președintele României încă nu s-a bucurat.
După aceea, chestiunea „clauzei” a venit să demonstreze și
mai categoric (și să toarne apă rece peste capetele celor ce așteptau
„venirea americanilor”) cam cum stăm cu americanii acum, anno
Domini 1990.
Anul acesta a fost rândul turneului european al domnului Quayle
spre a face cât se poate de clară poziția ostilă a actualei administrații
față de România și de poporul român. Demonstrând totodată că
Bulgaria nu a fost despărțită de Occident printr-o nouă cortină de
fier, malteză, ci intră în „noua ordine” instaurată de „pax americana”
– adică în proiectul unei lumi asupra căreia Statele Unite
nu mai înțeleg să împartă cu nimeni dreptul la dominația
economică și politică.
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Opoziția s-a grăbit să exploateze evenimentul și să facă o vină
actualei conduceri a României, mai exact, președintelui Iliescu,
din paraponul american. Chipurile, marele stăpân al lumii este
nemulțumit de comportamentul „raialei” danubiene în chestiunile
„mersului spre democrație” și ale privatizării.
Domniile lor se înșală! Un om foarte bine introdus în treburile
lumii actuale, fiindcă, deși român, a avut ocazia să țeasă o clipă, ca
unul din principalii actori, la intrigile internaționale, îmi spunea că
încă de anul trecut a fost la ordinea zilei desființarea României,
cu acordul și sub bagheta dirijorală a Statelor Unite. Și că proiectul a
fost nu abandonat, ci numai amânat*.
Cu alte cuvinte, ceea ce s-a realizat în 1940 sub zodia pactului
Ribbentrop-Molotov a redevenit astăzi un proiect american, sub zodia
administrației Bush: Smulgerea Transilvaniei, autonomizarea
Banatului (ceea ce se petrece la Timișoara devine astfel
mai inteligibil) și perpetua stăpânire sovietică asupra
Basarabiei!
Deocamdată, în privința ultimei, avem confirmarea categorică
a proiectului. Căci ce alte rațiuni a avut graba cu care Departamentul
de Stat a ținut să declare că Statele Unite recunosc toate anexiunile
„nebaltice “ale Uniunii Sovietice? Nu știm dacă domnul Quayle a
fost întrebat, între patru ochi, de vreun polonez pentru care Lwowul este în Lemberg (sau Liovul strămoșilor noștri), ori de către vreun
neamț care nu uită numele german al orașului natal al lui Immanuel
Kant (repartizat tocmai de aceea nemților de președintele Wilson
cândva) dacă precizările îi privesc și pe ei. Aproape am putea să jurăm
că i-a lămurit că este vorba doar de români! Cum tot de români este
vorba atunci când nimeni nu se sinchisește de minoritățile românești
din Balcani sau din imperiul vecin.
Numai după declarațiile categorice de neutralitate în tragedia
kurzilor, Statele Unite au intervenit totuși. Să fi văzut și o șansă de
a crea o nouă jurisprudență internațională, după care, în anumite
cazuri, se poate debarca pe teritoriul unui stat și se pot transporta
trupe sub steagul ONU, pentru a proteja o minoritate persecutată!?
S-a creat, în orice caz, precedentul pentru un scenariu similar cu
„kurzii” noștri! O rezoluție franceză, susținută personal și insistent
* Este vorba de regretatul Aurel Dragoș Munteanu (Notă 2006).
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de președintele Mitterrand, urmărea să instituie un fel de drept
al „enclavelor” etnice de a se constitui în „stat în stat”. Ea
n-a putut trece din cauza unei voințe românești ce nu și-a trădat
țara, deși i se cerea din toate părțile să o facă!
Evident, și această propunere franceză crea premiza juridică
pentru smulgerea Transilvaniei din trupul României, cauză trecută
din mâinile lui Mussolini și Hitler în ale domnilor Mitterrand și
Bush!
De unde această alergie americană la România, care
merge până la a-i dori mutilarea, reducerea la o existență
jalnică și la mizeria unei colonii incapabile de altceva decât
de supunerea la „noua ordine internațională” reprezentată
de administrația Bush?
Să excludem explicația grăbită și naivă a antisemiților, care
văd aici un transfer de alergie, de la un anumit lobby evreiesc,
atotputernic în S.U.A., asupra administrației întregi. Nici domnul
Bush și nici domnul Baker nu sunt evrei, și cu cheia asta simplistă
nu se descuie orice ușă. Chestiunea este ceva mai complexă.
Statele Unite au ajuns în momentul în care prăbușirea
sistemului comunist prin dezastruoasa gestiune economică
și ideologia sa contra naturii umane și a firii, le creează posibilitatea unei hegemonii mondiale, unei afirmări euforice a
puterii lor, după mulți ani de concurență sovietică și după
două momente grele: Vietnamul și afacerea ostatecilor din
Iran!
Câtă nevoie are americanul obișnuit de beția victoriei, de
hybrisul triumfalist, de răzbunarea unor traume ce l-au marcat,
s-a văzut clar din spectacolul parăzii militare de la Washington, cu
milioanele de kilograme de confetti aruncate peste eroii „Furtunii
deșertului” conduși de marele erou, generalul Schwarzkopf
(nefericită eufonie, teutonico-nazistă, la numele unui erou al
Americii!).
S-a trecut peste faptul că biruitorii se întorceau dintr-un război
ce ar fi fost cotat cândva ca o rușine a Umanității, dacă președintele
Saddam Hussein ar fi fost mai abil și n-ar fi recurs la mijloace care l-au
discreditat, justificând replica „comunității internaționale”. Fiindcă,
în fond, ce a fost acest război, această „furtună a deșertului”? Cam
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ceea ce ar putea fi mâine coaliția a 26-30 de state împotriva României,
în cazul în care aceasta și-ar trimite trupele să apere Ardealul sau să
ia Basarabia! Numai limbajul, ieșit din baierele minții, al celui ce
amenința S.U.A. cu o victorie irakiană – tragedia tuturor dictatorilor,
se pare, sau servitutea lor! – a permis camuflarea adevărului și
regia pe care am văzut-o. Un Saddam Hussein mai înțelept sau mai
viclean ar fi putut fi triumfător măcar moral, pozând în victimă a
conjurației internaționale împotriva împlinirii unui ideal
național.
Oricum, simpla rămânere a șefului statului irakian la putere,
în ciuda repetatelor declarații, ascultate de toți, seară de seară, la
televizor – că războiul nu se va termina decât cu lichidarea
sa –, dijmuiește victoria glorificată pe străzile Capitalei americane!
S-a făcut de repetate ori, la radio, televiziune, în presă, paralela
dintre primirea dedicată în 1951 generalului Mac Arthur și cea oferită
astăzi generalului Schwartzkopf. Apropierea este riguros exactă.
Am trăit atunci, cu toată ființa, evenimentele! Făceam parte din clasa
„bestiilor burghezo-moșierești” și când a început războiul din Coreea
(eu n-aveam decât 17 ani pe atunci) toată clasa mea socială a văzut
începutul celui de-al treilea război mondial, venirea americanilor și
reintrarea în stăpânirea moșiilor! A fost o adevărată izbucnire de
fericire la auzul veștii că războiul în sfârșit a început, și se poate
înțelege cum urmăreau toți, cu sufletul la gură, ce se întâmplă acolo.
Am trăit cu un nod în gât fericirea comuniștilor la retragerea trupelor
americane și sud-coreene. Urmăream celebrele stegulețe pe hartă,
care indicau înaintarea nord-coreeană și „replierea” americanosud-coreeană. Îmi răsuna în urechi, asurzitor, celebra lozincă „Jos
mâinile de pe Coreea!
Apoi a venit marea contraofensivă! Învingătorul Japoniei, eroul
de legendă, genialul strateg Mac Arthur a conceput teribila contralovitură care a dat peste cap toată înaintarea comunistă. În câteva
zile au dispărut hărțile și stegulețele, trupele americano-sud-coreene
au trecut „paralela” intrată în istorie, și pas cu pas generalul Mac
Arthur se apropia de victoria în care toți cei din clasa mea vedeau
începutul mântuirii de comunism!
Dar se știe ce a urmat: s-au ridicat stăvilarele de la nord
și s-au revărsat milioanele de „voluntari chinezi”. Pe pielea lor,
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trupele americane au experimentat armele de luptă cu puhoaiele
umane. A apărut celebrul napalm, dar s-a dovedit clar că numai
represalii masive la adresa Chinei puteau opri cursul războiului,
brusc modificat. Și atunci generalul Mac Arthur a cerut mână liberă
să acționeze în consecință, să bombardeze uzinele electrice de pe
fluviul Yalu. Răspunsul Washingtonului a fost: destituirea! Și
am înțeles – cine avea creieri în cap – că visul restaurării la moșie
prin americani a luat sfârșit. Evenimentele din Ungaria, în 1956, i-a
plesnit peste ochi până și pe orbi. A venit apoi Vietnamul, după ce
Coreea se terminase la paralela fatidică, demonstrând faptul că
deocamdată victoria militară și politică a Americiii asupra
comunismului se amână!
Generalul destituit, spre disperarea tuturor celor ce așteptaseră
de la el mântuirea, a fost primit la debarcarea pe solul natal și la
încheierea carierei sale militare, cu o extraordinară manifestație.
Aceea cu care este comparată, acum, primirea generalului
Schwartzkopf, care n-a putut să câștige victoria totală și clară asupra
adversarului său, exact cum n-a putut-o câștiga Mac Arthur. În locul
victoriei istorice, i se oferă o „paradă a paradelor”, cu avalanșe de
confetti! Dar faptul că americanii acceptă acest carnaval spune mult
despre pătrunderile lor politice!
Istoricii Romei antice menționează faptul că Roma, de câte
ori suferea o gravă înfrângere militară, organiza o paradă militară
triumfală și vulgul Capitalei credea că imperiul a repurtat o nouă
victorie. Nu știm cât de bine îi va reuși aceasta noului aspirant la
destinul Imperiului Roman, dar deocamdată semnificativă este
nevoia de astfel de reprezentații, faptul că o semi-victorie
foarte încărcată de „efecte secundare” negative a putut
fi dilatată în asemenea proporții, încât să nu se vadă
ridicolul situației: un stat care încape în teritoriul unuia
dintre „statele” ce compun S.U.A. a fost atacat de aproape
30 de state – cea mai mare coaliție din istoria Umanității!
a fost zdrobit militar aproape fără rezistență, dar a câștigat
războiul politic, obligându-l pe învingător să accepte
rămânerea la putere a celui denunțat cu surle și trâmbițe
drept un inamic al speciei umane, de care trebuie izbăvită
planeta prin eroismul universal.
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Se poate oare acoperi această realitate, ca pisica, prin tonele de
confetti turnate pe capul generalului Schwartzkopf și ale victorioșilor
săi commilitoni?
Psihologia revelată de parada de la Washington ne dă cheia
atitudinii administrației Bush față de România.
Când ajungi la o asemenea împletire de hybris și naivitate
politică nu mai miră faptul că poți să te paraponisești pe o țară și un
popor fiindcă nu răspund imaginii ce ți-ai făcut-o despre tine însuți.
O țară și un popor care-și permit să nu se dea legați la carul triumfal
al noului imperator de peste ocean.
Trebuie să recunoaștem că „cine se aseamănă se adună” nu este
un proverb chiar lipsit de temei. Nu toate popoarele cumulează suma
calităților umane, și trista experiență a Germaniei din două războaie
mondiale a arătat cum poate coexista o formidabilă înzestrare
tehnică și vocația armelor, cu o catastrofală non-inteligență politică
„de mase”. Experiența similară, în cazul Statelor Unite, a
costat soarta a 100.000.000 de inși și a unei jumătăți de
Europă lăsată de Roosevelt în mâinile lui Stalin.
Nu este o nenorocire ca un popor să fie lipsit de geniul
politic. Nenorocirea începe în momentul când acest popor
își arogă sarcina de a organiza lumea!
Mărturisesc că, atunci când i-am văzut adunându-se la un
loc pe unguri, polonezi și ceho-slovaci, cu ușile trântite în nas
spre România, nu mi-am putut stăpâni un sentiment de veselie
răutăcioasă, stârnit de amintirea faptului că de două ori Ungaria a
fost târâtă în catastrofă: prima oară, temporar, la Varna, în 1444,
când și-a pierdut regele într-o luptă și o campanie dementă. Dar
atunci statul a fost salvat de cel ce i-a preluat moștenirea bietului
dispărut: generalissimul oștilor, Iancu de Hunedoara. A doua oară,
definitiv, la Mohacs, în 1526, când și regele a murit și statul a sărit în
țăndări. De amândouă dățile, regele era... polonez!
Poate că nimeni ca ungurii și polonezii, care și-au pierdut
existența de stat pentru sute de ani (iar primii au tras în groapă și
Imperiul Habsburgic prin politica lor oarbă față de naționalități),
n-au ilustrat mai clar, alături de germani, consecințele tragice
ale lipsei simțului realităților în proporție de masă.
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În 1968 li s-au alăturat actualii lor tovarăși de
„triplică”, dovediți literalmente geniali în a provoca invazia
sovietică, printr-o politică ce a constrâns pur și simplu pe Brejnev
să răspundă la provocări cu tancurile. Firește, sub înțelegătoarea
îngăduință a unui Occident ce a calificat actul drept simplu „accident
de parcurs” (De Gaulle).
O singură dată un polonez a devenit om politic cu intervenție
hotărâtoare în istoria umanității. Dar atunci nu ca polonez, și nu
în fruntea Poloniei, ci ca Papă, în fruntea moștenitoarei geniului
politic al Romei!
Alergia americană la România ține de instinctul ce-l are firesc
un popor prin excelență pragmatic și pus pe afaceri, față de cel ce-i
poate rezista prin ceva ce lui îi lipsește! Din acest punct de vedere,
toată admirația! Nu greșește!
Nimeni mai bine ca S.U.A. și C.I.A. nu este în situația de a
cunoaște potențialul politic și economic al unei țări și unui
popor care, ajutat numai cu o mână, dar jefuit în schimb
cu amândouă, a fost totuși în stare să se opună un sfert
de secol hegemoniei hrușciovisto-brejneviste, să încurce
sistematic ițele politicii sovietice în Balcani și „Lumea a
treia”, și să sfideze răsunător Moscova în vara lui 1968,
după ce nu mai puțin răsunător îi dăduse peste cap, la
ONU, toate combinațiile anti-israeliene după „Războiul
de 6 zile”.
România a fost, incontestabil, de la „Declarația
din Aprilie 1964” și până la Revoluția din Decembrie
1989, A PATRA PUTERE POLITICĂ A LUMII, după Israel
(statul și etnia universal răspândită) S.U.A. și U.R.S.S.
Evenimente hotărâtoare în evoluția mondială, cum au fost
scoaterea Germaniei Federale din situația de „uriaș economic și
pitic politic” de către cancelarul Willi Brand; apropierea S.U.A. de
China și răsturnarea echilibrului binar sovieto-american, înlocuit
cu triunghiul americano-chino-sovietic; încheierea păcii din
Vietnam, care a eliberat mâinile Americii în lupta cu comunismul
și i-a permis angajare, decisivă, alături de Afganistan; apropierea
israelo-egipteană, urmată de acordurile de la Camp-David și pacea
istorică – iată tot atâtea acte de istorie mondială care poartă pe
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ele și ștampila diplomației și politicii românești. Faptul că
un om și-a permis să treacă exclusiv în contul său personal aceste
succese, care erau rodul unei echipe geniale de „lucrători” pe mai
multe planuri, desigur condusă și girată de personajul central, nu
schimbă cu nimic situația.
Ultima ispravă a României, din șirul acestor acte prin care
„perioada dictaturii” (sau cum vrem să-i zicem) a reușit
să coincidă cu cea mai prestigioasă și eficientă prezență
românească în istoria universală, a fost dejucarea planurilor americano-occidentale de a transforma România întrun câmp de război civil, cu intervenție obligată a trupelor
sovietice, ceea ce crea premiza invadării Transilvaniei de
către trupele ungare, asistate de ONU și Occident, pentru...
protejarea populației împotriva genocidului și haosului!
De aici începe „alergia”! Și ea va dura atâta vreme cât
administrația Bush nu va înțelege ceea ce exponenta unui popor cu un
geniu politic la fel de mare și generalizat ca al românilor – „Doamna
de Fier” – a înțeles din primul moment: că în noua Europă în
curs de a prinde chip, România este chemată a juca un rol
hotărâtor, alături de U.R.S.S. datorită nu numai factorului
geo-politic și economic, ci mai ales factorului uman*.
In cursul audienței acordate unei delegații românești formate
din reprezentanți ai opoziției, delegație din care făcea parte fostul
vicepreședinte al Ligii Studenților, Mihai Gheorghiu (care ne-a relatat
cele auzite), doamna Margaret Thatcher, pe atunci prim-ministru
al Marii Britanii, a formulat ideea că Anglia este interesată în
existența unei Românii puternice și democrate, spre a
face cumpănă tendinței germane, franceze și sovietice de a
transforma Sud-Estul european și întreaga zonă eliberată
de comunism într-un câmp de expansiune și confruntare
a propriilor interese și influențe. Acțiunea României
poate asigura identitatea politică a regiunii, independența
ei, și poate juca rolul de factor echilibrant în competiția
intereselor contrare.
* Fiul președintelui de atunci al S.U.A., actualul președinte George W.
Bush, va fi constrâns de realitățile anilor din urmă să constate necesitatea
primirii României în NATO și să-i dea curs.
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Cineva căruia i-am relatat această convorbire, se întreba: „Dar
oare așa o fi spus, sau este invenția lui Mihai Gheorghiu?” I-am
răspuns: „Mihai Gheorghiu – pe care am avut ocazia să-l cunosc și
cu care am stat de vorbă câteva ore – este o inteligență strălucită
și un lider înnăscut, care va fi cineva, într-o zi, în țara asta. Dar
pentru o asemenea viziune îți trebuie o maturitate și un geniu politic
deocamdată dovedite doar de persoana căreia i se atribuie ideile în
discuție!”
Să nu fim mai exigenți cu vicepreședintele Quayle decât
cu vicepreședintele Ligii Studenților! Să-l lăsăm deocamdată să
ne întoarcă spatele și să prefere a ocoli Bucureștiul. Asta nu va
schimba nici harta și nici realitățile. Dar confirmă ceva: un fel de
recunoaștere à rebours a valorii spațiului ocolit de domnia sa, și
a țării și poporului ce s-au învrednicit de un asemenea aurit parapon!
Dacă am vrea să glumim – și de ce n-am termina senini acest articol –
am relua celebra calificare a Americii de către ayatolahul Khomeyni:
„Marele Satana”. Și am zice că domnul Quayle a fugit de România și
de români... ca dracu de tămâie! Cu atât mai bine!
„Șansa”, anul II, nr. 7, iunie 1991
NOTA 1993: Unii mai puși pe glume au pretins că înaltul oaspete al
vecinilor noștri a ocolit România de teamă ca mitocanul valah să nu-i
citească numele așa cum se scrie, ceea ce, pe românește, ar fi fost cam
hazliu! Oricum, la apariția acestei cărți domnul fost vicepreședinte a
redevenit un anonim, ale cărui fițe de o zi nu mai au decât o singură
importanță: să măsoare evoluția unei politici față de România intrată,
pare-se, cu destulă întârziere, pe făgașul realităților intuite așa de
prompt de doamna Margaret Thatcher!
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România în Europa de azi
și Europa României de mâine
Ziarul „România Liberă” ne-a făcut, în numărul de joi,
5 iulie, infinita onoare de a publica numele nostru și câteva
rânduri din articolul Alergia la românesc sau dracul si tămâia pe
prima pagină, sub o amplă notă ce-l viza pe domnul președinte
Ion Iliescu.
Cu titul Un zvon și o dezmințire, textul care ne privește
se ocupă de „zvonul” privind proiectul dezmembrării României sub
ochii încurajatori și sub bagheta dirijorală a Statelor Unite. Ziarul
ține să precizeze: „Un reprezentant al ambasadei americane, cu care
am stat de vorbă joi, a dezmințit categoric astfel de aserțiuni și a
declarat că afirmațiile din «Șansa» sunt ridicole”.
Cât de ridicole sunt afirmațiile din „Șansa” ne-o dovedește
atitudinea oficială a S.U.A. în problema Basarabiei, precum și
rolul jucat nemijlocit de Departamentul de Stat și de președintele
S.U.A. în propulsarea internațională a pastorului Tökes, campionul
campaniei mondiale anti-românești și personajul de prim-plan al
tuturor planurilor privind Transilvania. Probabil pentru a nu da
posibilitatea cititorilor să introducă afirmațiile noastre în contextul
din care fuseseră excerptate, a fost indicat greșit numărul gazetei,
care este 7, nu 6 cum apărea în „România Liberă”.
În ceea ce privește dezmințirea reprezentantului ambasadei
S.U.A. ea ne amintește prea mult de faimoasele dezmințiri ale diplomației sovietice, încât ne abținem de la orice comentariu. Remarcăm doar ridicolul întrebării puse de semnatarul notei din „România Liberă”. Căci ea seamănă cu întrebarea acelor gospodine care,
cumpărând ouă în piață, întreabă: „Dar sunt proaspete?” ca și cum
precupeața o să le răspundă vreodată: „Nu, sunt clocite!”
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Nu ridicolul „zvonului” (dorința noastră sinceră este să fim în
această privință cât mai ridicoli!) pus în circulație de noi a devenit în
ultimele săptămâni evident, ci periculozitatea acelei politici care s-a
străduit să acrediteze teza că „România nu este un stat național” și
să promoveze un „federalism” sub a cărui mască urma să se pună în
aplicare planul dezlipirii Transilvaniei de România, ca primă etapă
spre alipirea la Ungaria. S-a văzut că aceleași forțe ce ne-au strâns
în menghină pe noi, de la Revoluție încoace, au fost constrânse să
alerge spre a stinge focul în Iugoslavia!
E de remarcat că față de cele ce se petreceau acolo s-a adoptat
un limbaj ce a revelat pe deplin modul cum Occidentul EuroAmerican înțelege să trateze cealaltă parte a Europei. În timp ce
S.U.A. au dat apă la moară, fie și cu mare prudență, secesiunii baltice,
dar au subscris fără rezerve amputarea României de Basarabia și
Bucovina de nord, față de Croația și Slovenia au adoptat un limbaj al
șantajului și dictatului, pe care Europa de Răsărit nu-l mai auzise de
la asfințitul „doctrinei Brejnev”. Amenințarea cu stoparea oricărui
ajutor economic în cazul în care federația iugoslavă se destramă,
precum și toate eforturile „Comunității Europene” de a împiedica
autodeterminarea Croației și Sloveniei, dovedesc încă o dată cât de
„pragmatică” este această lume occidentală și cât de diferite măsurile
aplicate unor situații identice.
Pentru noi, românii, nu încape îndoială că buna așezare
a lucrurilor în țara vecină, cu scopul de a înlătura tensiunile și a
menține o formulă politică ce a asigurat identitatea Sud-Estului
european și gloria acestui stat care a ridicat steagul independenței
în fața copleșitoarei presiuni staliniste, ne stă la inimă. Dar nu ne
putem împiedica să ne gândim: ce s-ar fi întâmplat dacă reușea la
noi ceea ce „ucenicul vrăjitor” a reușit în țara vecină?! S-ar mai fi
nevoit oare „Europa” și S.U.A. să apere integritatea statului român?
Lăsăm răspunsul vânătorilor de „zvonuri ridicole”.
Un lucru devine deocamdată clar tuturor în urma dramaticelor
evenimente din ultimele săptămâni: în actuala configurație
a Sud-Estului european, România este statul cu cea mai
solidă structură, cu cel mai numeros popor și – dacă pe
moment nu și cu cel mai mare teritoriu – în orice caz cu
teritoriul cel mai puțin amenințat dinăuntru de o explozie
care să-l împartă în bucăți.
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Teritorial, noi suntem, fără Basarabia și Bucovina de nord, ceva
mai mici decât Marea Britanie cu Irlanda de Nord, dar cu câteva
mii de kmp mai mari decât marea insulă engleză*. Ceea ce face
foarte relativă noțiunea de „țară mică” sau chiar „mijlocie” aplicată
României!
În ce privește statutul nostru teritorial și demografic în
Europa Centrală și Răsăriteană, dacă lăsăm Germania, care aparține
„Occidentului” (chiar dacă atâtea interese o împing spre Răsărit),
România vine în al treilea rând după U.R.S.S. și Polonia,
și va fi pe al patrulea loc în ziua când Ucraina va deveni
independentă. Această inferioritate teritorială și demografică
este compensată însă de doi factori: cel geopolitic și cel istoricgeografic.
Importanța pe care situarea în Europa o conferă poporului
român a fost remarcată încă de celebrul nostru inamic, Robert
Roesler, enervat de această realitate și profet plin de năduf al
„Imperiului Dacic” (termen cu care denumea „România Mare”
ce s-a înfăptuit la numai 47 de ani de la apariția vestitelor sale
Romänische Studien). Cât privește avantajul de a avea hotare
istoricește clare, de a-ți ști marginile până unde te poți
întinde și la care poți aspira, în timp ce alții sunt împinși când
spre Răsărit când spre Apus, N. Iorga a spus-o foarte clar. Ceva
din buna rânduială și din simțul măsurii și al limitei, proprii
firii noastre, vine poate și de aici, nu numai din spiritul latin al
strămoșilor!.
Obiectiv, deci, România are toate premisele geopolitice, demografice și teritoriale pentru a desfășura o operă
de construcție europeană cu importanță decisivă măcar
pentru jumătatea noastră de continent. Dar nu numai pentru
ea. Căci, la fel ca în trecut, când am stat în calea imperialismului
otoman în drumul spre Viena și Roma (unde visa Baiazid să dea
calului ovăz, dar i s-a poticnit la Rovine!), iar apoi în calea expan* Marea Britanie împreună cu Irlanda de Nord totalizează 244.044
kmp, mai mult cu 6.544 kmp decât teritoriul actual al țării noastre (237.500
kmp), dar mai puțin cu 15.005 kmp decât „România Mare” (259.049 kmp).
Fără Irlanda de nord, doar cu insula Marii Britanii, Anglia ar avea 230.200
kmp, cu 7.300 kmp mai puțin decât România de azi -Notă 1993.
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siunii Rusiei spre Constantinopol, mai totodeauna dramele și
luptele românilor s-au implicat în destinul Europei întregi, suportându-i tragediile, dar uneori luându-le asupră-i
și ușurându-i pe alții de ele!
Pe măsură ce noi înșine și alții din afară vom învăța istoria
altfel decât s-a făcut până acum, vom descoperi României un
statut european ce nu are nimic de a face cu cel ce ni-l evaluează
analfabetismul geografic și istoric al unui Occident incapabil să
vadă Europa dincolo de Viena și să nu confunde între ele capitalele
Ungariei, României și Bulgariei.
A vorbi de „intrarea României în Europa” înseamnă
a uita că „Europa” a luat naștere pe malurile Mediteranei
elenice și în umbra Carpaților geto-dacici, nu pe malurile
Senei sau ale Potomacului. Roma, cu care începe
„Occidentul”, vine abia în al treilea rând!
Cu grecii antici, umanitatea europeană a descoperit spiritul. Cu
tracii legendarului Orfeu și al zeilor Dyonissos și Apollo, coborâți din
Nord pe Olimpul elenic, a descoperit sufletul și muzica – produsul
lui cel mai caracteristic, la care să adăugăm secretul medical al
vindecării trupului prin forța sufletului și minții echilibrate, precum
și credința în nemurire și într-o „lume mai bună” dincolo de zarea
vieții de aici. Cu Roma, avea să descopere statul și justiția.
Suntem deci, împreună cu anticii eleni și cu romanii,
la temelia acestui continent și ne găsim pe locul nașterii
sale. Către propria casă nu avem nevoie să ne deschidă
nimeni ușile!
În care Europă așteptăm oare să fim primiți? Aceea a supremației materiei asupra spiritului, a economiei și afacerilor asupra
vieții și sufletului, a goanei după bani ce epuizează scurtul drum
dintre leagăn și mormânt, a muncii care în loc să dea omului bucuria
de a rodi îl imbecilizează programat, spre a nu mișca în ruajul infernal în care a fost integrat? În Europa care a pierdut sensul și
bucuria comuniunii între oameni și care de o jumătate de
secol n-a mai fost în stare să ridice, din nici un colț al ei, nu
un Shakespeare, un Beethoven sau un Rembrandt, dar nici
măcar un Picasso sau un Malraux, veniți de la sfârșitul celuilalt
veac, sau de la începutul acestuia? Un veac pe care „Europa” l-a
făcut pustiu de puterea de a crea și de a trăi!
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Pentru a ne „primi” pe noi acolo unde până nu de mult se
aflau inima și creierul Umanității va trebui ca „Europa” însăși să
reînvie! Iar readucerea ei la suprafață din naufragiul unei
decadențe spirituale în contrast cu monstruozitatea expansiunii materiale va fi poate tocmai opera noastră, a celor
din Răsărit. A celor ce ne-am mântuit de iadul spre care și
ei ne-au împins la Yalta!
Unul din gândurile cele mai revelatoare pe care le-am cules
din multele formulate în perioada de după vertiginoasa prăbușire
a dictaturilor comuniste în țările cucerite de Stalin la sfârșitul celui
de-al doilea război mondial a fost acesta, ieșit din pana lui Jérôme
Dumoulin și apărut în „L’Express” din 19 mai 1990: „Ils ont espéré,
l’espace d’un hiver, que le «supllément d’âme» après lequel
ils courent comme les chevaliers de la Table ronde après
le Graal, leur serait accordé par les jeunes démocraties
purifiées par une longue souffrance“ (Ei au nădăjduit, timp
de o iarnă, că «suplimentul de suflet» după care aleargă precum
cavalerii Mesei rotunde după Graal, le va fi dăruit de tinerele
democrații purificate printr-o lungă suferință).
„Tinerele democrații” au fost într-adevăr purificate prin această
lungă suferință. Ele au fost întărite și aduse în situația de a se elibera
de coșmarul ce le-a fost „acordat” și cu complicitatea unui Occident
care, trădând jumătate din Europa, s-a trădat pe sine. Dar din
nefericire ele se văd năvălite acum de o pseudo-Europă ce
nu mai are nimic de-a face cu aceea a viselor și lecturilor
din timpul lungii traversări a infernului.
Este Europa „morții sufletului european” și a necontenitelor
rivalități economice, sau a ciocnirilor de orgolii naționaliste. Este
acea Europă care a înțeles să facă din țara noastră lada ei de gunoi,
în care s-au aruncat hainele purtate, medicamentele expirate și toate
fleacurile ce nu se mai vindeau acasă.
Dacă țiganii din România au speriat Occidentul mâncând
lebedele Vienei, această specie de „europeni” care a venit peste noi
a făcut tot ce era de trebuință spre a pune la pământ romantismul
european al multor generații! Excepțiile, desigur, au fost și ele
multe, și au împiedicat săparea unei prăpăstii măcar între suflete,
dacă între economiile Estului și Vestului ea se sapă cu bună știință și
cu un dispreț suveran față de candidații la mizerie.
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La ce mizerie? La sărăcie poate. La sărăcia materială. Dar
săracii cei adevărați ai Europei nu suntem noi, ci sunt
închinătorii „vițelului de aur”, acești handicapați sufletește
care au pierdut și sensul și gustul și posibilitatea de mai trăi
cu adevărat. Și care, pustii și închiși în ei înșiși, amenință
să ne facă acum și pe noi „după chipul și asemnarea lor”.
Avem o bogăție fără seamăn de apărat în fața lor:
propria noastră agoniseală de suferință umană și de speranță într-o zi în care se va ridica iadul de peste noi și
vom regăsi bucuria de a fi oameni și de a trăi ca oamenii.
Dar iată, „experții economici” ai „Europei” vin să ne prăvălească
în mizerie și disperare, aplicându-ne rețete ce nu urmăresc însănătoșirea noastră ci scoaterea noastră din categoria concurenților. „Intrare în Europa”, „Reformă” și „Tranziție” sunt false
denumiri aruncate peste un altfel de infern, față de care abia de aici
înainte dictatura ceaușistă o să fie privită ca o „epocă de aur”!
După ce ne-am bătut cu turcii și cu imperialismul țarilor, să ne
deprindem cu gândul – oricât de paradoxal pentru cei ce cunosc mai
bine istoria Franței decât pe a noastră – că vom avea de luptat
acum cu „Europa” aceasta ghiftuită și în același timp
necontenit hămesită. Că va trebui să rezistăm planului
de transformare a Răsăritului în colonie de alt gen decât
Imperiul sovietic din care am evadat. Să ne deprindem
a nu mai aștepta din afară mântuirea din mizeria în care
suntem împinși, cu bună știință. Voitorii noștri de rău neau avertizat de altfel că nimeni nu ne poate ajuta dacă nu
ne ajutăm mai întâi noi înșine!
Și mai ales să învățăm din ce li se întâmplă celor din
jurul nostru care „au intrat în Europa” mai repede ca noi,
fie prin anexiune liber consimțită, fie prin supunere oarbă la dictatele
și rețetele Fondului Monetar Internațional. Să ne fie învățătură de
minte, și nu să servească drept alibi celor ce ne strâng de gât cu aceeași
funie, spunându-ne: dar uitați-vă în jur, tuturor li se întâmplă așa!
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România este în clipa de față cel mai important stat
din jumătatea ceastălaltă de Europă, tocmai fiindcă are
resursele materiale, intelectuale și morale pentru a primi
provocarea și a răspunde, în loc să-i cadă victimă.
Ceea ce trebuie lichidat însă de urgență este starea
de disperare și destrămarea sufletească și mintală ce ni
se inculcă. Ea se reflectă până și în folosirea aberantă a limbii,
unde nimeni nu mai acceptă să vorbească gramatical, adică, de
fapt, să gândească și să cuprindă gândul în cuvânt.
O țară plină de copii geniali este obligată să audă, zi de zi, doar
despre cei loviți de soartă, și să asiste cum raporturile din realitate
sunt întoarse pe dos, spre a dizolva încrederea în puterea
noastră de a ne hotărî ziua de mâine.
Un popor extraordinar, (cu toate defectele sale unele, din
păcate, tot atât de extraordinare), este alungat de pe propriile
pământuri cu biciul disperării și al spaimei de ziua de
mâine, pentru a lăsa locul unei colonizări viitoare cu
viiturile lumii*.
O țară care a dovedit două milenii un geniu politic demn
de strămoșii romani a ajuns jucăria din mâinile aventurierilor
internaționali și terenul de vânătoare al specialiștilor în utilizarea
cozilor de topor.
Până când?
Un gazetar de remarcabile intuiții, Dumitru Titus Popa,
lansa recent un semnal de alarmă în „Magazinul Cultural” al
ziarului „Românul” („Suntem sub ocupație?”) punând punctul
pe i: „O lucrare surdă, subterană, de o infinită perfidie
golește albiile izvoarelor noastre și așa subțiate de rele și
îndelungi încercări. Nu în primul rând ogoarele, pădurile,
fabricile, apele, mineralele sunt amenințate, ci, în primul
rând – sufletul românesc, izvorul nostru originar. Este,
probabil, necesară o filosofie simplă și clară de continuare
și continuitate românească!”
Este necesară mai mult decât o filosofie: este necesară acum
o LIGĂ PENTRU APĂRAREA SUFLETULUI, MINȚII ȘI LIMBII
* Ultimile prevederi pentru anul 2050, care au făcut prima pagină
a mai tuturor ziarelor, ne preveneau că vom fi 16.000.000, bătrâni și
invadați de asiatici! Nota 2006
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NEAMULUI ROMÂNESC în care să se întruchipeze străvechea credință dacică în trebuința de a vindeca mai întâi
sufletul, dacă vrei să-ți înzdrăvenești trupul.
Vorbind de „Ligă” nu mă gândesc la un comitet, un președinte,
un sediu și o armată de neisprăviți gata oricând să se agațe de coada
unui steag spre a-și găsi o pâine și a se afla în treabă.
Ci mă gândesc la o reală cunoaștere și comuniune
rodnică între toți aceia care, fără a aștepta nicio răsplată,
și-au făcut, precum odinioară Bălcescu și Eminescu, din
slujirea neamului acestuia sensul și idealul vieții lor.
Înainte de întemeierea unor partide politice cu toate culorile
naționale pe firmă era de primă urgență apariția unei asemenea
confrerii spirituale și morale, fără nici o sfoară trasă din culise,
dar capabilă să îndeplinească în viața noastră publică
funcția farului de pe coastă, care nu manifestează și nu
organizează întruniri, dar luminează spre a ajuta evitarea
naufragiilor.
Încă nu este prea târziu ca să ia ființă. Nu este nici măcar tărziu.
Căci România se află indiscutabil într-o zodie bună. Sub zodia
care o menește unei mari opere în același timp de salvare
de sine și de construcție europeană. A unei adevărate Europe,
în acord cu adâncurile și tradițiile ei, care sunt și ale țării noastre.
Nu Europa cu care suntem obligați acum să ne târguim bucata de
pâine.
O Românie de mâine într-o Europă care să-i semene, așa cum
rând pe rând Europa le-a semănat elenilor, romanilor, italienilor
Renașterii, spaniolilor veacului de aur, englezilor și germanilor
din multe epoci, și mai totdeauna francezilor.
O Europă care, chinuită în acest secol de proiectarea asupra-i
a unor eșecuri naționale tragice pentru toți, cum au fost bolșevismul
și nazismul, își caută cu ardoare acel „Graal” al unui nou duh
creator.
Iată ceea ce ne este permis să visăm în ceasul de față. Așa
cum a visat cândva o „Dacie”, cel comemorat mai zilele trecute, la
un veac de trecere în veșnicie*. O „Dacie Literară” mai întâi, când nu
se putea proclama alta sub cenzura rusească! Adică în spirit, după
* Mihail Kogălniceanu.
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credința dacilor. Care însă de acolo a fost apoi clădită și așezată pe
harta politică a Europei chiar de el și de generația lui!
Generația noastră, generațiile, toate, care respiră azi sub cerul
românesc, pot pune împreună temeliile unei alte Europe decât
a cortinelor de fier sau de aur. Este vocația noastră, este poate
înzestrarea noastră printr-o experiență teribil de grea în această
Europă cu care am avut necontenit de a face, dinspre toate punctele
cardinale, și de când ne știm pe lume.
O Europă a mileniului ce vine, în care tot ce este bun în
sufletul și mintea puternic creatoare a neamului românesc
să intre ca antidot la destrămare și decadență, și ca plămadă
a unei noi umanități, NU ESTE UN VIS, CI UN PROIECT.
În această Europă de mâine, în consonanță cu România de
mâine, a cărei geneză stă în puterea noastră, ne vom mântui de
coșmarul Europei de azi, bântuită de atâtea rivalități și de atâta
neomenie. Și din nefericire pătată iarăși cu sânge.
„Șansa”, anul II, nr. 8, iulie 1991
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Cursa contra cronometru,
miza – România
Pe măsură ce se desfășoară partida de șah între ceea ce
președintele de atunci al Statelor Unite, Ronald Reagan, a numit
„Imperiul Răului” și celălalt imperiu, al cărui nume n-a
fost încă izvodit, dar ale cărui fapte încep tot mai mult
să-l îndreptățească la aceeași denumire, în altă variantă,
înțelegem tot mai bine ce s-a întâmplat cu noi în ultimul
deceniu și ceva. Deoarece, ca totdeauna, fiind așezați „în calea
răotăților” cum a spus cronicarul, noi românii a trebuit să suportăm
încă o dată condiția porumbelului obligat să treacă printre munții ce
se bat în capete (nu știu, folcloriștii să ne-o spună, dacă mai există
și în basmele altor popoare acest motiv, perfect adaptat experienței
noastre istorice).
N-am zice, totuși, că Ureche a fost aici infailibil și că numai așa
trebuie să înțelegem poziția geopolitică a pământului românesc și
condiția istorică pe care a dictat-o. Fiindcă dacă ne-au lovit mereu
toate răutățile, în însuși acest fapt a stat și șansa noastră de a nu
le sucomba! Rămași la discreția uneia singure, venită numai dintr-o
parte, am fi fost condamnați. Dar stând în calea tuturor, mai ales
când fiecare ne voia doar pentru el, am reușit, în cele din urmă și pas
cu pas, să facem din greaua și zbuciumata noastră istorie un urcuș
continuu spre un destin pe care abia în zilele noastre îl deslușim în
finalitatea și dimensiunile sale.
În orice caz, sigur este că nu vom înțelege niciodată ce s-a
întâmplat în „micul” nostru spațiu (mic cât țara care a creat
cel mai mare imperiu cunoscut de istorie, mai mare decât
cel roman și sovietic: am numit Anglia!) dacă nu vom privi
„mapamondul” în accepția din momentul respectiv. Fiindcă
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toate liniile de forță ale istoriei Europei se întretaie aici, așa cum
toate marile linii de legătură între epicentrele economiei și politicii
de azi, pe glob, traversează România.
Istoria noastră a fost și rămâne legată, prin mii de
fire, de cea mai uriașă înfruntare de forțe din istoria
Umanității: aceea dintre „Împăratul roșu” de la Răsărit
și împăratul – cum i-o fi culoarea – de la Apusul ambelor
maluri atlantice. În basme, împărații desemnați prin culori
(care însemnau de fapt punctele cardinale în accepția bizantină!)
se prezentau într-un antagonism propriu genului: unul reprezenta
binele, altul răul. Și câteva generații au gândit așa, chit că inversau
culorile, după cum erau beneficiarii puterii „Împăratului roșu” sau
așteptau restaurații în moșii sau fabrici, ori pur și simplu eliberarea,
de la celălalt împărat.
Teribila descoperire, creatoare de atâtea dereglări ale
busolelor politice, o facem abia în zilele noastre, pe pielea noastră:
suntem obligați să ne mișcăm și să acționăm între două
infernuri, între două „Imperii ale Răului”, dintre care unul
dă semne a fi îngenunchiat de celălalt. Dar noi cu ce ne alegem
din asta?
Este evident că „marea turnantă” parcă spre a contrazice toate
calculele „Realpoliticienilor” de la Machiavelli încoace n-a aparținut
nici lui Churchill (deși el a declanșat „Războiul rece” prin celebrul
discurs de la Fulton, în care a lansat formula „cortina de fier”), nici
lui Eisenhower, nici lui Nixon și nici chiar celui ce a lansat a doua
formulă celebră – „Imperiul Răului” – atunci când a declanșat
ofensiva azi victorioasă.
„Marele Regizor” ce ține în mână firele nevăzute ale teatrului
lumii, de-acolo, de pe tronul ceresc, a vrut ca omul cel mai ridiculizat,
cel mai umilit, cel mai înfrânt în „naivitatea” lui politică, certificată
de toți „cunoscătorii”, omul aproape îmbrâncit de la Casa Albă de
electoratul american ce-l adusese într-un val de idealism și nevoie
de puritate morală pe „Jimmy How?” cu patru ani în urmă, să fie
adevăratul învingător al „cetății întunericului” zidită de
Lenin, după credința sa pentru veșnicie, întrucât s-ar fi
confundat cu însuși „sensul istoriei”.

Împotriva distrugerii României

87

Cu puțin înainte de căderea dramatică a președintelui Nixon în
urma afacerii „Watergate”, unul dintre cei mai mari oameni politici
ai secolului nostru, Henry Kissinger, făcea o analiză sângeroasă a
șanselor celor două puteri în dispută pentru supremația mondială:
închipuiți-vă – zicea dânsul – doi automobiliști în cursă. Unul are
o mașină care poate atinge 200 de kilometri pe oră, dar se teme
să apese pe accelerator dincolo de 100. Celălalt are o mașină care
atinge doar 150, dar apasă până la capăt. Deduceți dumneavoastră
cine va câștiga! Și același Henry Kissinger, după nenumăratele-i
eforturi de a crea o punte între Israel și lumea arabă, ostilă în bloc,
obosit și disperat a lansat o altă celebră formulă: există două căi de
a rezolva problema. Una, pe cale naturală: să coboare din cer un
înger, și să-i împace pe israelieni cu arabii! Alta, supranaturală: să
se împace între ei, prin tratative!
Jimmy Carter a fost omul ales de „Marele Regizor”, a
cărui Carte Sfântă o citea zilnic, să umilească pe „realiști” și
să demonstreze că în istorie „supranaturalul” este posibil
celor ce cred, în naivitatea lor, în șansele binelui. În șansele
acelei arme teribile pe care Sfântul Pavel – cel mai mare politician
al tuturor timpurilor, cum l-a intuit, nu cu exces de simpatie, Emil
Cioran – a numit-o „Sabia Duhului”.
Președintele Carter, al cărui loc în istoria omenirii va crește în
aceeași proporție în care al multora se va diminua, a ales altă soluție
decât curajul de a apăsa pe accelerator până la capăt: a zvârlit
„Sabia Duhului” în pneurile concurentului, și mașina
acestuia s-a dat peste cap!
„Proiectilul” – neprevăzut de domnul Kissinger și de
Pentagon, dar descoperit de urmașul polonez în aceeași funcție –
s-a numit cardinalul Vojtyla. Transferarea lui de către C.I.A.
în fruntea uneia dintre cele mai formidabile puteri politicospirituale, a conferit luptei dintre cele două imperii prima șansă ca
balanța să se încline de partea celui ce avea de aci înainte, pe lângă
forța materială, și încărcătura spiritului.
Fără Papa Ioan Paul al H-lea lupta cu comunismul ar
mai fi durat poate decenii. Solidaritatea și Lech Walensa fiind
de neconceput, ca și curajul Poloniei de a ridica steagul de cruciadă,
fără „Papa Polonez”.
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Atunci când președintele Ronald Reagan a realizat
sinteza între uriașa putere economică și militară a Statelor
Unite și acest „suflu de cruciadă” pe care încercase zadarnic
să-l inculce Occidentului verbul profetic și demascator al
lui Soljenițân, atunci când același Ronald Reagan a înțeles
că în politică factorul moral nu este o piedică ci o forță, și
că un popor trebuie vindecat întâi de neputințele sufletești,
de traume și de complexe, dacă vrei să-l ridici la înălțimea
puterii sale materiale, în acel moment „numărătoarea
inversă” a început pentru „Imperiul Răului”.
Celor ce cred în semne cerești (și semnatarul acestui articol
se numără printre ei) „Marele Regizor” a ținut să le vestească
evenimentul capital al secolului: că s-a trezit și că lucrează
în lume! Că fiarei Apocalipsului i s-au terminat zilele de
desfrânare nepedepsită.
Semnul dat au fost cele două atentate împotriva celor doi oameni
care aveau să schimbe cursul istoriei secolului nostru. Loviți în plin,
de la câțiva pași, ei nu au putut fi înlăturați de pe scena istoriei, unde
aveau de îndeplinit o misiune crucială: sfărâmarea Imperiului
Răului. Același Dumnezeu care i-a scăpat pe ei, i-a luat mințile lui
Brejnev, trimițându-l spre poporul pe care nici o cotropire străină
nu-l putuse vreodată îngenunchia: poporul afgan.
Așa a început sfârșitul!
Dar dacă în declanșarea procesului ce a dus la victoria
„automobilului” american în cursa cu cel sovietic, președintele
Carter a fost deschizătorul de drum, în cea de-a doua acțiune, care
l-a transformat în „îngerul pe bicicletă” de la Camp David, el a
continuat și „finalizat” (ca să folosim acest supraîntrebuințat
cuvânt) acțiunea „Țăranului de la Dunăre” în care secolul
nostru și-a avut, fără îndoială, unul din oamenii politici
esențiali.
Cel ce crezuse ani în șir că se poate găsi o cale de înțelegere
între lumea arabă și Israel chiar și fără intervenția neapărată a
supranaturalului a reușit să-l convingă pe Anwar El Sadat să facă
pasul istoric (în memoriile sale marele om politic egiptean povestește
cum, după discuția cu Nicolae Ceaușescu, la întoarcere, ridicânduse cu avionul și privind Bucureștii ce se desfășurau ochilor săi de la
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înălțime, i-a devenit deodată clar că nu trebuie să trimită pe nimeni
în Israel, ci să meargă personal spre a pune la cale marea reconciliere)
și a găsit în președintele Jimmy Carter pe omul în stare să
adauge rațiunii și omeniei românești, autoritatea celei mai
mari puteri a secolului nostru.
Pentru o clipă devenită istorie, câmpul de forță
al S.U.A., transfigurat de vocația etică a președintelui
Jimmy Carter, în marea tradiție a lui Washington, Lincoln
și Wilson, s-a intersectat, într-un act de importanță
mondială, cu câmpul de forță al politicii României. Politică
bazată dintotdeauna pe credința în triumful implacabil al
„făcătorilor de pace”.
Vizita trumfală a lui Nicolae Ceaușescu la Casa Albă
n-a fost o gafă a Americii. A fost însăși recunoașterea
acestei șanse reciproce de a pune ce au mai bun cele două
națiuni la temelia altei lumi decât a încrâncenării.
Și totuși, omul de atunci a sfârșit la zid în urma unui complex
de factori și de acțiuni îndreptate, cu diabolică inteligență,
împotriva acelei Românii și acelui șef de stat care făcuseră
din președintele Nixon o mare speranță mântuitoare, și un
mit, atunci când nimeni nu mai investea doi bani în viitorul
său politic. Același șef de stat care i-a prilejuit președintelui Carter
una din izbânzile ce-i vor împinge în umbră – în memoria selectivă
a Istoriei – nenoroacele de o clipă.
De ce s-a întâmplat așa?
Fiindcă în umbra marii cruciade împotriva
„Imperiului Răului” s-a constituit, cu rapiditate, o altă
tendință: marea ispită de a-i lua locul! De a face din
prăbușirea comunismului premiza dezlănțuirii de hybris
și apetituri hegemonice și un uriaș „business” prin care
tot ce s-a clădit, cu sânge și jertfe, să fie pus la pământ,
iar sclavii Moscovei să devină sclavii Occidentului euroamerican, iar popoarele de aici să devină „guatemalezii”
și „nicaraguanii” Estului.
Profetului cu Biblia în mână și „cow-boyului” cu surâsul pe
buze, totodeauna învingător, i-a luat locul, în tipologia politică,
gangsterul, terorizând cartierul cu pistolul în mână și trăgând fără
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milă în cel ce-i stă în cale. Din plăcerea de a arăta că nu-i pasă de
nimeni și de nimic, și că își poate „permite” totul!
Pe acest fundal, forțe internaționale care nu vedeau în România și în linia politică reprezentată de Ceaușescu decât un obstacol
la instaurarea supremației noului imperiu mondial, pe ruinele celui
sovietic, au putut cu ușurință să precipite finalul a ceea ce devenise,
în ultimul deceniu, o halucinantă cursă contra cronometru între un popor întreg și un dictator înnebunit și „programat”
spre a-și organiza pieirea din partea propriilor supuși!
Este incontestabil că personalitatea lui Nicolae Ceaușescu
– șeful de stat român cu cea mai marcantă prezență
în istoria universală și singurul care a făcut „istorie
mondială” din acest colț de lume – prezenta numeroase fisuri
și predispoziții ușor de folosit de către cei ce, la un moment dat,
au dorit să se descotorosească de el. Dar este tot așa de limpede
că nu pentru binele poporului român aveau insomnii cei ce
au montat formidabila campanie internațională de presă, radio și
televiziune, prin care s-a reușit să se facă din Ceaușescu și ai săi, în
ochii propriului popor, „inamicul nr. 1”. Dimpotrivă, tocmai pentru
că se împiedicau de ceea ce în el era acea dârzenie țărănească, acea
încăpățânare după unii prostească, și după cum s-a văzut sinucigașă,
de a ține România și poporul român în afara condiției de
„sateliți”, fie ai Estului fie ai Vestului. Dârzenie și încăpățânare
ce au culminat cu dramatica lui luptă pentru plata datoriei externe –
unica premiză a relansării unei economii scăpate din laț.
Cum experiența românească putea fi însă contagioasă,
și deci periculoasă, cum fusese pentru Moscova cea
„titoistă” pe vremea lui Stalin, trebuia grăbită încheierea
ei! Și a fost!
Sacrificiile cerute de plata datoriilor au fost întoarse contra
celui ce le impunea fără a le explica rațiunea lor celor ce le suportau.
Toate idiosincraziile, toate limitările, toate complexele nefericite
ale omului și mai ales ale năpastei de lângă dânsul, au fost suflate
cu foalele unor influențe din imediata apropiere, spre a mistui în
pălălaie ceea ce mai rămăsese din cel ce polarizase atâtea speranțe
și culesese, totuși, atâția lauri (neegalat de nimeni vreodată în două
milenii de istorie!) pentru poporul său.
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O fantastică cursă contra cronometru, în trei: între Ceaușescu,
cu proiectele sale și cei deranjați de ele pe de o parte. Și între același
și propriul său popor, adus să-i dorească moartea de la sculare până
la rugăciunea de seară! Cine va supraviețui? Se ajunsese ca mulți săși dorească măcar o zi de viață, după ce-l vor vedea în mormânt!
Cum însă plata datoriei externe devenise un motiv de mândrie
națională, și cum meritul indiscutabil al lui Ceaușescu a
fost acela (atât de asemănător în asta cu al președintelui
Reagan) de a reda demnitatea și conștiința de sine unui
popor călcat în picioare aproape două decenii de Moscova
și de toți minoritarii interni, un popor băgat cu milioanele
în închisori și decimat în „intelighenția” sa politică
și culturală, trebuiau întreprinse două lovituri decisive:
transformarea lui Ceaușescu într-un dușman al culturii și
intelectualilor – ceea ce, cu sprijinul „neprecupețit” al consoartei
s-a reușit infailibil – și punerea lui în situația de a apărea ca
asasinul întregii națiuni prin atentatul la însăși rădăcina
neamului: țărănimea.
Cei ce cunosc dedesubturile „proiectului de sistematizare a satelor” știu cum a fost pus la cale acest extraordinar „atentat reușit”
de către o echipă de arhitecți între timp volatilizată pe meleaguri
mai bune, care l-au determinat pe Ceaușescu să respingă o strălucită
creație a tinerilor arhitecți români, refuzați în favoarea proiectanților oribilelor blocuri cu instalații sanitare în curte!
Acest proiect a fost „punctul lui Arhimede” în care s-a
proptit pârghia ce l-a răsturnat pe Ceaușescu! Cursa contra
cronometru s-a terminat la zidul din curtea cazărmii de la Târgoviște
– orașul din care voise să-și facă a doua capitală!
Nici un fel de complot internațional, nici un fel de agentură
din afară, nici un fel de trădare nu l-ar fi putut duce acolo dacă, în
loc să iasă în stradă spre a-i pecetlui soarta, muncitorii din marile
uzine bucureștene ar fi ieșit la 22 decembrie ca să-l apere! Dacă nu
și-ar fi epuizat până la ultima picătură (mai ales din 1977 când și-a
înșelat și trădat clasa care-l pusese în vârful piramidei), oceanul de
speranță, de încredere și de simpatie internă și internațională peste
care-l făcuse stăpân tot un 22: acel istoric 22 august 1968!
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În destinul lui Nicolae Ceaușescu – pe care în ce a fost
rău nu-l va putea reabilita nimeni, așa după cum în măreția
lui nu-l poate oculta nici cea mai deșănțată ură și cea mai
sfruntată minciună – actualii deținători ai puterii ar face
bine să se privească. Fiindcă le este cea mai bună oglindă.
Dacă nu vor să-l urmeze!
Căci pe zi ce trece este tot mai clar că și puterea de azi s-a
angajat, ca și cea de ieri, într-o cursă contra cronometru cu poporul
român. Pe de o parte cu puterea sa de a răbda, iar pe de
altă parte cu dorința unor cercuri internaționale de a-și
subordona economic și politic România, această „placă
turnantă a Sud-Estului european”.
Guvernul actual este pus în fața a două alternative: sau să se ia
la întrecere cu cei mandatați, înaintea lui, și chiar înaintea
Revoluției din decembrie, să facă praf economia națională
și să predea țara și poporul, cu mâinile legate, intereselor
externe, acceptând chiar dezmembrarea țării, așa cum a
dovedit-o la Budapesta „șeful suprem” al echipei – fostul rege Mihai.
Sau să facă un uriaș efort de salvare a României de sinistrul
proiect de „guatemalizare” a Europei scoase de sub ferula
Moscovei.
Acest efort solicită însă concentrarea întregii inteligențe
autohtone, eventual ajutată, dar în nici un caz subordonată, ba chiar
înlocuită, de noua variantă a „consilierului sovietic”, de data asta
venit de la Apus.
Este timpul (mai este timpul!) să se ia act de faptul că România
și poporul român nu pot fi transformați în ursul ce joacă după cum
îi bate în tobă Fondul Monetar Internațional sau Consiliul Europei.
Pentru bunul motiv că soluțiile servite de Occident se
dovedesc catastrofale și opuse nu „interesului național”, ci
pur și simplu însăși conservării biologice a nației!
A asculta orbește de o „Europă” fictivă, și a prelua ca pe
Evanghelie o lege a privatizării elaborată în afara țării
(secretul a fost deconspirat de domnul Lucian Cornescu, președintele
Partidului Social Democrat Tradițional) este un act de inconștiență.
Și nu suntem o nație de handicapați mintali, ca să nu înțelegem ce
se ascunde aici. Dovadă că s-a înțeles, deja, perfect de către opoziție:
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că se destramă cu bună știință puterea statului român
asupra economiei naționale, pentru a se institui asupra
noastră dictatul internațional. Mai întâi prin acapararea
patrimoniului național, apoi prin arogarea dreptului de
decizie politică.
Guvernul trebuie să înțeleagă, cât mai e timp, că nici brigăzile
internaționale de intervenție rapidă ce se preconizează în „Europa”,
nici chiar oștile generalului Schwartzkopf nu-l vor putea salva în ziua
când, vorba românului, „cuțitul va ajunge la os”. Iar domniile lor, la
ora actuală, nu fac decât să-l apese cu fiecare zi în trupul acestui
popor, martirizat fără răgaz de o jumătate de secol.
Nu este adevărat că distrugerea sistematică a culturii prin
restrângerea subvenției de stat, călcarea ei în picioare, umilirea ei
mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu – fenomen de care se plâng
toți exponenții ei – este prețul „economiei de piață”. Căci Franța
– modelul nostru când e vorba să ne scălămbăiem limba – acordă
culturii cea mai mare atenție, deși trăiește în „economia de piață”.
Iar acolo învățământul este așezat pe primul loc, în timp ce la noi
este lichidat, pentru câteva generații, de actualul ministru, de altfel
în continuitate cu precedentul.
Nu este adevărat că „tranziția” (spre ce, spre mormânt?)
presupune plătirea medicului sub nivelul paznicului de la poartă,
desființarea rețelei de spitale rurale, și din nou umilirea, jignirea,
descurajarea „ceaușistă” a acestui apostol al dăinuirii noastre. Ceea
ce ne face să înțelegem, încă o dată, cam cine se afla în
spatele „nebuniei” lui, din moment ce Ceaușescu a pierit,
dar genocidul antiromânesc continuă cu mai multă furie!
Ni se explică: nu sunt bani! Dar unde sunt banii lăsați de
Ceaușescu? Se trage la răspundere un casier care fuge cu câteva zeci
de mii, dar nimeni nu trage la răspundere un guvern care a risipit
într-un an o avere uriașă, și a făcut noi datorii de miliarde, fără a
termina, măcar de ochii lumii, Biblioteca Universitară, distrusă
pentru a fi adus la putere?
Sunt anomalii care depășesc deocamdată imaginația, dar care
pot depăși, în curând, răbdarea.
Ceea ce caracterizează deja evoluția vieții politice
românești este noua cursă contra cronometru: între o
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putere care a transformat visul Revoluției din Decembrie
în coșmar, și o întreagă națiune care a început deja să-și
caute modalitățile de a se mântui încă o dată.
Cursa aceast nu va putea fi câștigată de noii noștri torționari
pentru un motiv foarte simplu: în interior, ei nu mai au nici o bază.
Sunt menținuți de un Parlament complice, care-și sacrifică astfel
viitorul. Dar stau, practic, pe un vulcan în ajunul erupției. Exact ca
Ceaușescu în ultimele lui zile.
Armata și noile forțe de securitate au prea proaspete în minte
procesele celor ce au ridicat mâna împotriva poporului, spre a crede
că se vor supune ordinului de represiune, legiferat recent, în cazul
unei noi ridicări în masă.
Iar din exterior nu pot fi salvați decât cel mult prin azil politic. În
nici un caz Occidentul nu-i poate menține la putere prin baionete, ca
Stalin pe ai săi, și nici chiar prin șantaj economic. Fiindcă Occidentul
are de mult la dispoziție Șomerul Regal, gata să ofere și mai ieftin.
Am vrea ca de data asta să nu mai fim profeți! Am vrea ca
actualul guvern să înțeleagă, măcar în ceasul al 12-lea, că s-a angajat
pe o cale ce poate duce țara la catastrofă. Dar care îi va duce în mod
sigur, pe domniile lor la osânda veșnică. Fie și numai în conștiința
acestui neam, sub cerul căruia au văzut totuși lumina zilei.
Poate mai este ceva de făcut, până nu va fi prea târziu. Sau și
pentru dânșii suntem „viermii”, ca pentru Ceaușeasca? În acest caz,
e de gândit cum a terminat dânsa!*
Și fiindcă am început cu integrarea celor de la noi în contextul
celor ce se întâmplă pe lume, vom încheia atrăgând atenția că iluzia
lichidării, o dată cu aberațiile comunismului, și a idealurilor de care el a făcut uz, și care îl mențin încă în viață prin
simandicoase țări occidentale (chiar dacă și-a schimbat
numele, după modelul Bulgariei) trebuie părăsită.
Aceste idealuri nu au fost îngropate! Ele vor izbucni la
suprafață cu o virulență direct proporțională cu disprețul
și batjocura la adresa „populismului” și cu ignorarea
* Peste numai două luni, minerii lui Miron Cozma vor pune
punct acestei guvernări asasine. Din nefericire, se va constata, curând,
că „ștafeta” a fost preluată infailibil de echipa următoare. Vezi articolul
Războiul împotriva poporului român, din 17 ianuarie 1992 – Notă 1993
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faptului că, totuși, la temelia societății rămâne muncitorul
– fie el cu brațele sau cu mintea, în fabrici, pe ogoare, sau
la masa de creație – și nu negustorul, bancherul sau „omul
de afaceri”.
Modelul de societate propus de Occident este departe
de a fi soluția pentru realitățile cu care se confruntă acești
răsăriteni, sute de milioane, care au trecut prin iad, și
au o experiență necunoscută de occidentali, precum și
alte aspirații privind existența umană. E ceea ce face
imposibilă simpla translație de rețete, dintr-o parte
în alta, și cere în schimb un uriaș efort de regenerare,
înlăuntrul conștiințelor și în realitățile exterioare. Efort
ce-i va apropia și-i va uni pe toți cu aceeași pecete a unei
suferințe comune, și care sunt animați de dorința de a găsi
o cale în zarea viitorului, nu în grădina vecinului. Oricât
de bogat ar fi el. Și mai ales când bogăția lui ne sfidează,
dar vrea totodată să sporească din sărăcia noastră.
Toată această lume, cu un potențial uman excepțional
și cu rezerve uriașe – dacă ținem seama că-i aparține și
acea Rusie în care „Europa” intră de câteva ori – devine
prin însăși constrângerea realităților un uriaș laborator
pentru altfel de viitor decât cel imaginat de economiștii de
peste ocean, sau de micii dispeceri-dictatori ai banului, de
la Bruxelles.
Este suficient să se arunce de pe ea cămașa de forță
a bolșevismului, să se dea libertatea forțelor de creație,
voinței de afirmare liberă, prospețimii sufletești, adâncurilor de poezie și speranță și rezervelor de omenie ale celor ce au suferit așa de mult că sunt călcați în picioare ca
oameni, și vom asista la o țâșnire din adâncuri a unei alte
lumi. Pentru care, de va vrea Dumnezeu, puterea economică și bogăția nu se vor plăti cu sufletul. Iar goana după
bani nu va epuiza viața.
Spectacolul de azi al unui Occident „atlantic” ce-și închipuie
că dictează țării lui Serafim din Sarov, Pușkin, Tolstoi, Dostoievski, Ceaikovski și Soljenițân, rățoielile F.M.I.-ului la sărăcia noastră
creată artificial de cei ce ne-au golit buzunarele umplute
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cu ani de trudă și sacrificii și au pus la pământ o economie
ce se dovedise în stare să facă din România singura țară
ce-și plătise datoria externă, ca și toată febra ce-i cutremură
acum pe „reformatorii” noștri, sunt epifenomene. Ele trebuie proiectate pe imensitatea unei realități decisive și adânci: avem cu
toții, cei ce au făcut experiența unui iad pe care am reușit
să-l depășim, tot ce ne trebuie pentru a deveni, în câțiva
ani, o uriașă putere economică solidară, o puternică solidaritate politică, întemeiată pe libertate și pe comunitatea intereselor, pe tradiții organice, încă vii. Și mai ales o
EUROPĂ A UMANISMULUI ȘI A SPIRITULUI CREATOR,
pe care tipul de bogăție și de societate din Apus pare s-o fi
înmormântat acolo pentru totdeauna.
Ceea ce ne trebuie înainte de toate este să ne curățăm de doctorii care ne ucid cu bună știință, și de moașele care sugrumă copilul
cu propriul scutec.
În ziua în care cei mai buni dintre cetățenii acestei țări, (și sunt
multe milioane!) vor fi nu „împroprietăriți” cu hârtii, ca după acest
paravan să fie împroprietăriți cei din afară cu pământul, apele și
pâinea noastră, ci pur și simplu lăsați în sfârșit să-șî vadă de țara
lor, spre a o scoate din acest nou apocalips, în loc să fie alungați prin
țări străine, pentru a slugări pe dolari, din disperare că nu mai pot
face nimic acasă, în ziua aceea vom fi găsit adevărata cale!
„Șansa”, anul II, nr. 9, iulie 1991
NOTA 1993: Cu acest număr 9 revista „Șansa” și-a încetat apariția.
NOTA 2017: La 21 august va avea loc puciul de la Moscova și se
va declanșa șirul de evenimente ce va duce la destrămarea Uniunii
Sovietice urmată de eclipsa Rusiei ca putere mondială pentru un
sfert de secol. În prezent suntem martorii revenirii ei și sfârșitului
lumii „unipolare”.
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A treia Europă
Ceea ce neliniștește și surprinde – la prima vedere – mai
mult decât orice pe observatorul evenimentelor din jurul nostru (și
chiar din subteranele autohtone) este similitudinea izbitoare
a efectelor, cu acțiunea nazistă de dislocare a Europei
statuate după primul război mondial, adică a „Europei
națiunilor”.
Primul război mondial a permis realizarea unui lot important
de idealuri naționale, apărând ca o încununare a „Secolului națiunilor” cum a fost numit secolul al XIX-lea. Între Congresul de
la Viena, care punea capăt epopeii napoleoniene ieșite din Revoluția Franceză – epopee și Revoluție care au fost cel mai puternic
catalizator al procesului de configurare a Europei de până atunci,
într-o „Europă a națiunilor și statelor naționale” – și Pacea de la
Versailles, s-a desfășurat, timp de peste un secol, tot acel impunător proces de ieșire a națiilor înghițite de imperiile medievale, din
burțile acestor chiți ai istoriei: Germania se configurează național
prin reacție la Napoleon și sub impulsul celebrelor discursuri ale lui
Fichte; Polonia visează să renască sub aripa vulturului napoleonian; Țările Române scapă în 1812 ciuntite doar de Basarabia, după
ce păruseră definitiv înghițite de Imperiul Rusesc; Italia își datează
„Risorgimentul” din același punct de plecare; Serbia se ridică în
1814 și nu se va liniști până la deplina independență a statului.
Toate sunt evenimente contemporane cu Napoleon, care moare
în anul Revoluției lui Tudor Vladimirescu (începutul constituirii
României moderne) și al debutului renașterii Greciei ca stat, din
pântecele Imperiului Otoman. Împotriva acestei „Europe
a națiunilor” se așezase în 1815 „Sfânta Alianță” a
Imperiilor: Rus, Englez, Austriac și Otoman.

98

DAN ZAMFIRESCU

În mod paradoxal, una dintre marile națiuni ce porniseră sub
semnul nobilelor idealuri de la începutul veacului – germanii lui
Fichte – va sfârși prin a transforma de două ori voința ei
de afirmare în calamitatea întregului continent și chiar a
lumii: o dată prin Wilhelm II și a doua oară prin Hitler.
Primul război mondial s-a aprins din lupta seculară între
națiuni și imperii, prin atentatul de la Sarajevo, și s-a încheiat
cu dispariția totală a două dintre cele trei imperii medievale ce
stăpâniseră secole în șir neamurile Europei: Imperiul Austro-Ungar
și cel Otoman.
Din Imperiul Rus s-au salvat numai polonezii, balticii,
finlandezii și basarabenii, „Temnița popoarelor” Răsăritului fiind
repede recondiționată, sub semnul secerii și al ciocanului. Lenin,
Stalin și urmașii lor s-au dovedit la fel de refractari ideii de a desface
baierele „turbincii lui Ivan” ca și țarul Nicolae I, călăul decembriștilor
și al revoluționarilor poloni, unguri și români.
Europa de după primul război mondial a fost, cu excepția a ce mai rămăsese în această turbincă, prin excelență o „Europă a națiunilor”. O Europă ce și-a proclamat
însă, a doua zi, prin cele mai luminate minți, idealul unei
uniuni, unei federații de un tip specific, total deosebit de
al marii uniuni din America de Nord, pentru simplul fapt
că aici nu era un creuzet de coloniști de toate națiile, ci un
continent cu o evoluție istorică organică.
Că această federalizare a Europei pe baze organice și printr-o
liberă consimțire a popoarelor era posibilă, au dovedit-o două state
plurinaționale constituite pe noile principii, radical opuse adunării de popoare și state în temnițele imperiilor medievale, crăpate de bătrânețe și ticăloșie. Este vorba de Cehoslovacia și Iugoslavia. Ambele au fost primele experiențe reușite,
sâmburii fericiți ai unei viitoare Europe unite.
Această „Europă a națiunilor” și – automat – aceste prime două
forme de federații, care constituiau două experimente de interes
general, au fost atacate de nazism, au fost subminate, s-a suflat cu
toate foalele peste străvechii cărbuni de discordie, o vreme făcuți
inofensivi.
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„Europa occidentală” de tip nazist, Europa occidentală
a lui Hitler a sfărâmat Iugoslavia, exasperând contradicțiile
dintre croați și sârbi, pentru a-i putea cuceri apoi pe toți, otova. A
procedat la fel cu Cehoslovacia, destrămând alianața a două popoare
ce păruseră a fi creat cel mai încurajator model de democrație și
economie prosperă în rândul națiunilor ieșite din temnițele
imperiale.
În același moment, și în directă alianță cu nazismul,
bolșevismul stalinist proceda la lichidarea țărilor baltice,
la ciuntirea Finlandei și la redezmembrarea României de
Est, urmată curând de cea spre Vest (promovată de Germania nazistă și Italia fascistă prin sluga lor de la Budapesta) și la lichidarea – în
tovărășie – a Poloniei!
Rezultatele unui secol și un sfert de lupte eroice și romantice,
de idealuri și aspirații naționale ce au insuflat și configurat
culturile tuturor „prinșilor” din burțile chiților istoriei (și care
au dat Franței, de la cei doi Napoleoni la Clemenceau și patronii
„Antantelor” Est și Centro-europene, unul din cele mai splendide
roluri spre binele Umanității), au fost lichidate în câțiva ani. Odată
cu Franța însăși!
Timp de aproape o jumătate de secol, după „Secolul națiunilor”
și cele două decenii ale speranței în federația „Europei națiunilor și
culturilor europene” și am zice -reluând o formulă a lui L. Pauwels
– a „EUROPEI SUFLETULUI EUROPEAN” a urmat ceea ce o
generație încă în viață a trăit cu oroare: Europa cortinei de
fier și a „războiului rece “. În care s-a reluat însă, de la capăt, lupta
de eliberare. De data asta din burta unui singur imperiu: a ultimului
rămas în 1918 și revărsat în 1945 mai departe decât Imperiul țarist,
spre Atlantic.
Această luptă a fost speculată cu cinism în cadrul „războiului
rece” de către cealaltă putere cu care Rusia își împărțise acum
stăpânirea lumii (profeția lui Alexis de Tocqueville se împlinea!) și
anume S.U.A.
În fond, oricât aur de „Plan Marshall” am turna peste realități, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial Europa a
fost împărțită între două imperii: al dolarului și al gulagului. Anglia, care se așezase la masa târgului între biruitori și emisese fițuica procentelor de influență, s-a văzut rapid redusă la insula
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originară. Imperiul ce dominase lumea două secole a terminat în
benignul „Commonwealth” care a înlocuit „perfidul”, dar magnificul
Albion! Europa întreagă a devenit o Polonie, locul lui Ribbentrop luându-l Roosevelt și urmașii săi; locul lui Stalin
și Molotov rămânând însă neatins, până la moartea lor, și
ocupat de succesori.
*
Așa cum profețise genial Cioran încă din 1960, nu Occidentul
a fost cel ce a eliberat pe înghițiții de valurile moscovite,
ci s-au eliberat singuri, printr-un uriaș efort și o luptă
crâncenă de o jumătate de secol. Care va fi cândva istoria reală
a tuturor, și istoria lor comună.
Ei au beneficiat însă hotărâtor de rivalitatea celor doi
„supermari”, după cum și Occidentul a tras foloase din lupta lor,
spre a doborî sistemul Yaltei și chiar – neașteptat și aproape nedorit
– imperiul însuși și comunismul la el acasă*.
S-a crezut o vreme că toți acești bătuți de soartă, care au stat
unii sub turci, alții sub austrieci, alții sub ruși și alții – ca noi – sub
toți, timp de peste o jumătate de mileniu, începând să respire și
reușind să existe abia în „Secolul națiunilor” și până la ascensiunea
nazismului și fortificarea bolșevismului, că aceștia toți vor păși
într-o eră de libertate și de prosperitate, prin ridicarea blestemului
economic și politic comunist. Și de puțină fericire omenească, după
atâta tortură!
Dar iată că după mai puțin de doi ani de la istoricul an-hotar
1989 – an al bicentenarului Revoluției Franceze! – toți acești
năpăstuiți de istorie par să intre sub imperiul unei alte năpaste:
a sărăcirii dincolo de limita (ce părea de nedepășit!) a
mizeriei comuniste, și a sfâșierii întreolaltă.
O sfâșiere ce urmează și reeditează, suspect și paradoxal, exact
scenariul hitlerist: dezmembrarea României în Vest (nereușită, cel
puțin deocamdată), aruncarea în aer a Iugoslaviei (reușită peste
așteptări!) și dezmembrarea Cehoslovaciei, deocamdată numai „în
curs de realizare”.**
* Articolul a fost scris în 10 și s-a tipărit în 14 octombrie 1991 – Notă
2017
** Între timp s-a realizat! – Notă 1993
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Noul „Proiect de Europă” nu pare deloc încurajator! Europa
euforiei de pe zidul Berlinului și a primei revoluții radicalanticomuniste, cea de la București, a devenit azi Europa
incendiilor, a discordiilor și a urii interetnice, toate fenomene ce
reușiseră să fie aplanate destul de bine între cele două războaie
mondiale de către acest lot de europeni cu o foarte clară tradiție
comună: experiența robiilor imperiale și a luptei pentru a
scăpa din ele!
Ceea ce s-a făcut în Cehoslovacia lui Masaryk și Beneș, în
Iugoslavia regelui Alexandru I, în România unei efervescente frății
interetnice cultivate de toată intelectualitatea română, ungară și
germană din Transilvania, idealurile „Antantei Balcanice” și „Micii
Antante” – toate aceste semințe de viitor, toți acești muguri ai unei
veritabile Europe, încolțiți aici, au fost călcați de cizmele hitleriste,
apoi de tancurile lui Stalin, iar acum, uimire!, de nu se știe ce duh
rău ce ne-a apucat pe toți, și pe care nu ni-l simțim deloc pornit din
noi înșine, chiar dacă suflă peste ce este mai rău în noi înșine!
*
Când ne vom trezi? Când vom realiza că de la Baltica la Mediterana, și din Grecia întâiei civilizații europene
până la Nordul unde speranțele de libertate nu au înghețat
niciodată, există o veritabilă „A TREIA EUROPĂ” cu o experiență comună A LUPTEI PENTRU ELIBERARE DE SUB
IMPERII – ȘI CU ASPIRAȚIA LA O VIAȚĂ NAȚIONALĂ ȘI
O AFIRMARE SPIRITUALĂ LIBERE DE ORICE OPRESIUNE, așa cum din păcate, timp de o jumătate de mileniu, n-a
avut nimeni parte pe deplin, sau n-a avut parte deloc?!
Când vom avea conștiința că ACEASTĂ „A TREIA
EUROPĂ” DINTRE IMPERIUL EURO-ASIATIC AL
ȚARILOR ORTODOCȘI ORI COMUNIȘTI ȘI BOGATUL ȘI
ORGOLIOSUL „OCCIDENT” este pradă, astăzi, aceleiași
experiențe nefericite de „întoarcere la capitalism”, plătită
cu „tributuri” față de care cel dat turcilor o jumătate de
mileniu este un nimic?! Și cu sacrificii impuse maselor ce
tind să depășească (exceptând pușcăria și execuțiile) pe
cele ale „construirii socialismului”!

102

DAN ZAMFIRESCU

Când vom înțelege că, la un loc, toată această salbă
de state, de la baltici și finlandezi, la grecii și turcii de azi,
așezată ca o veritabilă coloană vertebrală a continentului
DEPĂȘEȘTE TERITORIAL EUROPA OCCIDENTALĂ, și
că tocmai aici, pe acest spațiu, s-au pus bazele civilizației
europene?
Oare tocmai constituirea solidarității acestor state, din
„Balcani” și Europa Centrală, din nordul și estul Europei, se vede
cu ochi răi? Nu cumva tocmai împiedicarea unei ascensiuni
solidare, în economie și în politică, și de asemenea în cultură (unde capitalul de suferință și experiență umană, și
mai ales de creativitate, este la noi net superior celui din
Occident), se urmărește prin reactivarea „nazistă” a tuturor conflictelor capabile să pulverizeze o lume ce ieșise de
mână, înfrățită, cu aceeași sete de libertate și viață omenească, din coșmarul comunist?
Mântuirea noastră, a tuturor, din ceea ce a schimbat așa de
repede visul comun într-un coșmar ce seamănă la toți suspect de
mult, stă în dinamizarea, în conștiințele tuturor, a realităților
ce configurează această „A treia Europă”. Crearea unei vaste
solidarități de aspirații și de program, de la Baltica la
Mediterana și viceversa!
Cunoașterea adâncă și reciprocă a istoriilor naționale și
culturilor naționale, spre a desprinde liniile comune ce ne unesc (azi
nimeni nu știe istoria celuilalt, toți o învățăm pe a Occidentului și
ne ignorăm reciproc, așa cum apusenii confundă Sofia, Bucureștii și
Budapesta) trebuie unită cu educarea ochiului să cuprindă, pe hartă,
spațiul ce ne unește într-o formidabilă realitate geografică, ce poate
deveni, mâine, o decisivă realitate politică, economică și spirituală.
Decisivă pentru destinele unei „Europe a sufletului european” care
nu dă semne că se va naște în „Europa banului”.
La „economia de piață” va trebui să adăugăm această „piață comună” a tragediilor noastre comune, trecute și
actuale, la care, oricum, se vor adăuga cele viitoare, dacă persistăm
pe un drum ce se dovedește, pentru toți, a ne înfunda nu numai în
sărăcie și umilință, dar și în sânge, discordie și destrămare.
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Ne-am liberat singuri de comunism, profitând desigur de
„încercarea forțelor” între imperiile ce ne împărțiseră la sfârșitul
celui de-al doilea război mondial. Oare nu există, în capitalul
intelectual al întregii noastre lumi, oameni care să găsească adevărata cale de ieșire din coșmarul a două iaduri,
cu chip diferit, dar cu același efect: al dezumanizării și
zdrobirii celor mulți sub greutatea puterii și bogăției celor
puțini?
Dacă nu am avea această speranță ar trebui să ne considerăm
condamnați a regreta amar pe tiranii de ieri; condamnați la
nostalgia unor rânduieli care, sub imperiul scufundării prezente,
își estompează ororile, lăsând să se vadă numai puținele, dar realele,
zone de lumină.
Se rânjește cinic: vreți să fiți plătiți și să trăiți ca în capitalism,
dar să munciți ca în comunism! Vreți să aveți din amândouă sistemele
numai avantajele. Dar ce este rău în asta, din moment ce ceea ce ni
se impune acum este să trăim mai rău decât în comunism,
spre a plăti cu asta un capitalism despre care s-a evaporat
de mult legenda „raiului pe pământ”?!
Oare „A TREIA EUROPĂ”, care a inventat spiritul și „civilizația europeană” în Grecia, sufletul și muzica în umbra Carpaților,
nu va fi în stare să-și croiască propriul drum în viitor și în istorie?
Am zice, dimpotrivă, că numai de această posibilitate mai atârnă
ziua noastră de mâine și rațiunea de a mai spera în ea!
„Azi”. Serie nouă, nr. 8, din 14 octombrie 1991
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Războiul împotriva poporului român
Parlamentul României a votat pentru deschiderea unei anchete
care să stabilească dacă guvernul Roman, și în special primulministru, s-a făcut vinovat de încălcarea legilor și de corupție. Este
un mod de a răscoli culisele și de a explora „fața nevăzută a lunii”.
Căci nu pentru asemenea acte, la urma urmelor interpretabile, va fi
judecată de istorie această guvernare și nu pentru corupție va rămâne
ea în istorie, disputând o tristă glorie celebrei guvernări țărăniste din
perioada interbelică. Ci pentru ceva cu mult mai grav, care nu are
nevoie de o anchetă și de o comisie parlamentară, deoarece totul s-a
petrecut și continuă a se petrece la lumina zilei, la scenă deschisă, în
văzul și pe spinarea locuitorilor acestei țări: pentru a fi acceptat
să se facă unealta războiului împotriva poporului român,
pus la cale de forțe internaționale și de interese oculte,
al căror țel de perspectivă este practic lichidarea fizică și
spirituală a neamului românesc, și al căror țel imediat a
fost dezmembrarea României a doua zi după alungarea lui
Ceaușescu de la putere.
Că România trebuia împinsă imediat în haos și război civil
în urma lichidării dictaturii ceaușiste, ceea ce urma să provoace
intervenția militară concomitentă a trupelor „Pactului de la Varșovia”
chipurile pentru restabilirea ordinii, și anume trupele Ungariei
de la Apus și trupele sovietice din Răsărit, nu mai este un secret
pentru nimeni. Refuzul fostului prim-ministru al U.R.S.S., Râjkov,
de a da curs somației Occidentului și a invada România (ne amintim
celebra sa declarație: „Uniunea Sovietică nu va mai repeta greșeala
din 1968“) și – după informații de ultimă oră din surse maghiare
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– intervenția energică a Chinei,* au zădărnicit planul occidental,
demult și minuțios pregătit, de a lichida România politic, dintr-o
lovitură.
Meritul esențial rămâne însă al forțelor interne, și mai ales
al muncitorimii române care, ieșind în stradă în dimineața lui
22 decembrie și refuzând să o mai părăsească după detronarea
Ceaușeștilor, a dejucat din primul moment „scenariul” stabilit, și
a dat unei lovituri de stat amploarea și dimensiunile unei
revoluții autentice, care a mobilizat cu maximă simpatie
opinia publică mondială și a polarizat câteva zile atenția
întregului glob asupra Bucureștilor.
Meritul esențial a mai fost apoi, al armatei și trupelor de
securitate, care, după câteva încercări reușite dar de mici proporții,
de a fi aruncate unele împotriva altora, au prins jocul. (Nu li se
putea contesta nici profesionalitatea și nici informația, ineficientă
la urechile unui nebun condamnat, dar eficientă atunci când s-a
făcut istorie, tot atât de glorioasă, într-o zi, ca aceea din manualele
școlare).
Meritul suprem, însă, a fost al omului pe care „puciștii”
din slujba Occidentului** au fost constrânși să-l caute și să-l
propulseze în fruntea noii puteri, fie și cu gândul că va fi o
marionetă în mâinile lor: Ion Iliescu – singura personalitate
politică românească ce beneficia de două atuuri: era de mult
înconjurat de o aură de mit, și era român. Acest om, prin simpla lui
prezență, a catalizat toate evoluțiile politice în direcția exact contrară
celei scontate, asigurând României ieșirea din lațul pregătit
cu toate amănuntele.
În aceste condiții, pierzându-se momentul când România putea
fi dezmembrată dintr-o lovitură și trecută sub ocupația trupelor
străine, a trebuit să se recurgă la altă strategie: războiul împotriva
poporului român a fost transferat în sfera economicului,
politicului și spiritualului.
* Vezi Gyula Horn, Freiheit, die ich meine. Erinnerungen des
ungarischen Aüßenministers, der den Eisernen Vorhang öffnete. Aus dem
ungarischen übersetzt von Angelika und Peter Máté, Hoffman und Camp
Verlag, Hamburg, 1991, p. 354.
** Toată uriașa campanie de demonizare a lui Ceaușescu fiind dusă în
Occident și de către acesta.
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Sub camuflajul termenilor cărora azi le descoperim totala
inadecvare la realități, ca „reformă” și „tranziție”, s-a trecut, în faptă,
imediat:
– la falimentarea programată a economiei românești;
începând cu distrugerea industriei, în vederea trecerii ei
ulterioare în proprietatea străinilor, pe baza unor licitații
prevăzute de o Lege a privatizării elaborată peste hotare,
în interesul capitalului mondial și deținătorilor lui;
– la aruncarea agriculturii în haos, printr-o legislație
și prin hotărâri concepute și aplicate diabolic, în vederea
unui singur scop: ajungerea la importul de alimente pe valută (cu noua înfeudare a României cămătarilor mondiali),
în timp ce grâul și porumbul nostru au rămas pe câmp din
lipsă de mijloace;
– la distrugerea climatului cultural, a învățământului
și cercetării, lipsite de orice susținere materială;
– la lichidarea a ceea ce mai rămăsese din asistența
medicală.
S-a dezlănțuit, sub bagheta domnului Mitterrand, la
Budapesta, războiul interetnic maghiaro-român, care dacă
nu a reușit să arunce în aer statul român , a fost pentru că românii
și maghiarii nu se urăsc la nivel popular, la nivel de mase, ca sârbii
și croații. S-a reușit, în schimb, să se monopolizeze atenția opiniei
publice într-o singură direcție, dând astfel posibilitate comandoului
de demolatori teleghidați internațional să ocupe pozițiile-cheie
și să își pună în aplicare, de la economie, cultură și învățământ la
organizarea serviciilor de informare, planul de lichidare totală a
posibilităților de rezistență ale poporului român.
În timp ce descopeream cu groază numărul mare de copii cu
SIDA (un doctor a avut curajul teribil de a spune: „Această SIDA la
copii este o boală de import”), ceva cu mult mai teribil decât SIDA
se instala la putere și urma să intre în istorie, cu performanța unică
de a duce România pe marginea pieirii în mai puțin de doi ani.
În fața acestui teribil război împotriva neamului
românesc, devenit însă unul împotriva întregului popor român
(căci mizeria și inflația nu aleg între ungur, român și țigan), se ridica
un obstacol: oamenii care își investiseră viața lor, fie și sub
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un crez greșit, în edificarea trudnică a României de după
Yalta. Împotriva lor s-a declanșat lovitura principală.
Faimosul „punct 8” al „Declarației de la Timișoara” urmărea
lichidarea celui mai important obstacol: Ion Iliescu. Plebiscitat
prima oară la 20 mai și a doua oară când s-a votat Constituția la
patetica sa chemare (și după ce se explicase clar, de către adversari,
că a răspunde „da” înseamnă a spune da lui Iliescu!), președintele
Ion Iliescu a fost din primul moment și rămâne „bestia neagră”
(traduc sintagma franceză, deși suntem așa de francofoni) a tuturor
dușmanilor României, de pe tot globul și din interior.
Cât s-a investit în mulțimile de manifestanți ce strigau „Jos
Iliescu!” în timp ce domnul Petre Roman – în fruntea unei echipe
mai potrivite poate pe meleagurile însorite ce au purtat pașii lui
Iisus Hristos – distrugea sistematic România și arunca poporul ei în
sărăcie și disperare, vom ști poate într-o zi. Nu ne ocupăm însă de
culise, ci de ce s-a văzut cu ochiul liber.
Guvernarea Roman, aservită total rețetelor economice ale
Fondului Monetar Internațional, a căror singură eficacitate, unde
s-au aplicat, a fost aceeași: crearea mizeriei și dezastrului
(Ceaușescu respinsese rețeta, aplicând-o pe a lui, care ni s-a părut
atunci barbară, și a devenit pârghie a propagandei străine ce i-a
grăbit pieirea), s-a achitat perfect de sarcină. Dar în același timp și-a
dezvăluit prea vizibil caracterul acesta, de genocid antiromânesc.
Continuarea „operației” cu echipa de o componență atât de deocheată
devenea periculoasă, și se prevăzuse deja trecerea ștafetei actualului
premier! Loviturile de călău, loviturile mortale, urmau să fie date
de un om care nu era fiul unuia dintre combatanții principali ai
primului război împotriva neamului românesc, acela
dus după ocuparea țării, în umbra tancurilor sovietice,
de echipa în care strălucise și Valter Roman, și din care,
astăzi, singurul veteran angajat și pe noul front a rămas
doar domnul Silviu Brucan (domnul Nikolski fiind, cum se știe,
la pensie).*
Trecerea pașnică a ștafetei nu s-a putut produce însă,
spre a permite domnului Roman o retragere strategică.
* Între timp a decedat. – Notă 1993. Recent a dispărut și domnul
Silviu Brucan (Notă 2006).
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Țara a explodat și minerii au dus explozia până sub cupola
Parlamentului, obținând de la președintele României
îndepărtarea celor ce semănau tot mai mult cu o bandă de
asasini. Lumea a răsuflat ușurată și nădejdea a revenit în suflete:
de acum, măcar, s-a oprit năpasta!
Nu! Năpasta abia începea în formele ei majore. Omul care a
preluat ștafeta este un înalt funcționar al acelor foruri financiare
mondiale care ne-au oferit funia cu care să ne spânzurăm și ne-au
pus pistolul în tâmplă, să o facem. Prăbușirea monedei, prăbușirea
nivelului de trai, măsurile gândite minuțios spre a distruge totul,
s-au întețit. Căci termenul de activitate al noului executiv este
limitat și România trebuie neapărat „terminată” până atunci. Mai
sunt orbi care n-au avut nici ochi, nici minte să citească în ziarul
„Azi” că noul executiv nu este decât continuatorul (în majoritate cu
aceiași oameni) celui debarcat de „mineriadă”.
Războiul împotriva neamului românesc, războiul împotriva
poporului român atinge în aceste zile cote maxime. Privim, îngroziți,
la ce se întâmplă în Iugoslavia. Încă nu ne dăm seama că, de
peste doi ani, noi suntem o „Iugoslavie” într-o variantă și
mai teribilă: aceea care încă nu se vede sau nu se înțelege!
În ziua în care ochii acestui popor se vor deschide, în ziua când
toți românii vor înțelege cum și cu ce scop se leagă tot ceea ce pare
haotic și dezordonat, când își vor da seama de ce ni s-a negat, cu
atâta perfidie și insistență, REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE; de ce
au fost întemnițați oamenii care puteau spune prea multe și deschide acești ochi cu un ceas mai devreme; de ce s-au pus tunurile pe
cei doi „nomenclaturiști” ce au reușit să mai întârzie dezastrul – am
numit pe președintele Țării și pe cel al Senatului – și de ce minerii
din Valea Jiului au stârnit mânia zeilor mondiali, în ziua aceea nu
întrebarea dacă domnul fost prim-ministru al României a luat ciubuc la afacerea „Airbus” va preocupa Parlamentul și opinia publică,
ci singura întrebare de al cărei răspuns depinde mântuirea noastră:
cum se mai poate opri, acum și în viitor, acest veritabil război împotriva poporului român, care se întețește cu fiecare
zi, în loc să i se vină de hac.
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Ceea ce trăim noi de doi ani și ceva este o istorie cu mult mai
periculoasă și mai tragică decât aceea care s-a trăit într-o mie de
ani de năvăliri barbare, în jumătatea de mileniu a dominației și
extorcării otomane, în cei două sute de ani de presiuni și spolieri
țariste și habsburgice și în jumătatea de secol de comunism.
Pentru prima oară, într-adevăr, oamenii acestui pământ se
întreabă dacă nu le-a venit tuturor ceasul pieirii.
Nu! S-ar putea ca tocmai graba cu care „lucrează” echipa,
știindu-și zilele numărate, ca acei răufăcători ce nu au decât timpul
până la declanșarea semnalului de alarmă, să declanșeze și în
conștiința românească acest semnal.*
„România Mare”, nr. 80, din 17 ianuarie 1992.

* În ciuda numeroaselor critici de care este pasibilă „Guvernarea
Văcăroiu” din perioada 1992-1996 va fi tocmai o încercare de a se opune
acestui curs spre dezastru. (Notă 2006)
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Secolul anti-omului
Trăim într-un secol în care omul este împiedicat să trăiască.
Sistematic. Deliberat. Cu program. O specie nouă, meta-umană,
deși cu înfățișare exterioară omenească, s-a născut. Nietzsche
dorea și profețea Supraomul. Dostoievski profețea – temându-se -,
irumperea demonilor. Peguy, prin gura Ioanei d’Arc vestea, în 1909,
că pământul stă să fie invadat de răbufnirile subterane ale iadului.
Malraux a vorbit de „întoarcerea lui Satan”.
Ceea ce s-a născut cu siguranță și ia progresiv în stăpânire
planeta este ANTI-OMUL!
ANTI-OAMENII sunt cei care, nemaiștiind să trăiască pentru
sine, posedați de o patimă devastatoare și unică, a puterii și
averii, sunt împinși implacabil de propria lor alcătuire antiumană
să împiedice și pe alții de a mai fi, de a mai rămâne oameni. Idealul
social al anti-omului este termita. Omul este împins spre animal.
Dar nu spre primate, nu spre maimuță, care știe să râdă, să se
bucure ca omul, ci spre termitiera în care niște ființe besmetice se
agită necontenit spre a ridica uriașe construcții al căror sens nu este
decât urieșenia lor. Cel puțin stupul de albine, în care toți indivizii
se sacrifică pentru un singur exemplar – regina -, produce miere.
Termitele nu produc decât „Creșterea” – „la croissance”, din care
veacul nostru și-a făcut religie.
ANTI-OAMENII au transformat planeta într-un uriaș abator
de ființe umane. Nici un secol n-a căsăpit omul cu un cinism mai
cumplit, transformat în bună conștiință sub imperiul drogului
ideologiilor.
Ideologiile se întrec în eficacitatea uciderii de oameni. Stalin:
zece milioane de kulaci ruși, în numele colectivizării, industri-
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alizării, puterii sovietice etc, Hitler: șase milioane de evrei, în
numele mântuirii omenirii de ceea ce, în demența lui, descoperise
a fi singurul ei dușman: poporul lui Dumnezeu! Pol-Pot: două milioane de cambodgieni, în numele a dracu mai știe ce. Mao – rămâne de făcut socoteala cât, în numele „revoluției culturale”.
Cu toții la un loc ANTI-OAMENII de pretutindeni au „produs”
zecile de milioane de victime a două războaie mondiale.
Iar acum – apocalipsul atomic, care și-a schimbat numele, pe
unul mai scurt: Cernobâl.
Când ANTI-OMUL nu visează să omoare toată specia umană
dacă îi contrazice nebunia, când găsește materia primă necesară,
docilă, el transformă specia umană în sclavi, în animale, în insecte.
Pe trei căi succesive, concomitente, sau în funcție de puterea de care
dispune deocamdată asupra ei:
1. Decervelarea (pe românește descreierarea): „Der Führer
denkt für uns” – Führerul gândește pentru noi! – Noi nu mai avem
prin urmare nevoie de creierul nostru. Il oferim jertfă!
Dar dacă nu ai de a face cu popoare dispuse a-l oferi voluntar
Führerului, ce faci? Acționezi! Secolul nostru a inventat „spălarea
creierului”. Și mai ales doparea lui cu ideologie. Pe vremea lui
Voltaire și Rousseau, pe vremea lui Marx, ideologiile își disputau
conștiințele „competitiv”. Ideologii își strigau marfa la tarabă și se
încăierau între ei, ca Rousseau cu Voltaire, ca Lenin cu menșevicii
și tot felul de eretici și mai ales rivali. Acum ideologiile sunt
droguri administrate cu forța atunci când drogomanul
nu-și administrează singur doza, sau când nu acceptă să
devină drogoman. Din leagăn, de la grădiniță, puiul de om
este pregătit a-și lăsa pe drum omenia și a deveni insectă! El
este supus dopării, i se transformă creierul într-un aparat teleghidat
de la centru, care trebuie să-l programeze pentru ceva ce nu se mai
poate numi VIAȚĂ.
Ideologiile totalitare ale veacului nostru, ca și ideologia
„societății de consum”, ca și religia „creșterii” au în final aceeași
eficacitate în a-l împiedica pe om să mai fie om, a-l spăla de
omenie și a-l face unealtă vie, sclav, termită! Unii o fac sub
constrângerea totalitară drapată în ideologie, iar alții împinși de
regulile jocului unei societăți zise „libere”, dar în care bunăstarea nu
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se mai cumpără decât cu prețul sufletului, al vieții, al capacității de a
mai trăi cu adevărat pe scurta cale de la leagăn la mormânt!!
ANTI-OMUL se deosebește după cele două sisteme ce-și
dispută stăpânirea planetei, dar în esență este același: hoțul de
viață, jefuitorul speciei umane de supremul ei bun: bucuria de a trăi, TIMPUL de a trăi, mijloacele de a-și asigura
acest timp. ANTI-OMUL este dușmanul omului, dușmanul vieții
omului, dușmanul răgazului de viață pe care omul și-l poate smulge trudei sale pentru agonisita celor necesare existenței.
2. Când nu se poate realiza nici decervelarea și nici spălarea
subtilă a creierului, se recurge – în limitele posibilităților, lărgite
sistematic până la atotputernicie – la constrângere. Care este de
două feluri: teroarea, menită a paraliza voința și gândul rezistenței
(ceea ce implică recunoașterea violenței și represiunii ca drept
nelimitat al speciei ANTI-OM asupra restului ființelor bipede)
sau teroarea nevoii zilnice, care vine nu din exterior, ci este
provocată din adâncul ființei umane, prin cumplita „grijă a zilei de
mâine” sistematic cultivată, condiționată, dirijată.
Prima formă de teroare a fost dusă la perfecțiune de Lenin,
Stalin, Hitler, fiecare în felul lui, și de micii dictatori ai statelor
sud-americane sau africane. Ea s-a dovedit însă neputincioasă
în sfărâmarea omului, care a rezistat. Care s-a ridicat, în
împotrivirea lui, pe culmi de manifestare a omenescului,
până la sublim.
A doua formă este cea practicată în societatea zisă „de
consum” unde ațâțarea poftelor este însoțită de o necontenită și
sistematică ridicare a prețului satisfacerii lor. Până ce acest
preț ajunge a fi însăși sacrificarea sufletului și omeniei.
In ceasul de față se descoperă însă o metodă mai puțin fățișe de
intrare în stăpânirea voinței, creierului, minții sufletelor omenești:
FOAMEA. Foamea provocată, deliberat, cu sistem, cu plan de lungă
perspectivă, pentru ca indivizii stăpâni pe ultimul lor refugiu:
intimitatea mesei pregătite din agoniseala trudei lor, să renunțe și la
aceasta, acceptând, de foame, ca la pușcărie sau la cazarmă, bucata
de pâine și polonicul de ciorbă din cazanul comun.
Visul ANTI-OMULUI de ultimă oră este deja realizat în anumite puncte ale globului, unde cine-și pierde bonul pentru rația
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zilnică de orez, primită din mâna unuia singur, este condamnat la
pieirea de foame, căci nimeni din jurul său nu-i poate da nimic, fiind în aceeași condiție ca el!
Omul nu-și mai aparține sieși, din moment ce viața lui, hrana
lui îi sunt drămuite și condiționate de un singur ins – de ANTI-OM!
Ciclul dezumanizării, al „termitizării” a început. Rămâne de
văzut dacă experiența asiatică a bolului de orez va sfărâma omul mai
sigur decât teribilele instrumente de teroare create de dictaturile
europene.
Într-o poezie de Lermontov, un brad din Nordul înghețat
visează un palmier. ANTI-OAMENII se visează unii pe alții. Cum se
poate realiza și în alte climate umane, performanțele din fabricile
Japoniei, sau din grotele cu oameni ale Coreii de Nord? Cum se
poate aduce un popor obișnuit să fie liber, stăpân măcar pe pământul
de sub casa și din jurul casei lui, la condiția muncitorului japonez
dispus a deveni un kamikaze al „creșterii” industriale menite a
răzbuna Japonia pe învingătorii săi din al doilea război mondial?
Cum poate fi redus țăranul, identificat milenii în șir cu
neamul însuși, la cheremul unicului ANTI-OM ce nu mai admite altă
respirație umană în afară de a sa? Desigur, luându-i de sub picioare
pământul! Condiția lui de a fi! Ceea ce a apărat milenii, cu jertfele
a zeci de generații. În loc de grotele de sub pământ, ca în Coreea de
Nord, blocurile care-l lasă fără ultimul petec de pământ apărat de
dreptul de a avea un acoperiș numai al său.
O dată distrus țăranul, ultimul om liber de pe planetă, căci își
culege hrana din ogorul lui, orășanul nu mai are altă alternativă
decât să declare bucătăria inutilă și să se înscrie la cazan. Adică să
intre cu de la sine voie în regimul pușcăriei. Ciclul dezumanizării
poate începe atunci. Termita e pe drum.
Specia umană trăiește în secolul nostru, sub toate
formele (ceea ce nu exclude apariția altora, încă neinventate!)
procesul desființării ei de către specia ANTI-OM rezultată
dintr-o monstruoasă mutație operată în celulele genetice
care asigurau perpetuarea omenescului, omeniei și
acelei aspirații către înălțimi care a creat legenda biblică
despre facerea omului de către Dumnezeu „după chipul și
asemănarea Lui”.
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Această monstruoasă mutație a determinat o nouă polarizare
în specia bipedă, aparent unică, în realitatea deja diferențiată: de
o parte specia ANTI-OMULUI, devenită „Herrenvolk-ul” planetei
și recrutată din toate neamurile spre a se configura însă după
tiparul comun; de cealaltă parte marea masă a celor ce nu se mai
doresc oameni, renunță la propria lor persoană, la propria lor
capacitate de a gândi. Fără mentalitatea lui „Der Führer denkt für
uns”, fără voluptatea abdicării de la sine însuși și a integrării în
turmă, de care vorbea cândva Thomas Mann, nu ar fi putut exista
nici nazismul și nici bolșevismul. Și nici nu ar fi proliferat specia
ANTI-OMULUI.
ANTI-OMUL nu ar fi apărut ca specie conducătoare și
distrugătoare de omenesc și omenie pretutindeni pe planetă, ca hoți
de viață acceptați, ca otrăvitori ai fântânilor bucuriei de a fi, dacă
omul, în milioane și sute de milioane de exemplare, nu ar fi fost
dispus să renunțe la condiția sa de „coroană a creațiunii divine” și
stăpân peste creația lui Dumnezeu.
Nu trebuie uitat niciodată un fapt: dacă Stalin, cel mai mare
ucigaș de oameni al tuturor timpurilor, a moștenit un aparat deja
creat, dacă a luat ca un pirat cârma unei corăbii deja construite,
Lenin și Hitler au pornit la drum fără a avea nimic altceva decât
formula secolului: ANTI-OMUL capabil să-și amăgească și
apoi să-și desființeze semenul de până ieri. Un semen pe
care omenia îl apasă și este dispus să i-o sacrifice.
Până ce bipedul vorbitor nu va dori să redevină om cu
adevărat, secolul nostru va rămâne al ANTI-OMULUI. Se
pare însă că în bezna veacului celui mai sinistru din istoria umanității
întregi începe să se crape de ziuă.
Post Scriptum 1993. Acest eseu a fost scris în 1987, sub
impresia unor relatări despre condiția omului în Coreea de Nord și
a atmosferei create de proiectul lui Ceaușescu de demolare a satelor
și de creere a „bucătăriilor de bloc” cu regim de cantină-pușcăriecazarmă. De atunci a avut loc marele și imprevizibilul miracol al
Revoluției Române care, spre deosebire de toate mișcările anului
1989, a luat prin excelență înfățișarea unei insurecții victorioase a
omului acestor meleaguri împotriva monstrului ieșit din propria
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plămadă, dar ajuns să întruchipeze unul dintre cele mai tipice
exemplare ale speciei planetare ANTI-OM.
În felul acesta, neamul românesc, omul românesc au avut
amarul privilegiu de a se confrunta în modul cel mai direct cu
„răul veacului” și cu teratologia lui. Și a învins, de o manieră
spectaculoasă, tipul de iad creat în Răsărit.
Suntem acum încleștați de celălalt iad, venit dinspre acea parte a lumii care, nu mai puțin monstruoasă, și-a arogat (ca și rivala
ei din Răsărit!) pretenția de a fi realizat idealul unei societăți umane. Dar nu este decât teatrul de acțiune al aceleiași specii, devenită
acolo stăpână, și acum năvălită peste noi cu propriile-i rețete de
dezumanizare.
După mai bine de patru decenii de rezistență la ANTIOAMENII bolșevismului, neamul românesc a angajat lupta cu
ANTI-OAMENII „economiei de piață”. În măsura în care vom ști
să le înțelegem metodele de strangulare a omenescului și omeniei,
și să le contracarăm ucigașa lucrare împotriva noastră, nimic
nu se împotrivește speranței că vom putea fi pentru încă o dată
învingători.
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România
în vârtejul apocalipsului
Eroarea capitală pe care specia umană de religie creștină
o comite de aproape două mii de ani este de a crede că profețiile
cuprinse în ultima carte a Noului Testament constituie scadența
implacabilă a destinului omenesc, sau cel puțin prevederea
ei de către cel căruia i-a fost dezvăluit viitorul.
Pentru cine cunoaște însă ceea ce am putea numi „tehnica
divină a profeției” din chiar filele Sfintei Scripturi, este limpede ca
lumina zilei că Dumnezeu, în cea de-a treia persoană „carele a grăit
prin prooroci” și în toată Sfânta Treime și-a rezervat dintotdeauna
dreptul de a pune în aplicare planurile dumnezeiești nu în funcție
de ceea ce, la un moment dat, a dezvăluit instrumentelor
sale inspirate, proorocii, ci potrivit sfatului de taină
al Sfintei Treimi. Care poate găsi o cu totul altă cale de
împlinire a intențiilor lui Dumnezeu cu lumea decât calea
pe care o vestesc proorocii și oamenii luminați de ei!
Ce-i oare Iisus din Nazaret și întregul Creștinism decât o
colosală „mutație” operată de Dumnezeu în sistemul
profețiilor vechi-testamentare? Între ceea ce au spus proorocii
că va fi Mesia și ce a fost în adevăr Iisus Hristos, – Dumnezeu
întrupat spre a mântui întregul neam omenesc de sub
osânda păcatului originar. Diferența este atât de flagrantă, încât
ea explică reacția neschimbată a iudaismului față de o apariție ce se
deosebește fundamental de imaginea profetică despre cel ce urma să
vină, și care de către evrei mai este încă așteptat!
Pe de altă parte, esența Creștinismului primei generații
a constat în așteptarea iminentei veniri a lui Iisus pentru a
doua oară. Convingerea că această „a doua venire” va avea
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loc până la trecerea de pe lume a celor în viață era așa de
puternică și definitorie, încât Sfântul Apostol Pavel vorbește clar, în fragmentul de epistolă citit la înmormântare,
despre cei ce vor fi în viață atunci când Domnul se va arăta
„să judece viii și morții”.
Au trecut însă de atunci aproape două mii de ani și evenimentul
capital – a doua venire –, nu s-a petrecut (de unde repetatele
eșecuri ale adventiștilor de a calcula și anunța cu precizie
data lui!) fiind greu de spus când va avea loc, din moment
ce însăși a doua persoană a Sfintei Treimi, Mântuitorul
Iisus, le-a spus celor ce-l întrebau, că ziua aceea o știe
numai Tatăl.
Dacă însuși Fiul lui Dumnezeu nu știa, sau nu voia să dezvăluie tocmai miezul însuși al credinței creștine: ceasul celei
de-a doua veniri, cum oare putem crede noi că dezvăluirile din
Apocalipsă conțin date precise cu privire la înfăptuirea catastrofelor prezise? Numai cine nu a citit Biblia și în special Apocalipsa
poate repeta dobitocia că în „Biblie spune că sfârșitul lumii va fi
la anul 2000”. De nouăsprezece secole aproape că nu a fost vreun
secol care să nu aibă impresia că lui i se potrivesc „semnele sfârșitului” și că el poate fi cel al Parusiei!
Motivația teologică, biblică, a psihozei apocaliptice
în care este cufundată lumea timpului nostru nu este,
prin urmare, cu nimic mai fundamentată azi decât a
fost pe vremea împăratului Nero sau la anul 1000. Cartea
Apocalipsei, ca și starea de spirit a primei generații de creștini, și
a celor următoare, dovedesc încă o dată că nimic nu le este mai
greu oamenilor decât să se facă ei interpreții și vestitorii
voii și planurilor lui Dumnezeu. Orice conexiune dintre starea
actuală a lumii și profețiile scripturistice rămâne, prin urmare, tot
atât de valabil în principiu, pe cât a fost în decursul celor 19 secole
care au trecut!

*
Cu totul alta este situația atunci când privim lumea noastră în
sine, așa cum este, desprinsă din orice angrenaj teologico-profetic.
În acel moment putem folosi, într-adevăr, dar numai ca o metaforă, conceptul de „apocalips”. Dar este un apocalips uman,
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un apocalips auto-programat, și acest „apocalips” acest posibil „sfârșit al lumii” provocat de om și venit nu din ceruri,
ci din străfundurile ființei sale și din cumplitele erori
ale comportamentului său nu numai din acest veac, ci de
multe veacuri, față de semenii săi și față de mediul înconjurător, din nefericire acest apocalips este mai mult decât
posibil. Și tot din nefericire data nu este neapărat pseudo-biblicul
prag al anului 2000, ci poate fi orice clipă în care demența
colectivă a secolului nostru sinucigaș se poate dezlănțui.
Faptul că omenirea secolului 20 s-a instalat cu atâta
nenorocită consecvență într-o situație de „sfârșit de lume”
nu înseamnă însă că evoluția ei a fost dictată de forțe
transcendente, fiindcă dacă recurgem la Creștinism trebuie
să admitem și dogma lui esențială: a libertății omului de-a
alege între bine și rău, chiar dacă el este ajutat în această
alegere de glasul îngerului păzitor sau al diavolului
ispititor!
Cândva, Sfântul Apostol Pavel spunea că lupta noastră nu este
cu oameni din carne, ci cu duhurile cele nevăzute. Din păcate, duhurile cele nevăzute lucrează totuși prin oameni din carne și sânge
și lumea este în momentul de față încăpută pe mâna unei specii
stranii, care seamănă cu oamenii, dar care este făcută din „anti-oameni”, din dușmani esențiali ai semenilor lor, cărora au ajuns să le
interzică a mai trăi și pe care-i constrâng la un iad perpetuu aici, pe
pământ. Noi am crezut că scăpăm de iad când am scăpat
de acela pe care-l cunoșteam pe pielea noastră, și iată,
exista altul care aștepta să ne ia în primire, și la care ne
uitam crezând că-i raiul!
Suntem încleștați, noi, românii, în acest apocalips
al lumii întregi. Nicăieri nu mai este raiul, peste tot se
instalează un iad cu mii de fețe. Ne rugăm de 2000 de ani
„vie împărăția Ta”și a venit acest univers în care nu ai de
ales decât între mai multe infernuri.
Să fie oare o situație fără ieșire pentru neamul românesc?
Dacă ar fi vorba de un plan divin de terminare a lumii,
dacă sensul teologic al istoriei universale ar fi cel din
Apocalipsă, atunci ar trebui să lăsăm brațele în jos și să
ne plângem ceasul în care ne-a fost dat să ne naștem. Dar,
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cum am arătat, nimic nu ne poate constrânge a accepta
că profețiile Apocalipsei, de altfel cel mai greu de tâlcuit,
dovadă infinitatea de tâlcuri date de-a lungul vremii, sunt
mai puțin „remaniabile” pe parcurs de către un Dumnezeu
ce nu poate fi constrâns sau legat de ele.
Ziua de azi și de mâine a umanității întregi va fi
cucerită de acel popor sau de acele popoare care vor avea
curajul să ia în piept acest „apocalips” programat de antioamenii, deveniți stăpânii planetei tocmai fiindcă nu s-au
mai împiedicat în calea lor de OAMENI în deplina accepție
a cuvântului. În ziua în care un neam, o țară, un grup de
inși hotărâți să se ridice împotriva apocalipsului și antiomului vor avea curajul să o facă, va suna ceasul unei noi
ere pe planetă.
Poporul român, așa de umilit și de denigrat, așa de stors acum
de vlagă și de speranță, așa de chinuit de proprii săi fii mai sus puși a
dovedit de atâtea ori în istorie că poate și știe să stea în calea multor
„apocalipse”. Cine crede că deviza românului a fost „capul
plecat sabia nu-l taie” ignoră câte capete au fost tăiate
acestui popor , dar și câte colivi a mâncat el celor ce au fost
mari și puternici și i-au putut martiriza pe ai săi. Oare nu ne
mai amintim de „mămăliga care nu explodează”?
Am ajuns, fără îndoială, în cel mai greu ceas al existenței
noastre istorice. Dar cine poate îndrăzni să creadă că nu mai este în
noi puterea ce ne-a ținut o mie de ani în calea năvălirilor barbare,
cinci secole în calea dominației otomane, două secole în calea oștilor
țarilor, mereu împiedicate în drumul spre Constantinopol de acest
pământ al nostru mare cât o gubernie?
Să fie oare la pământ neamul care acum patru ani prăbușea
statuia celui ce a demonizat istoria? Așa păream și în prima decadă
a lui decembrie 1989 tuturor comentatorilor străini, aceiași care
au pornit astăzi din nou, pe toate meridianele și în toate limbile,
ofensiva denigrării poporului român.
Destinul nostru a fost să ne naștem „în calea răutăților” cum
zicea cronicarul. Răutăților dinspre toate punctele cardinale. Au
existat și naivi care împărțeau lumea în alb și negru repartizându-le
câte o jumătate de lume fiecărei culori.
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Azi știm că hunii și turcii de la Apus sunt mult mai periculoși pentru ființa noastră națională și pentru alcătuirea noastră sufletească întru omenie și curăție decât cei ce
ne-au cotropit din Asia mai depărtată sau mai apropiată.
Azi știm că, dacă țarii pravoslavnici voiau să ne facă un suflet
rusesc, iar cei roșii un suflet hibrid și contra firii, cei ce vin peste
noi dinspre cealaltă parte ne vor sufletul spre a ni-l smulge
și arunca în țărână, ca să nu se mai împiedice de el în opera
de transformare a neamurilor și colectivităților umane
organice în „masă biologică” definită în același fel în care
spui „mase plastice”.
În mai puțin de patru ani s-au prăbușit două mituri în
care mulți au trăit decenii: că tot ce este în așa-zisul nostru
comunism (atât de greu și de migălos „pilit” spre a se putea
totuși trăi în el pentru o durată imprevizibilă atunci) este
rău, și că raiul, fericirea, belșugul și bunăstarea tuturor
începe dincolo de „cortina de fier”. A căzut cortina și s-a
văzut ce era în realitate pe scenă, nu pe afișele de afară!
Nu vom porni desigur „cruciadă” împotriva „Europei” de la soare-apune, ca împotriva oștilor sultanilor pe vremuri, deși „Europa”
cea adevărată și mare, aceea a minților geniale și luptătorilor pentru
o lume a echității interumane începe să nu prea mai fie! Îi ia locul
Europa aceasta a cămătarilor, exportatorilor de deșeuri
toxice și căutătorilor de sclavi pe o planetă în care marja sclaviei pe alte continente s-a cam strâmtat. Îi ia locul
Europa semănătoare de vrajbă, distrugătoare de state și
destrămătoare de națiuni. Și, din nefericire pentru europenii care am fost și am rămas, va trebui să învățăm să
ne apărăm de „Europa” cum am învățat să ne apărăm de
barbarii mileniului năvălirilor, de osmanlâi și de toți cei
cășunați peste noi dinspre răsărit și nord-est. În măsura
în care vom aduna din nou în noi puterile ce ne-au ținut vii
și ne-au ajutat să le supraviețuim acestora, vom putea să
înfruntăm apocalispsul ce ne vine prin ei și de la ei.
Două mii de ani de istorie ne-au călit. Cum se poate crede că
lăturile și murdăria cu care suntem potopiți de câțiva ani pot disloca
granitul?
„Totuși iubirea”, nr. 24, 18-25 iunie 1993

Împotriva distrugerii României

121

Dumnezeu a râs la București
Reflecții despre Revoluția Română
din decembrie 1989
Eșecul comunismului în Europa a dus în 1989 la prăbușirea în
serie a regimurilor și liderilor „istorici” din toate țările imperiului
sovietic. Doi ani mai târziu, în 1991, le-a urmat însuși „ucenicul
vrăjitor” din Kremlin, care reeditase visul hrușciovian al reformării
infernului. Dar iadul nu se reformează. Din iad doar se iese, se scapă.
Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu!
Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu au scăpat, atunci, toți cei
concesionați la Yalta lui Stalin. Popoarele năpăstuite aproape
o jumătate de veac s-au ridicat ca la un semnal, unul după altul,
însuflețite de aceeași dorință de a pune capăt unui coșmar. Oricare
ar fi fost „regia” umană din culisele evenimentelor petrecute
atunci, oricare va fi fost „scenariul” pus la cale de „mai marii lumii”
și de serviciile lor secrete (ajunse un fel de „fatum” al istoriei
contemporane), un lucru e sigur: ultimul cuvânt – cel ce a
hotărît cursul evenimentelor și configurația lor finală –
a aparținut actorilor, nu „regizorilor”. Adică acelor mase de
oameni, sau mari grupuri, care s-au ridicat aproape sub imperiul
unor forțe cosmice, asemeni mareelor sau erupțiilor vulcanice, și
profitând de conjunctura nouă au pus în imposibilitate de
acțiune teribila mașină represivă ce funcționase fără greș
la Berlin în 1953, la Budapesta în 1956 și la Praga în 1968.
1989 a fost ANNO DOMINI pentru secolul nostru!
Niciodată, probabil, partea cea bună, partea de lumină, noblețe,
altruism, capacitate de jertfă și de speranță din ființa umană, partea
ce justifică textul biblic despre creerea omului „după chipul și
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asemănarea lui Dumnezeu” nu a jucat un rol mai însemnat și mai
vădit în configurarea unui ceas al istoriei. Și ne-a fost dat nouă,
românilor, să încheiem șirul marilor evenimente ale acestui an,
aplicând pecetea divină pe fila de cronică ce-i va păstra memoria.
Pentru că prin ceea ce s-a întâmplat la noi și cu noi s-a demonstrat mai mult decât oriunde că istoria continuă să rămână
un spațiu al revelației și lucrării divine, așa cum a definit-o
Lucian Blaga în Ființa istorică. Evenimentele din care este alcătuită, precum și țesătura lor în mari desfășurări și „cursuri istorice” nu se pot explica fără a accepta în om partea ce-i aparține lui
Dumnezeu, aceea din care izvorăște „minunea”. Prin minune înțelegând ceea ce iese din limitele concedate realului de spiritul nostru
raționalist, modern, științific și atât de... bicisnic.
O asemenea minune a istoriei universale a fost, fără îndoială,
REVOLUȚIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989.
Este absolut sigur că nimeni dintre cei ce au crezut și mai cred că
țin în mâinile lor hățurile „mersului lumii” – fie ei „liderii mondiali”,
fie stăpânii munților de aur adunați în bănci, fie șefii marilor servicii
de spionaj ori ai „invincibilelor armate”, fie chiar noua specie de
profeți științifici, a căror denumire, în sonoritățile limbii române,
acoperă foarte bine valoarea rezultatelor: futurologii – nimeni din
toți aceștia nu a prevăzut că în țara ajunsă a fi cea mai disprețuită,
la poporul considerat până în ultima clipă – chiar de proprii săi
torționari – în stare să îndure orice, și disprețuit pentru această forță
de îndurare, se va petrece acel lucru extraodinar și neașteptat: va
sări în aer, în numai 24 de ore, „Establishmentul” demonic
construit cu enorme cheltuieli și inegalabile crime de-a
lungul unei aproape jumătăți de secol pe o mare parte din
Europa, și timp de aproape trei sferturi de veac pe locul
său de drăcească invenție.
Revoluția Română din decembrie 1989 n-a fost
profețită, n-a fost anunțată, n-a fost crezută posibilă și mai
ales n-a fost dorită de nimeni dintre „marii regizori” ai
politicii internaționale!
Cunoaștem acum, datorită memoriilor domnului Silviu Brucan,
care a fost consemnul și porunca marelui regizor de la Kremlin, al
cărui chip surâzător și lipsit de orice bănuială asupra a ceea ce-l
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aștepta era trecut prin gaura tricolorului de o celebră copertă a hebdomadarului „Figaro Magazine” – mod de a sugera că tot ce se petrecuse la București i se datorează! Acest consemn era: lichidarea
lui Ceaușescu, dar salvarea comunismului! Evident, cu noua
lui față, gorbacioviană.
A crede că președintele Bush, C.I.A., Mossadul, agenții
strecurați din Ungaria sau orchestratorii formidabilei campanii
anti-ceaușiste de pe toate meridianele globului au suplinit această
carență a programului lui Gorbaciov, dând ei românilor sugestia și
mijloacele înfăptuirii revoluției, ar însemna să delirăm. Ceea ce
exclude, prin urmare, și din această direcție, presupusa „regie” din
afară.
Dacă românii au fost „actori” și „manipulați”, atunci nu după
scenariul de la Malta sau Kremlin au „jucat”, ci după marea regie
a destinului lor. Aceea care i-a așezat încă din tranșeele
primului război mondial față în față cu purtătorii ciumei
roșii (pe care i-au zvârlit peste Nistru); care i-a dus apoi pe
străzile Budapestei în 1919 spre a înlătura teroarea roșie a
lui Bela Kuhn; i-a așezat apoi stavilă, timp de două decenii,
în calea imperialismului Internaționalei a III-a; i-a prins
în vârtejul aventurii hitleriste (care pentru ei nu însema
„spațiu vital”, ci cruciadă!) și i-a pus după aceea sub cizma
totalitarismului comunist timp de 44 de ani, obligându-i să
se adapteze catastrofei ursite la Yalta și să caute – pentru
a câta oară?! – formulele de supraviețuire. Iar acum le-a
hărăzit neașteptatul și nesperatul privilegiu de a fi cei
dintâi care l-au putut spânzura pe Lenin, singurii care șiau executat torționarii roșii și primii care – fie și pentru
scurtă vreme- au scos partidul comunist în afara legii și
au relegat – să sperăm că pentru totdeauna – bolșevismul
printre ororile umanității.
Nimeni nu a prevăzut și nimeni nu a dorit ca la
București să se întâmple toate acestea, și a vedea aici o „regie” din afară înseamnă a pierde sensul cuvintelor.
*
A invoca prezența unor foști comuniști în componența noii puteri urcate de valul revoluției în locul celei măturate de același val
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(putere alcătuită, de fapt în întregime, sau aproape, din foști membrii de partid) pentru a nega realitatea revoluției anticomuniste de la București înseamnă a trece sub tăcere cauza reală a
situației: incapacitatea (și după patru ani!) a non-comuniștilor de a se constitui într-o clasă politică solid structurată
și aptă a cuceri puterea pe calea democratică a alegerilor
(după ce au eșuat lamentabil în tentativele de a o smulge
actualilor deținători prin violențele străzii); structura eteroclită și evoluția dubioasă a unei opoziții mai grăbite să
bată căile noului Stanbul – Washingtonul – și să fie recunoscută și agreată de el (eventual „sponsorizată”) decât să
găsească drumul spre sufletul propriului popor; penuria
de veritabile personalități politice și nu în ultimul rând un
program de guvernare înfeudat acelorași dictate internaționale cărora li s-a plecat și puterea!
Astfel încât puterea și opoziția au ajuns a fi cele două componente ale aceleiași foarfece aplicate pe beregata poporului român
de mâna ce ne vrea pieirea. Numai că una are de patru decenii practica deținerii și exercitării puterii, iar cealaltă numai foamea ei!
Desigur, principalii reprezentanți și componenți ai puterii
instaurate pe valul revoluției sunt foștii comuniști dizgrațiați
de Ceaușescu, în alianță cu perpetua clientelă disponibilă la
colaborarea cu orice putere, contra avantaje personale. Dar a
nu face nicio deosebire între tovarășul Ion Iliescu grăbit a
condamna „denaturarea comunismului” de către Nicolae Ceaușescu
și a depune jurământ pe „Scriptura” perestroicii, și Președintele
Iliescu ținând lumânarea la înviere alături de Patriarhul Teoctist
(ca odinioară regii preacreștini) și fâcându-și cruce după ritual (deși
a mărturisit că este liber-cugetător), înseamnă a nu înțelege nimic
din ce s-a schimbat atunci, în acele zile fierbinți de iarnă!
Desigur, și Henric al IV-lea, hughenotul, a trecut la catolicism
spre a fi acceptat ca rege al Franței, explicându-și gestul cu humorul
cinic ce-l caracteriza: „Paris vaut bien une messe” (Pentru a dobândi
Parisul face să mergi la o liturghie catolică!). Dar atunci când fostul
educator al tineretului utecist și responsabil cu îndoctrinarea lui
ateist-științifică a ajuns să bată mătănii pe la icoane fiindcă și palatul
Cotroceni „vaut bien” o liturghie ortodoxă, înseamnă că ceva
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foarte important s-a schimbat în legitimarea puterii, și că
așa ceva nu poate fi numit în nici un caz neo-comunism.
Realitatea REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989,
nu numai ca fapt de istorie națională ci și de istorie universală nu poate fi estompată, sau chiar de-a dreptul negată decât în
măsura în care secolul nostru își permite să facă din „dezinformare”
(adică din „minciuna” fără clipeală și fără rușine, în limbajul popular, ca să nu mai vorbim de frica lui Dumnezeu!) o tehnică tot atât
de bine pusă la punct ca a zborurilor cosmice și computerelor.
Noi știm prea bine până unde se poate merge pe această cale:
oare nu au protestat oficial trei capete încoronate ale Europei că li
s-au fabricat telegrame false de către revista „Lumea” în
ianuarie 1988, chipurile expediate lui Nicolae Ceaușescu
de ziua sa, când pentru orice om capabil să citească niște pagini de
revistă era cât se poate de clar că nu așa ceva conțineau ele?*
Oare nu-i cerea imperativ președintele Mitterrand lui Nicolae
Ceaușescu să-i găsească de urgență pe Virgil Tănase cel „răpit de
Securitatea română” (în caz contrar va contramanda vizita la
București!) și nu s-au organizat, zi și noapte, manifestații în fața
Ambasadei române de la Paris cu sloganul, scandat la nsfârșit,
„Ren-dez-nous Tá-ná-sé!” în timp ce întreaga presă internațională
denunța infamia regimului ceaușist? Și toate acestea știindu-se
prea bine că nimic nu este adevărat și că familia „Ta-na-se”
petrecea într-o vilă, pe malul Atlanticului, sub părinteasca
grijă a „securității” franceze!
Că Revoluția Română a fost nu numai o realitate, ci și
o enormă surpriză – iată ceea ce i-a și asigurat extraordinarul
ecou în conștiința lumii întregi. O surpriză care a însemnat totodată
o explozie atât de nestăpânită de entuziasm și de admirație pentru
cei ce au oferit-o lumii, încât a fost în stare să le deregleze busola
infailibilă până și prezicătorilor Italiei, adunați în conclav spre a da
drept câștigătoare echipa României la apropiatul campionat mondi* Am reprodus anastatic în ediția a 2-a, din 2006 a Războiului
împotriva poporului român, volumul din 1994 cele opt pagini (14, 15, 18,
21, 22, 23, 24, 25) din revista ,,Lumea” nr. 4 din 21 ianuarie 1988 pentru
a da posibilitate cititorilor să verifice personal afirmația noastră.
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al de fotbal! Sau să-l emoționeze și să-l poarte până în vecinătatea
unei veritabile mea culpa pe cel mai neîndurător și statornic denigrator al poporului român: marele nostru compatriot Emil Cioran!
Momentul cel mai impresionant și mai nobil, momentul cel
mai înălțător din această universală admirație și afecțiune de o
clipă pentru România și poporul ei l-a marcat însă, fără îndoială,
spectacolul de gală organizat de Opera din Viena la 30 ianuarie 1990,
spectacol ce a realizat un adevărat miracol, adunând la un loc – poate
pentru prima oară în istoria muzicii – atâția „monștri sacri” ai artei
interpretative mondiale (pe lângă mari dirijori și instrumentiști)
încât au putut forma, împreună, un întreg cor de operă, pentru a
interpreta celebrul „ Brindisi” din Traviata lui Verdi. A fost poate
cel mai emoționant omagiu pe care omenirea l-a adus
poporului român!
Și pentru ce toate acestea? Pentru că „ridicarea” românilor (spre a folosi cuvântul vizionarului Radu Gyr) împotriva dictaturii lui Ceaușescu și zdrobitoarea lor izbândă au apărut – cum de altfel au și fost – ca o veritabilă minune.
Era un fel de „minune absolută” demonstrată unei lumi nivelate și tocite sufletește de o civilizație anti-umană, dar care nu și-a
pierdut cu desăvârșire nostalgia extraordinarului, a măreției, a frumuseții din ființa umană.
La București fusese ceva ca o teofanie, prin fapta unui popor
întruchipat de o mână de oameni, majoritatea foarte tineri, care
au înfruntat cel mai teribil aparat de represiune pus vreodată la
cale de om împotriva semenilor săi, cu singura armă a netemerii
de moarte și a disponibilității pentru jertfa cristică spre
mântuirea semenilor.
„Vom muri și vom fi liberi “ – cu acest strigăt al lor a
pășit poporul român în prim-planul istoriei universale în
ultimii ani ai mileniului doi și ai secolului douăzeci!
Gestul și strigătul lor a declanșat o veritabilă „avalanșă” a istoriei peste „Secțiunea română” din „Imperiul Răului”. Și la fel ca
în natură, acest teribil fenomen s-a desfășurat vertiginos: a fost
nevoie de mai puțin de 24 de ore pentru ca „poporul vegetal”, „mămăliga ce nu explodează” să năruiască până în
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temelii un edificiu totalitar ce păruse a fi întemeiat deopotrivă pe „legitatea istoriei” și lașitatea internațională; pe
vechiul pact – până în ultima clipă reînnoit – dintre două
superputeri rivale, dar în același timp solidare în partajul
și exercitarea puterii mondiale, și nu în ultimul rând pe o
forță represivă a cărei fidelitate față de vârfurile piramidei
puterii apărea fără fisuri.
Și iată că totul s-a dovedit incapabil să reziste asaltului unor
oameni neînarmați cu altceva decât dorința lor de a fi liberi! Armata
și trupele de represiune au trecut de partea lor, iar paznicii le-au
deschis ușile celor veniți să le ia cu asalt. Un popor întreg s-a
regăsit alături în voința de a pune capăt coșmarului prin
care trecuse aproape o jumătate de veac și dorința de a
deschide poarta spre un viitor visat atâția ani!
În aceste mai puțin de 24 de ore câte s-au scurs de la
stupoarea „oratorului” din balconul C.C.-ului și umplerea Centrului
Bucureștilor de strigătul „Jos Ceaușescu” până la fuga lui din fața
mulțimii ce invadase clădirea-simbol a sistemului politic și represiv
ce se prăbușea în acele momente, o dată cu șeful și beneficiarul său
suprem, istoria poporului român a fost așezată pe un nou
făgaș, prin propria lui faptă, peste și împotriva tuturor
„scenariilor” și proiectelor de viitor hotărâte de „mai
marii lumii”, de serviciile lor secrete și de echipa pregătită
pentru ceea ce trebuia să se limiteze la o strictă lovitură de
stat, controlabilă de supremii regizori!
Aceasta este realitatea esențială, acesta este
„fenomenul originar” al istoriei celor aproape patru ani
scurși de atunci. Datorită lui, Revoluția Română se înscrie
ca o bornă pe „parcursul” umanității, numit ISTORIE.
*
Prin DECEMBRIE 1989 ROMÂNESC trece un meridian al istoriei universale, demarcând două etape distincte: aceea inaugurată în octombrie 1917 cu „asaltul palatului de iarnă”, și
aceea deschisă de hotărârea poporului român de a-i pune
capăt celei dintâi, cu orice preț!
În mai puțin de doi ani, unda de șoc avea să ajungă de la
București la Moscova, și cel ce dăduse „focul verde” pentru pieirea
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lui Ceaușescu, fără a se gândi ce mai poate rezulta de aici, avea să fie
la rându-i spulberat de ea.
Față de amploarea, importanța și impactul internațional al
acestor „24 de ore ce au zguduit lumea” și au anulat, practic,
întregul scenariu hotărât acestei părți de Europă de către
„cavalerii de la Malta”, tot ce a urmat, și într-un fel chiar tot ce
a precedat capătă o nouă semnificație. Dar mai ales a căpătat un
nou sens!
Urmărit pas cu pas, fenomenul ne duce cu gândul la un dialog
dintre marele istoric francez creștin (de confesiune reformată)
Pierre Chaunu și Georges Souffert (în cartea Le cadavre de Dieu
bouge encore). Dialog în care cel dintâi asemuia istoria cu o tapiserie:
cine stă cu nasul în firele ei nu distinge nimic, văzând numai
încâlceală, aparent inextricabilă. Cine face câțiva pași, dobândind
perspectiva, percepe tabloul astfel alcătuit. Iar în contururile acestui
tablou, care este istoria, percepe chipul lui Dumnezeu! „Și știi ce
face Dumnezeu?” – întreba istoricul, dându-și singur răspunsul:
„Râde, râde de noi!” Cutremurătoare cuvinte, dar nu eretice! Căci
le citim în al doilea psalm al regelui David cu privire la dușmanii
neamului său: „Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânșii și
Domnul îi va batjocori pe ei”. Sau în psalmul 36: „Pândiva păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui, cu dinții
săi. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va
veni ziua lui!”
*
Cam așa s-a întâmplat și cu „păcătoșii” care au conceput
scenariul pentru București, România și poporul român! Și iată
cum:
1. Este în afară de orice îndoială că atmosfera explozivă
care a permis o atât de rapidă și radicală lichidare a
„diarhiei” ceaușiste a fost creată nu numai de gafele și
erorile celor doi dictatori, și de eșecul lor personal, ci în
egală măsură și de o formidabilă campanie internațională
contra lor, dusă ani în șir pe toate canalele, cu toate
mijloacele și uzând de toate procedeele ce s-au dovedit, nu
o dată, eliberate de orice scrupul.
Forțele pe care Ceaușescu a reușit să le mobilizeze împotriva
sa timp de aproape un deceniu depășesc probabil tot ce se cunoaște
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în veacul nostru în materie de discreditare, de vitriolare, de
calomniere (la nevoie), a unei persoane – fără îndoială foarte
vulnerabilă și din acest punct de vedere – cu scopul de a exaspera
și a ridica împotriva ei o întreagă colectivitate națională și
internațională.
O cercetare a fenomenului, care și-ar propune să adune la
un loc toate articolele de presă, toate emisiunile radiofonice și de
televiziune, toate filmele, toate declarațiile și toate acțiunile concrete
(printre care instrumentarea unei «disidențe» interne și externe a
jucat un rol de seamă, ca și utilizarea serviciilor generalului Pacepa),
ar ajunge la concluzia surprinzătoare că acest „țăran de la Dunăre”
devenise în deceniul al nouălea al secolului 20 o veritabilă obsesie
mondială!
Aproape zi de zi, de-a lungul ultimilor 7-8 ani ai dictaturii
sale, Ceaușescu n-a fost lăsat să respire o clipă, și nici ascultătorul
român al posturilor de radio străine! Lucrând cu aceeași intensitate
și asupra opiniei publice românești și asupra celei internaționale,
această „mașină de război” propagandistică a terminat prin creerea
unui veritabil mit negru dictatorului de la București, un fel de
celebritate exorbitantă, dar de sens contrar. Într-un contrast uimitor
– de altfel – cu ceea ce se petrecuse cu același personaj în prima parte
a carierei sale internaționale, când fusese propulsat cu același
aplomb în topul „liderilor mondiali”.
Sub necontenita presiune a acestei propagande, toate acțiunile
sale și mai ales toate erorile sinucigașe comise în ultimii ani,
culminând cu „sistematizarea satelor” au fost dilatate, mediatizate
la extrem, îndreptate spre el ca tot atâtea guri de tun.
În ultima vreme Ceaușescu devenise un veritabil
monstru internațional, în același timp inexpugnabil în
citadela puterii sale, înconjurată de tot sistemul represiv al
regimului comunist, și odios întregii lumi pentru chinurile
la care-și supunea un popor pe jumătate deplâns, pe
jumătate disprețuit pentru lașitatea și pasivitatea sa!
A stârni acest popor contra conducătorului său și a-l doborî
cu mâna lui a fost țelul în vederea căruia s-au cheltuit nu numai o
uriașă energie dar – se poate bănui – și uriașe sume de bani.
Iată de ce, în ziua când mult așteptatul eveniment
s-a petrecut și poporul și-a lichidat în sfârșit sumbrul
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torționar, opinia publică internațională era de multă vreme la curent cu această epică luptă dintre cele două părți!
Așa se explică, în parte, rezonanța extraordinară în conștiința întregii lumi a evenimentelor de la București. Și totodată rapida ascensiune a românilor în ipostaza de eroi învingători ai balaurului cu șapte capete.
Dar în felul acesta, uriașa investiție anti-ceaușistă a trecut peste
noapte în contul poporului român și al revoluției de la București!
Mitul negru ceaușist a fost înlocuit – de data asta fără concursul
adversarilor fostului dictator – cu aura Revoluției Române, pe
care o revistă italiană citată de „Contemporanul” nu a șovăit să o
așeze alături de Revoluția Creștină și de cea Franceză!
Nu va trece însă multă vreme și, dându-și seama de ce s-a vrut
și ce a ieșit, mânuitorii acestei „mașini de război” își vor regla tirul,
de aci înainte împotriva eroilor din ajun, la a căror glorie
contribuiseră fără voie.
Cu aceeași furie, cu aceeași îndârjire, cu aceeași cheltuială de energie și bani, aceleași mijloace sunt folosite
acum pentru ceea ce știm că a devenit „imaginea României în lume”! O ploaie de cărți și de articole s-a străduit să
șteargă, să acopere, să smulgă din rădăcini până și amintirea acestei Revoluții Române denunțată ca o „minciună
mai mare decât secolul”. Și cântecul a fost învățat repede de
membrii români ai corului internațional.
Numai că, pe măsură ce crește această îndârjire, se vede și mai
bine cât de tăioasă a fost ironia divină!
2. Într-adevăr, brusca ascensiune a poporului român de la
condiția „mămăligii care nu explodează” la aceea de erou al întregii
umanități, biruitorul spectaculos al unui monstru, și o dată cu el
al supremei întrupări a răului în istorie, a avut o urmare absolut
imprevizibilă: a făcut imposibilă orice intervenție străină
brutală și vizibilă împotriva sa!
Eșuând planul de a se declanșa războiul civil între armată și
Securitate, între Securitate și restul populației, nu mai rămânea
posibilă decât intervenția, cu de la sine putere și justificare,
a unei puteri străine. Singura care, la data respectivă, își putea
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permite așa ceva era Uniunea Sovietică, încă beneficiind de toate
atributele unei superputeri și de prerogativele conferite de pactul de
la Varșovia, încă nedizolvat. S-a făcut apel, cum se știe, la această
intervenție, dar răspunsul primului-ministru de atunci, Râjkov,
a venit prompt și categoric: Uniunea Sovietică nu va repeta
greșeala din 1968!
Și astfel România a rămas a fi transformată doar într-un
teritoriu fără granițe păzite, un ținut de pradă, un paradis al
afacerilor veroase cu substanțe toxice și o lume de săraci famelici
și disperați, incapabili să priceapă ce se întâmplă cu ei și încotro se
îndreaptă, împinși zi cu zi în tot acest dezastru organizat cu bună
știință și cu o desăvârșită artă a haosului de două guverne
succesive.
Dar „scenariul” dezmembrării și lichidării statului român,
fie prin război civil, fie prin conflicte interetnice, fie prin intervenție
străină, fie prin triumful „federalismului” sub presiunea externă, a
eșuat*. Ar fi eșuat oare fără această „oră astrală” din istoria omenirii
înscrisă de români cu revoluția lor? Ne îndoim. O dată mai mult
dușmanii noștri s-au găsit în fața unui „scenariu” croit mai
presus de ei, și care-i depășea!
3. Una dintre cele mai șocante „știri” vehiculate în zilele revoluției a fost, fără îndoială, aceea că represiunea ceaușistă ar fi
produs nu mai puțin de 60.000 victime! Cifră enormă, făcută
să arate o dată mai mult monstruozitatea personajului. Cifră invocată și în rechizitoriul de la proces. Ea s-a dovedit ulterior
cu desăvârșire o mistificare și totodată vehiculată spre toată lumea
de aceleași instituții specializate în războiul propagandistic contra
dictatorului român. Până ce adevărul a ieșit la iveală, manipularea
acestei cifre a avut însă darul să provoace oroare. Dar oroarea
aceasta nu mai rămânea legată de un om, ci se extindea
la un întreg regim, la un întreg sistem, a cărui abolire solemnă fusese smulsă de la noua putere de masele adunate
în Piața Palatului!
* Vezi acum declarația fostului Prim-ministru din acea perioadă,
domnul Nicolae Văcăroiu, în volumul meu Spre o nouă contraofensivă
spirituală, Editura Roza Vânturilor, București, 2006. Și în volumul de față
la pagina 320.
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Comunismul primea astfel, la București, o nouă lovitură și devenea tot mai utopică, mai imposibil de realizat
porunca adusă de domnul Silviu Brucan de la Moscova!
4. Dar ceea ce a pecetluit destinele comunismului în România,
acelui comunism pe care viitorul președinte al țării mai încerca
să-l salveze (conform consemnului!) la prima sa ieșire publică, în
balconul C. C, în seara zilei de 22 decembrie, a fost fără îndoială
tenebroasa și spinoasa istorie a „teroriștilor” soldată, cum se
știe, cu mult mai multe victime decât cele cerute jertfă de revoluția
propriu-zisă. Revoluție încheiată de fapt o dată cu alungarea
familiei Ceaușescu și instalarea noii puteri declarat anticomuniste. Revoluție care lăsase întregi atât Palatul Regal, cât și
Biblioteca Centrală Universitară.
Nu vom ști probabil încă multă vreme adevărul despre acest
capitol – de altfel și cel mai des luat mărturie spre a prezenta Revoluția Română ca pe o farsă mediatizată, căreia i-a căzut victimă mapamondul! Dar oricât de mare ne-ar fi curiozitatea și oricâte capcane și puncte nevralgice (utilizabile ca mijloace de șantaj!) ar fi rămas
sub obroc, este o greșeală să stăruim obsesiv asupra lui, neîncercând
să facem acei câțiva pași de la încâlceala firelor, la care ne invită
Pierre Chaunu.
În desfășurarea evenimentelor este limpede măcar
un lucru: teroarea instituită în zilele imediat următoare
alungării lui Ceaușescu, toată acea stare de spirit ce a
urmat din seara zilei de 22 (cu enigmaticul tir neîntrerupt
de automate, care totuși nu a provocat măcar o zgârietură
exponenților puterii celei noi, masați în balcon!) până la
executarea fostei perechi prezidențiale (moment decisiv în
configurarea caracterului anti-comunist al Revoluției Române,
oricât de mare ar fi partea ocultată a „aisbergului”), și după aceea
impresia provocată de ea, fie că a fost rezultatul unor realități,
fie al unei sinistre regii cu scopuri încă neelucidate, și în care au
fost amestecate forțe și interese deocamdată inavuabile, a impus
în mod categoric și definitiv direcția pe care, împotriva
voinței „regizorilor” interni și externi, o luaseră de la
început evenimentele, și anume RADICALA ȘI OFICIALA
DESPĂRȚIRE DE COMUNISM.
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În felul acesta, capitolul așa de controversat și întunecat scris
în istoria Revoluției de „teroriști” a fost absorbit instantaneu
pe făgașul croit de autentica revoluție, căreia la început
i-a sporit spectaculozitatea și impactul asupra conștiinței
universale ca urmare a transmiterii „în direct” („Prima
revoluție transmisă în direct”, nu?).
S-au creat astfel premizele pentru trecerea la acțiuni
simbolice imposibil chiar și de imaginat înainte de 22
decembrie 1989, cum a fost lichidarea statuii lui Lenin,
înfăptuită cu aprobarea directă a noului lider, Ion Iliescu.
Desigur, sub presiunea unui curent de opinie pe care nimic
și nimeni nu-l mai putea stăvili.
Și astfel mass-media de pe toate meridianele lumii s-au putut
servi din priveliștea de la București, a unui Lenin ridicat de pe soclu
cu un ștreang de oțel aplicat pe gât și ținut o vreme în aer, ca un
spânzurat! Moment fixat de numeroase fotografii ce au acoperit
prima pagină a multor publicații. A fost fără îndoială cel mai
ironic răspuns la „scenariul” cu care domnul Brucan
„der Geistige Führer der Revolution in Rumänien”
(conducătorul spiritual al Revoluției în România – cum îl
numea la 7 ianuarie 1990 „Bild am Sonntag”) se întorsese
cu puțin timp în urmă de la Kremlin!*
Iată, deci, câteva motive pentru o meditație mai stăruitoare
asupra a ceea ce a fost cu adevărat Revoluția Română din decembrie
1989. La triumful căreia au contribuit, în mod paradoxal, și cei ce nu
i-au dorit existența și vor acum să i-o facă uitată.
Această Revoluție Română este reperul fundamental
pentru delimitarea locului nostru în istoria secolului ce
se încheie. Și este o victorie ale cărei dimensiuni cu greu
* Am lăsat intenționat în afara enumerării noastre chestiunea
„agenturilor” care au acționat – după cum se spune – prin oamenii lor
infiltrați pe teritoriul României, la declanșarea scânteii fatale, deoarece
rămâne a se stabili mai întâi cu suficientă precizie și claritate realitatea și
dimensiunile acestui fenomen.
Cert este că nu ei au făcut revoluția și ce a rezultat! Dar dacă
„aportul” lor la izbânda luptei aproape seculare a poporului
român împotriva bolșevismului se va dovedi, atunci va fi un
adevărat hohot divin de râs!
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pot fi exagerate. O victorie care a încheiat cel mai teribil „ciclu al
răului” din câte ne-a fost dat să înfruntăm de-a lungul zbuciumatei
noastre istorii.*
Din contemplarea și meditarea ei trebuie să ne facem un temei
de speranță și încredere, astăzi, când suntem prinși într-un nou
război, cu un nou ciclu al răului. Împotriva căruia va trebui să ne
înarmăm cu certitudinea că, o dată mai mult, biruința stă în puterile
noastre.
Tuturor celor ce cred în această victorie și luptă pentru ea,
rog pe bunul Dumnezeu să mă ajute să le fiu de folos cu paginile de
față!
iulie 1993
Publicat prima oară în volumul
Războiul împotriva poporului român

* Din nefericite aici mă înșelam! Supremul ciclu al răului cu care
ne-a fost dat să ne confruntăm a debutat abia atunci! Notă 2006
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Ion Creangă
Simbolul puterii de viață
a poporului român*
Spre deosebire de ziua nașterii lui Mihai Eminescu ce se sărbătorește în fiecare an de către întreaga suflare românească, deși
la o dată nepotrivită (poetul născându-se după propria sa mărturisire, la 20 decembrie 1849, iar ultimii săi biografi adoptând deja
această dată corectă)**, ziua de naștere a lui Ion Creangă nu a devenit decât prilejul unor amintiri „la date rotunde“. G. Călinescu
i-a stabilit-o, ca și alții, la 1 martie 1837 luând de bună mărturia lui
Creangă dîntr-un început de biografie și o însemnare din albumul
* Acest articol a reprezentat, la data scrierii și apariției sale, răspunsul
meu la ofensiva demolării satului românesc sub pretextul „sistematizării“ și
la cumplita deznădejde ce cuprinsese colectivitatea națională sub presiunea
unui regim politic ajuns în etapa degenerării și demenței întruchipate de
Ceaușescu în ultimii săi ani.
Era actul de desolidarizare din partea celui ce publicase, în ianuarie
1985, volumul Un om pentru istorie. A fost un articol „cu cheie“ perfect
înțeles de altfel și de cei ce i-au dat viza de apariție, și de maestrul Eugen
Barbu care l-a găzduit fără nici o amânare în paginile „Săptămânii“. De
reținut că el anticipează cu mai bine de o jumătate de an ridicarea
doamnei Doina Cornea împotriva aceluiași asasin proiect al
demolării satului românesc, și că încerca să ofere într-un „limbaj
esopic“ o profeție de speranță, vestind implacabila terminare
apropiată a coșmarului ceaușist. E-adevărat, nu îndrăznisem să sper
în ieșirea din coșmarul comunist — Notă 1993.
** Paranteza masca aluzia la situarea aniversării eminesciene între
tamtamurile anuale prilejuite de cele două zile de naștere ale perechii
prezidențiale - Notă 1993
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„Junimii“. S-a invocat o mitrică bisericească unde apare 10 iunie
1839. S-a arătat între timp că marele scriitor nu era scrupulos cu
datele biografice, nici ale sale și nici ale părinților, atunci când interese personale i-au cerut să le schimbe.
Dar fără îndoială că nu un interes imediat l-a împins pe Nică
a lui Ștefan a Petrei să-și mute ziua de naștere din miezul verii
(10 iunie) la începutul primăverii (Vezi în legătură ca data de
naștere ultimele contribuții - convingătoare - aduse de Al. Melian
în „Contemporanul“, nr. 14/13.111).* Dacă ar fi săvârșit această
nevinovată „fraudă“ autobiografică înseamnă că marele scriitor
și-a așezat singur data prăznuirii acolo unde ea putea să
se încarce cu un sens simbolic, acordând-o instinctiv cu
însăși semnificația majoră a personalității sale și dându-i
valență de simbol.
Căci martie este luna reînvierii naturii și a triumfului
implacabil al primăverii asupra iernii. Oricât de grea ar fi iarna,
oricât s-ar încrâncena gerul și crivățul asupra colțului de iarbă
ce se pregătește să răsară. Oricât de sumbre ar părea, sub cerul
plumburiu, zilele din martie cu iarnă prelungită, țăranul român
știe că... e martie și că nu mai poate fi mult până ce puterea iernii
se va birui de implacabila legitate a Terrei. Care așează primăvara
după iarnă și adesea o face cu atât mai frumoasă cu cât iarna a fost
mai grea și mai lungă. În iernile grele țăranul se bucură de roada
bogată ce o simte pregătindu-se sub nămeți și prin însăși această
bucurie el începe deja să biruie în sufletul său iarna, mai înainte de
a fi biruită de rotația de neoprit a Terrei.
Punându-și data de naștere la 1 martie, ca pe un mărțișor de
speranță, Ion Creangă și-a chemat și într-un fel obligat posteritatea
să-l recheme în memorie o dată cu zorii unui nou ciclu de renaștere
și viață al naturii. Numele lui însuși, pe care singur și l-a compus
după alte norme decât cele din registrele civile, adoptându-l
pe al mamei în loc de al tatălui, a fost sădit în pământul ce
se eliberează de zăpadă. O creangă ce va da muguri, frunze, flori și
roade, învingând urgia iernii și noaptea ei lungă!
* Un argument pare-se decisiv pentru 10 iunie 1839 a adus Ioana
Pârvulescu în articolul Sub zodia norocului, din „România Literară“,
anul 25 (1992), nr. 42, p. 5
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Din păcate, ziua de naștere a lui Creangă nu a devenit încă
sărbătoare statornică a culturii românești, conștiința noastră
colectivă despărțindu-i astfel printr-un tratament deosebit pe
nedespărțiții prieteni cărora în absolut egală măsură li se poate
aplica nu numai celebra formulă a lui N. Iorga, „expresie integrală
a sufletului românesc“, ci și aprecierea maioresciană de „cea mai
înaltă încorporare a inteligenței române“.
Dar dacă steaua lui Eminescu, propulsată tragic de o nenorocire
într-o vreme romantică și predispusă la compasiunea năpăstuiților
societății, a țâșnit instantaneu și s-a așezat ca o stea polară a
neamului românesc întreg, pentru veșnicie, steaua lui Ion
Creangă s-a ridicat încet, aproape imperceptibil, la fel ca steaua
neamului său prin milenii, ajungând la apogeu tot odată cu ea.
Creangă a dus până la limită geniul disimulării
si transfigurării, specific poporului ce l-a născut.
Al disimulării suferinței sub masca humorului și al
transfigurării tragediei prin forța de creație a geniului
biruitor asupra asaltului neantului. Și, iată, descoperim
deodată că nici un scriitor român, după Neagoe Basarab și genialul
creator anonim al Mioriței, monumentalizat de concursul genialului
confrate cu numele Alecsandri, n-a devenit o mai totală și puternicsimbolică întruchipare a „programului“ formulat cândva, în miezul
veacului nostru vulcanic, de Mircea Eliade, născut și el în martie,
acum 80 de ani.*
Nimeni în afară de Neagoe Basarab (acest Eminescu și Creangă
reuniți, al literaturii noastre „vechi“, cu încă ceva față de ei) și de
autorul Mioriței, dat ca exemplu de Eliade, nu a dus până la
înălțimile duse de Creangă forța de creație și puterea
de viață contrariate și agresate de puterile neantului și
destrămării.
Neagoe Basarab și-a scris Învățăturile sub semnul „numărătorii inverse“ a zilelor sale, de care era conștient și o spune singur
în cea mai „mioritică“ pagină a capodoperei rezultate din întrecerea
sa cu boala și sfârșitul. Păstorul mioritic și-a plăsmuit capodopera
ca monolog înaintea posibilei sale dispariții silnice.

* Vezi nota de la pagina 144 a prezentului volum.
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Câți dintre cei ce se încântă de solarele, exuberantele, tonicele
și extraordinarele pagini, mustind de viață și bucurie de a trăi, ale
Amintirilor din copilărie - o altă epopee a țăranului român ca
model de umanitate, la fel cum „model de umanitate“ au
reușit să se instituie vechii greci - știu că ele sunt opera unui
om care aștepta să moară, care murea zi cu zi, zguduit de o teribilă
boală asimilată de antici cu posesiunea demoniacă. Și care i-a smuls
din mână, într-un ultim atac, pana, lăsând Amintirile neterminate?
O anumită imagine, care-și luase de altfel ca punct de plecare
și justificare tocmai geniul disimulării, al „ocultării“ tragediei
personale, a făcut din Creangă un personaj de comedie, acoperind,
timp de un secol, adevăratul chip al celui căruia, mult mai târziu,
și fără a mai reuși să-și anuleze viziunea inițială, prea răspândită
și acceptată, G. Călinescu i-a aplicat formula definitivă: „Creangă
este o expresie monumentală a naturii umane în ipostaza
ei istorică ce se numește poporul român. Sau, mai simplu,
poporul român însuși surprins într-un moment de genială
expansiune“. Formulă ce se aplică, schimbând un singur cuvânt,
și lui Homer, Shakespeare, Cervantes, Goethe sau Dostoievski.
Ion Creangă este unic în literatura lumii deoarece
nicăieri, în nici o literatură, țăranul n-a mai reușit să
urce, într-o singură generație și în virtutea condiției sale
însăși, ca exponent al clasei sale, la înălțimea unui geniu
al culturii universale.
Un asemenea fenomen nu era posibil decât pe un pământ și
într-o istorie ce a conferit acestei categorii umane - țăranul -un statut
cu totul aparte: i-au încredințat lui, și nu altei clase sociale,
destinele nu numai biologice ci și istorice și spirituale ale
unui popor, timp de un mileniu. Iar după aceea a obligat clasele
superpuse să-și definească propria lor existență și lucrare în raport
cu această imensă clasă țărănească ce venea din mileniul
acoperit de taină, aducând cu ea limba, geniul și ființa
însăși a poporului român.
Civilizațiile Europei sunt, toate, ne-țărănești. A grecilor
este o civilizație urbană, de polis-nri diseminate până la Pont.
A romanilor, deși țărani de origine, a devenit prin imitarea grecilor
civlizația unei singure urbi „eterne“.
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Toate civilizațiile Europei medievale poartă marca clasei feudale și a clerului organizat ca stat în stat, iar spre sfârșit a lumii
orășenești din care va răsări civilizația de tip modern-burghez, cu
faza ei industrială ce va genera, după chipul și asemănarea sa, ordinea și clasa succesoare.
Deși romanticii se vor apleca asupra poeziei populare, a cântecului și jocului țărănesc, nici un țăran, purtător al ethosului clasei
sale, nu se va numi Goethe sau Beethoven. Fiii sau nepoții de țărani
o dată urcați pe treptele culturii vor duce de acasă, ca Victor Hugo,
numai vitalitatea clasei, nu și valorile și faciesul ei spiritual.
Singurul spațiu etnic, istoric și spiritual european
unde clasa țărănească a reprezentat, timp de o mie de ani,
trăsura de unire dintre lumea lui Burebista și Decebal, apoi
a civilizației daco-romane și lumea feudală de după întemeierea statelor naționale în secolul al XIV-lea a fost pământul românesc. Timp de un mileniu soarta numelui de roman, a limbii latine, a geniului getic și romanic contopite,
a dăinuirii ființei etnice românești în puhoiul năvălirilor
ce treceau ca apele peste pietrele hotărâte să rămână, a stat
în mâinile unui singur tip uman: țăranul român.
Această plantă a înfipt puternice rădăcini în solul natal, și n-a
putut-o smulge nimeni, deși în atâtea rânduri furtunile au vrut să
o dezrădăcineze și să o stârpească. Țăranul român a creat graiul,
a modelat în felul propriu religia ce-i venea de aiurea, a făurit o
concepție originală despre lume și viață poporului pe care tot el, l-a
numit și l-a păstrat român.
În zarea istoriei europene de nobili și iobagi, de burghezi, de cavaleri ai industriei, de cuceritori și făuritori
de imperii efemere sau multiseculare, de împărați și vasali, s-a ridicat peste Carpați, înfruntând bântuirile celei
mai aspre existențe istorice date vreunui popor, Țăranul
Român. Imensul copac al neamului, cu rădăcini ce au înfruntat și traversat mileniile*.

* Până aici textul apărut în numărul 12 din 20 martie 1987 al
revistei „Săptămâna“. Nota 2006
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II
Abia din secolul al XlV-lea apare în lumina istoriei
clasa feudală autohtonă, care-și făurește puternice state și
mari ctitorii culturale menite a înfrunta timpul și a-i păstra
gloria printre urmași. Dar imediat ce pășește în scenă, clasa
conducătoare trece asupra aceluiași factor hotărâtor al dăinuirii și
creației noastre, țăranul, greul faptei.
Începe astfel noua etapă din istoria milenară a țărănimii
române: apărarea statului feudal, cu arma și cu birul,
împodobirea lui cu zidiri, în vreme ce aceia pe care-i
țineau în spinare nu aveau decât o singură grijă: de a le
îngrădi tot mai mult libertatea, de a-i înrobi după modelul
feudalismului european de pretutindeni, de a-i spolia de
ceea ce nu reușiseră să-i spolieze goții, gepizii și hunii și
toți cei ce trecuseră peste pietrele acestea trainice, care
acum suportau și clădirea civilizației feudale. Civilizație
căreia tot clasa țărănească avea să-i dea substanță, originalitate
și pe câțiva dintre cei mai mari reprezentanți ai săi, în frunte cu
ctitorul limbii române literare pentru tot neamul, țăranul
Varlaam urcat până la scaunul cel mai înalt pe care puteau
urca la vremea aceea țăranii: de Mitropolit.
Ion Creangă n-a urcat, în epoca burgheză, decât până pe treapta
diaconiei. Dar și lui i-a fost clar (mamei sale în primul rând) că
pentru un fiu de țărani nu există șansă de înălțare în societatea care
acum era a boierilor în concurență cu puternicii banului, decât prin
instituția ce nu cerea nici titluri nobiliare și nici „capital“. Dar s-a
întâmplat cu Creangă o „minune“ care i-a hotărât destinul:
a găsit în cale pe un alt țăran ce prelungea, în noua alcătuire
a lumii, nu de după „întemeierea principatelor“ ci de după
unirea lor, imensa realitate milenară, față de care câteva
mii de boieri și oameni ai banului nu erau decât o spumă
subțire, jucând la suprafața istoriei și sortită a fi măturată
într-o zi de ea.
Acest alt uriaș țăran, la a doua generație, dar care nu
și-a renegat niciodată proveniența și a făcut din ethosul și
valorile clasei sale însăși legea culturii române moderne,
se numea Titu Maiorescu.
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Diaconul ce a părăsit Biserica strămoșească în care nu mai
găsea decât formalism și acreală de suflet a fost primit în noua
eclesie întemeiată de nepotul de țărani transilvăneni sub forma
„Junimii“ spre a mântui sufletele geniale ale timpului de indiferența
și vrăjmășia unei societăți burghezo-moșierești eminamente anticulturale.
Creangă a venit să se alăture, acolo, nepotului de țărani
Mihai Eminescu și țăranului Slavici, împreună cu care,
flancați și ocrotiți de țăranul ardelean ce reușise să intre
în rândul avuților și puternicilor vieții politice cu prețul
unor nesfârșite amărăciuni și infinite strădanii, au creat,
în câteva decenii, literatura română modernă din faza ei
majoră, clasică, de valoare și importanță universală.
În acea societate de boieri și orășeni cu pretenții, în care ajunsese să se miște, giganticul țăran din Humulești (care trăgea după
sine, care purta în mintea și ființa sa condiția istorică a neamului românesc întreg și toată comoara adunată din vremea
lui Deceneu și până la geniile anonime din ținutul Neamțului) a înțeles că trebuie să-și pună masca de bufon și a devenit spuitorul de anecdote, „hâtrul“, măscăriciul, „scriitorul poporal“ căruia
nimeni în afară de Eminescu nu i-a intuit geniul și dimensiunile ce-l rânduiau printre cei mari ai lumii întregi, ca
exponent plenar, asemeni miticului Homer, al unei civilizații, unui neam și unei structuri spirituale.
Creangă nu a avut parte de statuia de bronz turnată de Maiorescu lui Eminescu și impusă, spre venerare, întregii culturi românești. Creangă a rămas să-și facă drum singur, ca neamul său prin
secole, până la cota la care trebuie să fie prețuit.
Istoria descoperirii Iui Creangă de către ai săi și în
parte de cultura universală este în curs și nu se va termina
cu generația noastră. Ea abia începe să treacă pragul spre
acea zonă luminoasă din conștiința de noi înșine decomplexată de
atâtea inhibiții și traume impuse ori autoimpuse, zonă de unde,
dezvăluindu-se măreția omului și operei, se va implica totodată activ
în însuși destinul neamului său, ca Eminescu. Și devenind astfel
o putere de viață, de dăinuire, de renaștere și apărare,
așa cum de un secol este Eminescu, va dobândi locul ce-l
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merită alături de el. Iar ziua lui de naștere va da prilej,
an de an, unei sărbători în numele și pentru salvgardarea
ființei neamului prin ființa celui ce l-a zămislit și purtat cel
dintâi prin milenii — Țăranul Român.
*
Istoria literară și exegeza critică sunt încă imens datoare lui
Ion Creangă. Pragul atins de G. Călinescu în 1937 a fost resimțit de el
însuși ca insuficient atunci când, reeditându-și vestita-i monografie
în 1964, i-a adăugat un capitol final din care am extras formula
memorabilă de mai sus. Formulă ce implică un întreg program de
rescriere a cărții ce o încheia.
Călinescu nu a mai reușit să o facă, dar ne-a deschis singur
poarta care să ne scoată din ocolul viziunii sale și ne-a arătat în ce
direcție trebuie mers. In exegeza operei sunt de căutat asemenea
indicii orientative în lorga, în Sadoveanu, în Streinu, în Ibrăileanu
mai ales - întâiul său mare și adânc tâlcuitor, din păcate autor
numai al unor notații fragmentare, dar decisive.
Creangă este un pământ de cucerit în viitor nu numai
de noi, ci poate de întreaga lume. El este singurul scriitor
român clasic ce poate da seamă plenar de un întreg popor,
fără a mai fi nevoie de altceva, așa cum Homer dă seamă
de eleni și Cervantes de spanioli.
Cea mai tulburătoare și mai măreață lecție cuprinsă în viața
și opera lui Creangă rămâne fără îndoială, aceea care simbolizează
însăși „puterea de viață a poporului român“ (formula aparține
lui Eminescu).
Datorită lui Petru Rezuș, autorul celei mai importante cărți
din câte s-au scris până acum despre Creangă (Ion Creangă, Mit
și adevăr, Cartea Românească, 1981) ne-am eliberat de imaginea
ușuratică ce luase drept realitate mistificarea operată cu bună știință
de Creangă însuși asupra contemporanilor și am ajuns a înțelege
din ce adâncuri de suferință și încercări și cu câte jertfe,
începând cu jertfa de sine a părinților săi, s-a dăruit
neamului românesc acest izvor de încredere în el însuși,
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această operă plină de lumină și bucurie, acest imn al
vieții, al bucuriei de a trăi, al copilăriei, al miraculosului
triumf al binelui.
Omul care zguduit de boală și sub amenințarea morții, luptânduse cu ea, a scris Amintiri din copilărie, ne-a lăsat în opera sa un uriaș
testament, neegalat decât de evanghelia păstorului mioritic ce ne-a
învățat să nu ne temem de groaza lumii; neegalat decât de știința
dăinuirii în omenie printre monștrii istoriei, cuprinsă în
Învățăturile lui Neagoe, și de „Legea“ care a devenit, pentru noi,
gazetăria eminesciană.
În Creangă a triumfat și a dobândit una din cele mai
înalte și mai geniale manifestări, supremul secret al neamului său: pozitivarea negativității, adică schimbarea
sensului răului. Acest fenomenal și unic jiu-jitsu cu soarta
și cu destinul istoric, prin care a fost în stare să străbată o
mie de ani de barbarie năvălitoare, sute de ani de exploatare succesivă din partea rândurilor de spoliatori și torționari ai pământului și omului acestui pământ; atâtea urgii de războaie și cotropiri, atâtea încercări de smulgere
din rădăcini a ființei sale istorice, etnice și spirituale.
Din infinitul suferințelor sale și al necontenitelor încercări la
care l-a supus istoria, neamul românesc a făcut să țâșnească cea mai
uriașă arteziană dionisiacă a beției de viață - muzica și dansul
nostru popular, torențială revărsare a voinței de a fi, inegalabilă afirmare metafizică a vieții. De ar fi cunoscut muzica
noastră, îmbinarea doinei de jale cu triumful jocului taumaturgic,
Nietzsche în Originea tragediei n-ar mai fî văzut în Wagner (și n-ar
mai fi fost obligat să-l renege) înfăptuirea acelei sinteze de la care
mai aștepta mântuirea lumii de decadență și destrămare.
Această putere de viață ce triumfă nu ignorând și nu
ocolind tragedia, ci învingând-o cu conștiința lucidă a existenței sale de neescamotat, dar căreia i se opune o altă ordine: a vieții și binelui, a luat în opera lui Creangă suprema
înfățișare literară.
Ea va deschide drum tuturor celor ce vor veni după el: lui
Coșbuc, lui Sadoveanu, lui Blaga, lui Mircea Eliade, cel ce ne-a oferit
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însăși formula cu care să o definim și să o conectăm la destinele
umanității întregi*.
A face din răul personal sau colectiv un val care în
loc să te răstoarne în adânc te poartă pe culmi, fusese dințotdeauna forța neamului românesc.
Dacii părăsiseră zdrobiți câmpul de bătălie, dar numai prin ei
Roma avea să-și prelungească numele în istorie. Și altoind geniul
latin în trunchiul getic, noul popor ce va răsări avea să însemne în
istoria universală mult mai mult decât cei ce dispăreau ca daci spre
a renaște ca români.
În fața puhoiului milenar de migratori, acest nou popor s-a călit
și s-a definit pe sine. El a învățat să facă din „a fi român“ un act
de voință; din a vorbi limba latină și a se numi roman o biruință
absolută asupra celor ce l-au vrut acoperit de mâlul aluvionar, ori
spulberat de pe fața pământului.
Agresat dinspre toate punctele cardinale, secole în șir, de imperii mari și puternice, rezistându-le cu sufletul ce și-l călise de-a
lungul celor o mie de ani de anonimat, și cu știința dăinuirii, perfecționată în luptă cu noile încercări, românii au făcut din
* Textul din Mircea Eliade eliminat de redacție la tipărirea articolului, aparține interviului realizat de Adrian Păuneascu și publicat în ediția a
2-a a volumului Sub semnul întrebării. La întrebarea lui Adrian Păunescu
„Cine va fi semnificativ mâine pentru spiritualitatea românească de azi?“
Eliade răspunde: „Nu aș da nume. Credința mea e că vor fi semnificativi
aceia care vor anticipa soluțiile pozitive, noi, astăzi greu de ghicit. Nici un
nihilism al desperării, nici refuzul {refugiul?n.n. D. Z.) în absurd nu cred
că ar fi soluția pentru a putea interesa oamenii care vor trăi pestre 50 de
ani. Cei care vor găsi totuși o ieșire, cei care vor reuși să facă din amenințarea morții un act de creație, ca în Miorița, aceia vor da un răspuns creator
și geografiei și destinului istoric. Existențialismul a fost o descoperire importantă pentru generațiile de după al doilea război mondial, dar marile
răspunsuri vor fi date de cei care vor găsi sensul și bucuria de
a lucra, de a crea, de a exista, în ceea ce e aparent un infern,
o închisoare planetară, un univers al absurdului și fără sens.
Viitorul e cred al celor care vor reuși să spună: «Ei și?» sau
«Dar dacă totuși există o ieșire?». Dar nu cu cuvinte, nu așa,
în formule — ci în propria lor viață, și în opera lor“, (p. 247).
Creangă este un asemenea spirit! — Notă 1993
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istoria lor un fascinant roman al „condiției umane“: condiția celui ce nu se pleacă în fața răului, oricât de puternic
ar fi el, și stăruie în a crede că „domnul acestei lumi“ nu
este diavolul (groaza medievalilor europeni!) ci purtătorul dreptății, până la urmă biruitoare.
Și a biruit! A asistat la îngroparea imperiilor și regatelor ce-i
jinduiseră pământul și libertatea, și a mers înainte, spre noi încercări,
dar și spre noi biruințe, purtând acest suflet unic, zămislit din durere
și bucurie de viață. Cu atât mai mare sete și bucurie de viață,
cu cât mai cumplite erau durerile ce-l încercau și vămile
ce trebuia să le plătească.
Și „pentru ca toate acestea să aibă un nume“, și pentru ca
toată această epopee a tărâmului și neamului românesc să o putem
cuprinde într-un singur cuvânt, s-a născut Creangă și s-a zămislit
din geniul său Harap Alb. Simbolul puterii de viață și al
destinului poporului român.
„Săptămâna” din 20 și 27 martie 1987
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Pe cine jignește Ion Creangă?
I
SCRISOAREA UNUI
„CĂRTURAR ROMÂN STABILIT
ÎN STRĂINĂTATE“ ADRESATĂ
POSTULUI DE RADIO „EUROPA LIBERĂ“
(Citită de domnul Ion Ioanid în emisiunea
„Actualitatea Românească“ de vineri, 24 aprilie, 1987)
În ajunul celui de-al doilea război mondial, delirul naționalist
al naziștilor germani a debordat în asemenea măsură, încât exponenții lor de frunte, ca Hermann Göring bunăoară, revendicau germanitatea a numeroase mari figuri din istoria culturii universale,
a lui William Shakespeare de exemplu. Orice dictatură caută să-și
legitimeze puterea ilegitimă fie cu argumente istorice, mai mult sau
mai puțin măsluite și remodelate după necesitățile momentului, fie
cu atribuirea unor merite actuale, ori laude se sine în termeni superlativi, excesivi.
Astfel au procedat Hitler și Mussolini. Astfel a procedat,
depășindu-i de departe, Iosif Vissarionovici Stalin, introducând
în procedeu o pronunțată notă asiatică, atât prin protocronismul
rusesc de după război, cât și prin norii de tămâie cu care cădelnița
aparatului propagandistic al internaționalei comuniste căuta să
învolbureze mintea unei omeniri întregi.
Președintele republicii și secretarul general al partidului (ca să
nu menționăm alte funcții) odată urcat în vârful ierarhiei dictatoriale a
utilizat pentru consolidarea puterii ambele practici: istorismul măsluit
și exacerbat de o parte, lauda de sine nesăbuită de cealaltă parte.
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Nazismul și stalinismul au fost însă forme ale tiraniei politice
impuse unor mari puteri militare, care-și puteau permite să
acorde prioritate considerațiunilor de politică internă, și să nu țină
seama de faptul elementar că străinii, că alte națiuni, mai
vechi sau de mai departe, pot fi jignite nu numai prin
atacuri verbale directe. La fel, dacă nu chiar mai intens
poate fi lezată demnitatea și mândria altor națiuni prin
exacerbarea nemăsurată, asiatică, a propriilor virtuți, a
propriului trecut și a propriilor realizări.
O asemenea practică a unei mari puteri militare implică totdeauna primejdie și poartă în sine germenele tragediei istorice.
Când această stare mintală patologică cuprinde însă o națiune mică, ea generează în prima instanță ilaritate. Dar
și postura ridicolă poate deveni jignitoare pentru alții.
Pune-ți o coroană în cap, ia un sceptru în mână, ieși pe Champs
Elysées și încearcă să ordoni trecătorilor să se încline în fața ta și să
te proclame superb, magnific. Întâi vor râde, iar apoi te vor lua la
goană.
Nicolae Ceaușescu se crede moștenitorul titular al lui Mircea
cel Bătrân și Mihai Viteazul. Unuia i-a măsluit mai de curând numele și vrea să-i exproprieze străvechea reședință. Celuilalt i-a împrumutat un program politic național de inspirație și oportunitate
contemporană. Două exemple în privința istorismului. În ce privește
laudele de sine, total divorțate de realitate, a reușit printre altele să
năimească, parte cu privilegii, parte cu biciul, un cor imens de bufoni care-l slăvesc din straja dimineții și până la căderea amurgului
și chiar după aceea.
Până aici, partea hilară a fenomenului. Ridicolul cumulat
riscă însă un salt calitativ, devenind jignire pentru alții când
toate bazaconiile ceaușesciene încep să fie luate în serios de bufoni,
când bazaconiile dobândesc autonomie, o pondere și un dinamism.
Ridicolul poate bascula prea bine în jignire pentru alții.
Să-mi fie permis să citez un exemplu concret pentru a ilustra pe
viu aceste reflexiuni.
Am în față numărul 12 din 20 martie al revistei „Săptămâna“,
organul central al șovinismului protocronist de factură
huliganică din București. Bineînțeles că și în ediția aceasta
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figurează nelipsitul patron al revistei, Eugen Barbu, cât și ciracul său
mai harnic, Corneliu Vadim Tudor, aspirantul declarat la moștenirea
spirituală a disgrațiatului Adrian Păunescu. Dar mirare! În ediția
aceasta nici Eugen Barbu, nici Corneliu Vadim Tudor nu excelează
cu vreunul din obișnuitele lor abuzuri verbale. Cine câștigă de astă
dată laurii, lezând flagrant orice simț al măsurii, este cărturarul
printre leii verzi de la „Săptămâna“, Dan Zamfirescu.
Într-un articol de numai o coloană și jumătate consacrat
aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Ion Creangă - dată puțin
sigură, deoarece, scrie Dan Zamfirescu „Creangă nu era scrupulos
în privința datelor biografice când interese personale i-au cerut
să le schimbe“ - cărturarul nostru reușește nu numai să reașeze
pe dascălul de la Humulești în ierarhia valorilor universale pe
piedestalul care i se cuvine chipurile. Reușește nu numai să declare
nulă și inexistentă toată literatura medievală latină a
Occidentului, dar să și revizuiască fundamental criteriile marxiste
în analiza și interpretarea istoriei, să dea peste bord toate criteriile
materialismului istoric, înlocuindu-le nu cu obiectivism, nu cu o
viziune idealistă cumva, ci cu un misticism agrar de o identitate
ideologică și etnică de neconfundat. Articolul lui Dan Zamfirescu
ar fi putut fi foarte bine publicat, fără a schimba o frază, în „Buna
Vestire“ sau în „Sfarmă Piatră“.
Dar să revenim la Nică a lui Ștefan a Petri în viziunea și sistemul de valori al lui Dan Zamfirescu. Ion Creangă a fost, citez, „o
stea polară a neamului românesc întreg, pentru veșnicie”. Motivul?
Citez: „Creangă a dus până la limită geniul disimulării și transfigurării, specific poporului ce l-a născut; al disimulării suferinței
sub masca humorului și al transfigurării tragediei prin forța de
creație a geniului biruitor asupra asaltului neantului“. Am încheiat
citatul.
Gongorismul cărturarului nostru, în a cărui coloană și jumătate
mișună geniile în literatura română precum furnicile în mușuroi,
este de-a dreptul penibil. Dar cel puțin în prima jumătate a motivării
sale există un mugure de adevăr. Tradus în limba vorbită de oamenii
normali, Zamfirescu nu face decât să constate că acolo unde altul dă
cu parul, taie cu sabia sau trage cu pistolul, românul face garagață.
Se disimulează în banc, și râde, incontestabil în mod genial, de
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asaltul neantului. Tristă constatare! Și mai trist este însă că din
această disimulare, din acest refuz de a înfrunta cu orice risc asaltul
neantului, autorul nostru plăsmuiește o virtute majoră. Filosofia din
dosul acestei fraze este filosofia slugărniciei și lichelismului.
Dar căutarea febrilă după superlative nu se mărginește la
asemenea scânteieri etico-filosoficale. Dan Zamfirescu năzuiește
spre ecuații mai limpezi. Pentru sprijinirea viziunii sale îl citează
pe George Călinescu: „Creangă este o expresie monumentală a
naturii umane în ipostaza ei istorică ce se numește poporul român.
Sau mai simplu, poporul român însuși surprins într-un moment
de genială expansiune“. Și acum vine adaosul megaloman al lui
Dan Zamfirescu, născut evident în cursul fertilizării consangvine
practicată în publicistica castei de șoviniști de pe malul Dâmboviției.
Citez: „Formulă ce se aplică, schimbând un singur cuvânt, și lui
Homer, Shakespeare, Cervantes, Goethe sau Dostoievski“. închei
citatul cu regretul că a uitat să-l așeze, lângă Ion Creangă, pe Dante
Alighieri și pe Li-Tai-Pe.
De aici încolo, însă, formulele delirante se succed în cascadă.
„Creangă - constată Dan Zamfirescu - este unic în istoria lumii,
deoarece nicăieri, în nici o altă literatură, țăranul n-a mai reușit
să urce într-o singură generație și în virtutea condiției sale însăși,
ca exponent al clasei sale, la înălțimea unui geniu al culturii
universale”.
Nu vreau să intru într-o dispută la obiect și să-i aduc aminte
eruditului apologet de la „Săptămâna“ că Pentateuhul conținând
până una-alta Legea care constituie fundamentul etic al culturii
europene, este opera unor păstori nomazi, și Esop, părintele unui
gen literar întreg, al fabulei, a fost un simplu sclav, asasinat până
la urmă la Delfi. Rostul nostru aici nu sunt studii de literatură
comparată. Nu erorile în această privință sunt grave, în fond
ignoranța nu constituie vină, și până și exercițiile retorice ale
cărturarului nostru, întemeiate pe ignoranță, cât de penibile ar fi,
încă mai sunt pardonabile.
Gravă și semnificativă pentru „epoca de aur“ de la
București este ultima afirmație, în care bunul, hazliul, deșteptul, tonicul, poeticul Ion Creangă, este ridicat, repet, la
înălțimea unui geniu al culturii universale.
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Aspirația la universalitate este una din maladiile mintale
ale epocii „bărbatului de stat de talie mondială“ de „statură
internațională“, de „factură globală“. Nenorocirea adevărată începe
însă nu cu tămâierea lui Nicolae Ceaușescu. Vizibil pentru oricine,
evident de la sine, contrastul dintre realitate și calitățile atribuite
conducătorului de el însuși și de apologeții săi înăbușe osanalele,
o dată cu obiectul lor, într-un ridicol desăvârșit, în ridicolul
absurdului.
Nenorocirea începe acolo unde cultul atributului superlativ,
practicat din oportunism politic în cotidian, devine stil mintal,
aplicat unor personalități, opere, valori și performanțe din trecut.
Nenorocirea continuă când în școli se predau teze ca acelea
ale lui Dan Zamfirescu, că Ion Creangă a fost „un geniu al
culturii universale“. Căci în fapt, în acest verbalism umflat se
pierde conținutul specific al noțiunilor.
Universalism se dobândește prin mijlocirea unor conținuturi,
dincolo de granițele timpului, ale geografiei și ale limbilor, și prin
dobândirea unei influențe corespunzătoare. Iliada și Hamlet, Don
Quijote, Faust sau Alioșa Karamazov sunt personaje care incontestabil supraviețuiesc și radiază prin valori intrinsece, dobândind
astfel piedestalul universalității. Cine, afară de câțiva romaniști erudiți cunoaște Amintirile din copilărie, dincolo de granițele țării? Ce
mesaj [...]* oamenilor de pretutindeni, contemporani și succesori
deopotrivă?
Molima superlativului, cu care Nicolae Ceaușescu a infestat și
infectat viața publică românească, s-a răspândit până într-atât încâ
a declanșat, cel puțin în cultură, o mentalitate paranoică, o manie a
grandorii care prin grotescul ei riscă să compromită în mintea unei
generații întregi orice valoare din trecut. Dan Zamfirescu nu întârzie
să livreze în continuare argumentele plauzibile și plastice pentru
ilustrarea acestui adevăr.
Pornind de la Creangă el ajunge la concluzia că timp de un
mileniu istoria a conferit țăranului român, citez: „lui, și nu altei clase
sociale, destinele nu numai biologice, ci și istorice si spirituale ale
unui popor“. Iată-i deci pe Neculce și Dosoftei, pe Neagoe Basarab
* Cuvinte neînregistrate.
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și Dimitrie Cantemir, pe Alecsandri, pe Eminescu și pe Caragiale,
proclamați plugari!
Dar suntem departe încă de a fi deșertat toată cupa, departe de
capătul aberațiilor. Civilizațiile europene sunt, toate, ne-țărănești constată Dan Zamfirescu. A grecilor este o civilizație urbană, a polisurilor. A Romei este proprie numai urbei eterne. Europa medievală
poartă marca clasei feudale și a clerului apoi a lumii orășenești care
generează societatea industrială „Fii sau nepoții de țărani — scrie
Dan Zamfirescu, referindu-se la toate țările europene afară de România - o dată urcați pe treptele culturii vor duce de acasă numai
vitalitatea clasei, nu și valorile și faciesul ei spiritual“. Singurul spațiu etnic, istoric și spiritual unde clasa țărănească a reprezentat continuitatea din antichitate și până la constituirea statelor naționale a
fost pământul românesc. Și acum vine o concluzie care-ți taie respirația. Citez: „Timp de un mileniu, soarta numelui de roman, a limbii
latine – fiți atenți vă rog, repet: „a limbii latine“ – a geniului getic
si romanic contopite, a dăinuirii ființei etnice românești în puhoiul
năvălirilor ce treceau ca apele peste pietrele hotărâte să rămână,
a stat în mâinile unui singur tip uman: țăranul român“. Și încă un
ultim citat: „În zarea istoriei europene, de nobili, de iobagi, de burghezi, de cavaleri ai industriei, de cuceritori și făuritori de imperii
efemere sau multiseculare, de împărați și vasali s-a ridicat peste
Carpați înfruntând bântuirile celei mai aspre existențe istorice date
vreunui popor, Țăranul Român”. Închei citatul uluit, neștiind dacă
trebuie să râd sau să plâng.
Soarta limbii latine a fost deci, după constatările cărturarului
nostru, în mâinile țăranului român. Că până la cel de-al doilea
Conciliu de la Vatican [...]*, că prima culegere de legende europene,
Gesta romanorum, a fost așternută pe hârtie de călugări erudiți
mai bine de un mileniu înaintea poveștilor lui Ion Creangă n-are
semnificație pentru exegeza istorică a cărturarului nostru. Vestea
că numele de roman îl revendica, printre alții și Sfântul Imperiu
German, pare să nu fi ajuns încă la Dan Zamfirescu.
Dacă regimul de la București nu ar cere, mai nou, fiecărui scriitor
român îndatorat la fondul literar un girant de afară pentru câte
30.000 de lei datorie, i-aș recomanda lui Dan Zamfirescu să ceară
* Cuvinte ce nu s-au putut înregistra.
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urgent un pașaport pentru a sta câteva ore în biblioteca Vaticanului,
pentru a se lămuri cine a fost custodele limbii latine. Dar a deschide
o dezbatere despre cultura europeană în general, sau despre rolul
limbii latine în civilizația europeană în special cu cineva capabil de
a afirma asemenea neadevăruri flagrante, asemenea aberații, ar fi
un act gratuit, lipsit de sens. Gravă devine aberația, precum am mai
spus, când începe să pătrundă în școli.
Ce este mai uimitor este cum de-a putut să apară în
tipar la București o asemenea evaluare istorică eretică, în
flagrantă contradicție cu toate interpretările marxiste ale
istoriei românilor. Cum - se va întreba cititorul tuturor manualelor
apărute în ultimii 40 de ani - în vreme ce în Europa societatea era
structurată feudal, Țăranul Român (scris cu majuscule) a fost liber?
Nu a fost oare la fel de iobag ca plugarul francez, german, polonez,
rus sau de orice alt neam?
Țăranul român care - după cum zice Dan Zamfirescu -s-a
ridicat peste Carpați, a fost liber? Au existat în principatele române
mulți răzeși, după viziunea lui Dan Zamfirescu, ori a dobândit
țăranul român calitățile sale de supraom în condițiile iobăgiei și
neoiobăgiei?
Unde a rămas lupta de clasă? Unde a rămas exploatarea omului
de către om, exploatarea moșierească în speță?
Care sunt relațiile de producție în condițiile în care țăranul
român, în contrast cu cel de pe alte meleaguri, a reușit să se
spiritualizeze într-o asemenea măsură, depășind mizeria propriei
sale condiții umane?
Exaltarea nesăbuită a unei imagini a țăranului nu este
nouă. Ea făcea parte din arsenalul ideologic al legionarilor.
Iar în timpul războiului, naționalismul exacerbat care trebuia să
justifice campania din Răsărit s-a manifestat în bună măsură printrun cult al țăranului, ceea ce l-a determinat în primăvara anului
1944 pe distinsul critic literar Ion Negoițescu să publice în „Revista
cercului literar“ eseul său senzațional despre Pășunism și pășuniști.
Un act de mare curaj și demnitate în vremurile acelea. A fost un
document și un act funciarmente antifascist, venit din condeiul unui
om care nu a avut nimic de a face cu mișcarea comunistă.
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Redacția revistei „Săptămâna“ ar face bine să studieze
acest eseu în mod amănuțit. Asta cu atât mai mult cu cât în
articolul lui Dan Zamfirescu, deși constituie o tentativă
de interpretare a istoriei țării, Nicolae Ceaușescu nu este
citat nici o singură dată, precum prescrie ritualul riguros
al publicității românești contemporane. Este faptul care-l
face mai suspect ca orice.
Fascismul roșu al conducătorului pare a fi pătruns în creiere și
să dobândească autonomie.
Comentariul domnului Gelu Ionescu, redactorul
emisiunii:
„Sigur că după cum bine ați înțeles, acest remarcabil text nu
se referă nici la valoarea lui Ion Creangă și nici măcar la aceea a lui
Dan Zamfirescu. El exprimă în termeni preciși și alarmanți, tragica
realitate a unui stil mintal generalizat, acela rezultat din molima
superlativului, care extinsă din zona cultului personalității în aceea
a culturii și valorilor, întunecă și spiritul critic, și discernământul
oamenilor din toate generațiile.

II
OBSERVAȚIILE UNUI ROMÂN DE ACASĂ
PE MARGINEA SCRISORII
UNUI „CĂRTURAR ROMÂN STABILIT
ÎN STRĂINĂTATE“
În emisiunea de vineri 24 aprilie 1987, consacrată „actualității
românești“, postul de radio Europa Liberă, finanțat (și girat) de
Congresul Statelor Unite ale Americii, a difuzat în lectura lui Ioan
Ioanid o „scrisoare primită de la un cărturar român stabilit în
străinătate“ (cum sună prezentarea laconică a redactorului emisiunii,
Gelu Ionescu).
Numele „cărturarului român“ trimițător al textului respectiv
nu a fost dezvăluit, sau nu figura în scrisoarea expediată postului,
fapt care conferă textului său, voluntar sau involuntar, o valoare
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exponențială. „Cărturarul român” ce semnează astfel (sau este
astfel prezentat) devine reprezentantul unei întregi categorii.
Tocmai de aceea am crezut că este oportun să-i înregistrăm mesajul
lansat pe undele numitului post și să-l transcriem. Am reușit, cu
excepția unui cuvânt și a două scurte pasaje pe care inconvenientele
tehnice ale emisiunii ni le-au obturat. Sensul celor pierdute poate fi
ușor reconstituit din context.
De la început țin să declar că nu mă constitui în avocatul lui
Dan Zamfirescu, și cu atât mai puțin al altor persoane vizate de
scrisoarea „cărturarului român“. Discut aici numai metoda de
lucru și mentalitatea al căror purtător de cuvânt se face autorul.
Și mai ales discut statutul axiologic al țărănimii române
în istorie și în mod special al unui scriitor român clasic
provenit din această țărănime: Ion Creangă, a cărui valoare
este pusă în discuție și face, în ultima instanță, obiectul acestei
scrisori, în pofida a ceea ce declara la sfârșit (contrazicând tot ce
putuse fi ascultat până atunci) redactorul emisiunii, Gelu Ionescu.
Regret totodată că preopinentului nu i-au căzut în mână ambele
numere ale revistei „Săptămâna“ (nr. 12 din 20 martie și nr. 13 din
27 martie 1987) în care s-a publicat articolul căruia „cărturarul
român stabilit în străinătate“ nu-i face măcar onoarea citării titlului:
Simbolul puterii de viață a poporului român. De parcă ar fugi
de acest titlu ca dracu de tămâie.
*
Încep cu metoda. Cea dintâi regulă într-o polemică onestă este
respectul față de adversar prin citarea corectă a ceea ce combați
și prin definirea exactă a poziției preopinentului, mai înainte de a o
respinge. Ambele reguli sunt încălcate de „cărturarul român stabilit
în străinătate“.
1. Citatul anunțat explicit ca atare („Ion Creangă a fost,
citez: «o stea polară a neamului românesc întreg, pentru veșnicie»)
este în întregime falsificat, fapt din care rezultă automat
mistificarea ascultătorilor postului de radio ce și-a asumat difuzarea
epistolei în cauză.
În realitate, în articolul lui Dan Zamfirescu citim: „Dar dacă
steaua lui Eminescu, propulsată tragic de o nenorocire într-o
vreme romantică și predispusă la compasiunea năpăstuiților
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societății, a țâșnit instantaneu și s-a așezat ca o stea polară
a neamului românesc întreg, pentru veșnicie, steaua lui Ion
Creangă s-a ridicat încet, aproape imperceptibil, la fel ca steaua
neamului său prin milenii, ajungând la apogeu tot odată cu ea“. E
vorba deci nu de Ion Creangă – stea polară, etc. - , ci de „steaua“
lui Mihai Eminescu. Despre Creangă se spune cu totul altceva.
Cu ce ochi, sau cu ce ochelari citește „cărturarul român stabilit etc.“
textele din care „citează“ în felul acesta?
2. Dan Zamfirescu este acuzat că declară „nulă și inexistentă
toată literatura medievală latină a Occidentului“
făcând din țăranul român singurul factor de supraviețuire a
numelui de roman, și a limbii latine în întreaga Europă, ceea ce
i-ar dovedi ignoranța, deoarece limba latină, cum bine se știe, a fost
limba Bisericii Catolice până la al doilea Conciliu Vatican și a fost
cultivată în scris de-a lungul întregului Ev Mediu apusean.
Cu un vădit dispreț, care în mod surprinzător și neplăcut respiră din fiecare rând al scrisorii acestui cărturar, metamorfozat,
pare-se, de „stabilirea în străinătate“ într-un adevărat
dușman al poporului român, i se amintește lui Dan Zamfirescu
faptul că „prima culegere de legende europene, Gesta romanorum, a
fost așternută pe hârtie de călugări erudiți mai bine de un milenium
înaintea poveștilor lui Ion Creangă“, și este trimis - în formule ironice - să cerceteze la Vatican arhiva latinității apusene, latinitate
care nu are nimic de-a face cu rolul îndeplinit de țăranul
român. I se mai amintește că „Sfântul Imperiu de Naționalitate
Germană“ se mai numea și roman, deci numele de roman n-a rămas, în Europa, doar numele etnic al românilor, prin opera păstrătoare a țăranului român, cum sugera Dan Zamfirescu.
De data asta pasajele incriminate cu vehemență („închei citatul
uluit, neștiind dacă trebuie să râd sau să plâng“) sunt citate corect.
Dar s-a contat probabil pe difuzarea lor exclusiv radiofonică, ceea
ce făcea dificilă confruntarea între ce se spune în realitate
și ce i se atribuie celui așa de superior persiflat!
Simpla transcriere pentru tipar a textului citit de Ion Ioanid
pune însă lucrurile la punct.
Dan Zamfirescu afirmă foarte clar un lucru: că în cuprinsul
latinității răsăritene, timp de un mileniu țăranul român este cel
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ce-a salvat și numele de roman ca denumire etnică (Imperiul
german nu era un popor, dovadă că la roman se adăuga, cu orgoliu
etnic, precizarea „de națiune germană“. Numai la români a
devenit, în Europa, romanus numele neamului!) și limba latină.
Contextul face imposibilă exegeza deformatoare pe care i-o
impune autorul scrisorii. Căci ce are a face Vaticanul și călugării
autori ai culegerii Gesta romanorum cu soarta „geniului getic si
roman contopite „?
Din însăși citatele furnizate spre a justifica indignarea
„cărturarului român stabilit în străinătate“, reiese foarte limpede că
Dan Zamfirescu se referă la acel „mileniu obscur“ ce s-a scurs între
retragerea aureliană și întemeierea Țării Românești și
Moldovei - primele state proprii și de sine stătătoare ale românilor,
înregistrate de istorie abia în secolul al XlV-lea.
Dacă nu este de ajuns ce s-a citat, mai adăugăm noi aceste rânduri concludente, lăsate pe dinafară (deși sunt parafrazate) tocmai
fiindcă ar fi zădărnicit răstălmăcirea: „Clasa țărănească a reprezentat timp de o mie de ani, trăsura de unire dintre lumea lui
Burebista și Decebal, apoi a civilizației daco-romane și
lumea feudală de după întemeierea statelor naționale
în secolul al XlV-lea „. Acesta este, deci, mileniul exclusivității
țărănești, după Dan Zamfirescu. El se încheie în secolul al XlV-lea,
când apar statele feudale.
Civilizația feudală originală a românilor începe abia
de aci înainte să cunoască dezvoltarea care duce la apariția
marilor cărturari citați ca argument contra lui Dan Zamfirescu: „lată-i deci pe Neculce și Dosoftei, pe Neagoe Basarab și
pe Dimitrie Cantemir, pe Alecsandri, pe Eminescu și pe Caragiale,
proclamați plugari!“. Am putea răspunde și noi – neștiind dacă
să râdem sau să plângem – că stabilirea în străinătate i-a produs
„cărturarului român“ asemenea perturbații de memorie, încât îi
strămută pe cei citați din secolele XVI-XIX în secolele III-XIV!
A desfigura intenționat gândirea celui cu care polemizezi și
a-i falsifica deliberat citatele, pentru ca apoi să te lupți cu această
imagine trucată, căutând să compromiți pe adversar în ochii unui
ascultător neavizat, deci mistificabil cu cinism și metodă, pot constitui desigur tehnici eficiente, cu o străveche aplicare. Dar numai pe
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moment! Căci efectul lor durează doar până când intră în aplicare
și altă lege, romană, aceea care stipula principiul audiatur et altera
pars.
Ce-i drept, există metode de a monopoliza și placa mijloacele
de comunicare, de a împiedica această audiere a „celeilalte părți“ de
către opinia publică luată ca auditoriu. Aceste metode sunt de altfel
presupuse atunci când se face uz de primele! Dar în cazul de față,
măcar pentru un număr restrâns de cititori, ele nu vor funcționa, și
se vede la ce constatări duce aplicare principiului de drept roman,
strategiei de altă sorginte folosită de „cărturarul român stabilit în
străinătate“.
*
Să trecem acum la mentalitatea ce se degajă din scrisoare.
Importanța excepțională, am zice istorică, a textului difuzat de
Europa Liberă la 24 aprilie 1987 constă în faptul că el intenționează nici mai mult, nici mai puțin decât instituirea unei
„noi ordini internaționale“ în regimul valorilor culturii.
O nouă ordine la baza căreia să stea principiul că „străinii, că
alte națiuni, mai din vecini sau de mai (sic!) departe, pot fi
jignite nu numai prin atacuri verbale directe. La fel, dacă nu
chiar mai intens poate fi lezată demnitatea și mândria altor
națiuni prin exacerbarea nemăsurată, asiatică, a propriilor
virtuți, a propriului trecut și a propriilor realizări“.
Autorul ne amintește că acest păcat de moarte a fost săvârșit de
Germania hitleristă și de Uniunea Sovietică sub Stalin „mari puteri
militare care-și puteau permite să acorde prioritate considerațiunilor
de politică internă și să nu țină seama de faptul elementar că
străinii, că alte națiuni mai din vecini, sau de mai departe etc“. Dar
„când această stare mintală patologică cuprinde o națiune mică, ea
generează în prima instanță ilaritate. Dar și postura ridicolă poate
deveni jignitoare pentru alții“.
Iată deci proclamat un principiu nou, care aspiră în mod
evident să devină o lege a vieții internaționale: afirmarea exagerată,
„asiatică a propriilor virtuți, a propriului trecut și a propriilor
realizări“trebuie să fie considerată, pe viitor, delict de jignire
a „străinilor, a altor națiuni, mai din vecini sau de mai departe“.
Iar cei ce se fac vinovați de acest delict să fie denunțați și înfierați,
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în așteptarea ca niște tribunale internaționale, de felul celui de la
Nürnberg, să fie însărcinate a judeca pe vinovați și a-i condamna!
Deocamdată „cărturarul român stabilit în străinătate“ își asumă
singur sarcina de a traduce în fața unei instanțe reprezentate de sine
însuși articolul lui Dan Zamfirescu din „Săptămâna“. El ne oferă
astfel modelul, prototipul unui asemenea proces îndreptat
împotriva a ceea ce crede dânsul că s-ar petrece în România, din vina
cui se spune (cu o ură deloc ascunsă) și s-ar reflecta și în articolul
incriminat.
Să vedem ce decurge din „noua ordine internațională“ a valorilor, propusă de „cărturarul român stabilit în străinătate“.
Dificultatea esențială de care se lovește principiul enunțat de
el constă în faptul că în prealabil trebuie stabilite limpede două
lucruri:
1. De la ce grad anume poate fi considerat „exacerbarea
nemăsurată, asiatică, a propriilor virtuți, a propriului trecut și a
propriilor realizări“ sentimentul de mândrie legitimă pe care fiecare
popor îl are despre sine, despre trecutul său și despre valorile create
și eventual adăugate patrimoniului comun al umanității? Și care sunt
criteriile ce îndreptățesc pe „străini“ și pe „alte națiuni mai din vecini
sau de mai departe“ să se considere jigniți (jignite) de manifestările
acestui sentiment, și să se instituie în instanță judecătorească?
2. Cine urmează să se instituie în judecător suprem, peste
popoarele și națiunile lumii, urmând a aplica principiul și criteriile
respective, și în numele a ce?
Deocamdată nu avem la îndemână decât exemplul concret al
„cărturarului român stabilit în străinătate“ spre a ne da seama de
modul cum ar funcționa, practic, principiul enunțat de el și cam cum
ar arăta criteriile și procedura urmată.
Trecem peste procedura falsificării citatelor și a desfigurării afirmațiilor din articolul incriminat, deoarece am
examinat-o.
Ne oprim doar la manifestarea concretă a modului cum se
stabilește, în cazul de față, delictul de „jignire a străinilor și altor
națiuni“: se incriminează fraza „nicăieri, în nici o altă literatură,
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țăranul n-a mai reușit să urce, într-o singură generație și în virtutea
condiției sale însăși, ca exponent al clasei sale, la înălțimea unui
geniu al culturii universale“.
Care ar fi aici „exagerarea asiatică“? Iat-o: „Gravă și semnificativă pentru «epoca de aur» de la București este ultima afirmație, în care bunul, hazliul, deșteptul, tonicul, poeticul
Ion Creangă, este ridicat, repet, la înălțimea unui geniu al
culturii universale”.
În ce constă jignirea implicată de această „ridicare a lui
Creangă la înălțimea unui geniu al culturii universale“? Nu ni se spune nicăieri și în nici un fel! Suntem obligați să o presupunem singuri,
din frazele ce preced pe aceea, categorică, de mai sus: „Nu vreau să
intru într-o dispută la obiect și să-i aduc aminte eruditului apologet
de la „Săptămâna“ că Pentateuhul, conținând până una alta Legea
care constituie fundamentul etic al culturii europene (s.n.)
este opera unor păstori nomazi, și Esop, părintele unui gen literar
întreg, al fabulei, a fost un simplu sclav, asasinat până la urmă la
Delfi“. Deci, presupunem că această „exacerbare nemăsurată, asiatică“ a valorii lui Creangă este jignitoare pentru autorii Pentateuhului
și pentru Esop!
Am lăsat la o parte acuzele de ignoranță pe care „cărturarul
român stabilit în străinătate“ le proferează abundent și sarcastic
împotriva lui Dan Zamfirescu, deoarece ele nu se aplică lui Dan
Zamfirescu, ci lui însuși. In primul rând fiindcă nu a luat cunoștință
de informația din Dicționarul de literatură română contemporană
al lui Marian Popa, Editura Albatros, București, 1971; p. 669, despre
studiile lui Dan Zamfirescu: „Institutul teologic la Sibiu și
București, terminat în 1956, (s.n.) după care își dă aspirantura
în bizantinologie. Absolvă apoi facultatea de limbi slave“.
A taxa drept ignorant în materie de Pentateuh pe un licențiat
și doctorand în teologie este un procedeu care vine să le completeze
pe cele deja constatate!
În privința Pentateuhului însuși „cărturarul român stabilit în
străinătate“ s-a așezat fără să-și dea seama cu capul sub ghilotina
pe care vrea să o mânuiască! Fiindcă afirmația sa conține o triplă
jignire la adresa „străinilor și altor națiuni mai din vecini sau de mai
departe“.
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În primul rând prin negarea paternității lui Moise asupra fundamentului religiei ebraice. Or, Moise, profetul întemeietor al iudaismului și izbăvitorul poporului său din robia egipteană nu a fost un „păstor nomad“ și nici cărțile sfinte ale poporului evreu n-au putut fi „opera unor păstori nomazi“ analfabeți.
Nu numai „exacerbarea asiatică“ a valorilor proprii,
ci și micșorarea valorilor altora poate constitui motiv de
jignire! În cazul Pentateuhului nu avem de ales decât între versiunea
ebraică tradițională, care atribuie cele cinci cărți (Facerea, Ieșirea,
Leviticul, Numerii, Deuteronomul) lui Dumnezeu și lui Moise
(căruia cel dintâi i le-a dictat) și între versiunile științifice, critice,
pentru care perioada alcătuirii lor este mult posterioară exodului și
rătăcirii prin pustie a „păstorilor nomazi“. Pentateuhul ar reprezenta,
după acestea, opera colectivă a înaltului cler ebraic, sub
conducerea lui Ezdra.
Dar „cărturarul român stabilit în străinătate“ nu jignește astfel
numai pe evrei, atribuind Pentateuhul unor păstori nomazi
și nu lui Moise și cu atât mai puțin lui Jahve, ceea ce duce
la negarea implicită a fundamentului conștiinței de sine a
poporului evreu, ca „popor ales“ și investit cu o misiune de
către însăși divinitatea căreia i se închină.
El jignește, tot atât de grav, pe grecii antici și pe romani,
deci și pe urmașii lor de astăzi, atunci când afirmă, cu o „exacerbare
nemăsurată, asiatică“ a valorii Pentateuhului, că el conține „până
una alta Legea care constituie fundamentul etic al culturii
europene”.
Cel puțin până la instituirea „noii ordini“ visate de „cărturarul
român stabilit în străinătate“ noțiunea de „cultură europeană“
include și va include neapărat civilizația antică, greacă
și romană, căreia Pentateuhul, chiar după realizarea
Septuagintei, i-a rămas fie complet necunoscut, fie total
exterior până la revoluția spirituală-religioasă creștină.
Creștinismul, asumându-și ca prolog, iudaismul, l-a introdus în plămada unui nou ciclu al culturii europene: ciclul
creștin. Pentateuhul a intrat în această plămadă ca parte a Vechiului Testament, deci ca izvor a ceea ce a constituit și mai constituie încă veritabilul „fundament etic al culturii europene“ din noul ciclu: EVANGHELIA LUI IISUS HRISTOS.
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Cât privește pe Esop, el nu avea ce căuta în demonstrație
cum nu aveau ce căuta nici „păstorii nomazi“ din moment ce
Dan Zamfirescu nu-l prezintă pe Ion Creangă drept un
țăran analfabet, ajuns în mod miraculos la ceea ce este, ci ca pe
un mare scriitor român care s-a ridicat de la condiția de
țăran la aceea de geniu al culturii universale, proiectând în
universalitate ethosul țăranului român, dar folosind pentru
aceasta șansele oferite de cultura vremii sale. Între care cea mai
însemnată (mai însemnată decât școlile prin care trecuse!) a fost
îndelunga prietenie cu omul care era „cea mai înaltă încorporare a
inteligenței române“: Mihai Eminescu.
Creangă nu a ascultat cursuri erudite despre Eminescu,
Maiorescu, Slavici, Caragiale, luându-și pe baza lor licențe sau
doctorate în filologie. El le-a stat acestora în preajmă și a învățat
nemijlocit, tot ce se putea învăța de la acea pleiadă de genii. Căreia i
s-a alăturat, sporind-o!
În paranteză fie zis, fraza ce ne dezvăluie instantaneu adevăratele sentimente ale „cărturarului român stabilit în străinătate“
(„gongorismul cărturarului nostru în a cărui coloană și jumătate mișună geniile în literatura română precum furnicile
în mușuroi“) nu are nici o justificare în afară de disprețul superior
față de cultura română, afișat astfel fără reținere.
Fiindcă în afară de Eminescu și de Creangă nu mai sunt citați în
articol decât Neagoe Basarab, „genialul creator anonim al Mioriței“
și „genialul lui confrate cu numele Alecsandri“. Există vreunul dintre
acești trei căruia să i se poată contesta geniul?
Dacă menționarea lor poate li luată în deriziune,
cum se face mai sus, să ne fie permis și nouă a ne îndoi
de calitatea de „cărturar român“, fie el și „stabilit în
străinătate“ atribuită inadecvat semnatarului scrisorii de
către Gelu Ionescu! Nu este vorba de identitatea etnică, ci de cea
sufletească și intelectuală a zisului „cărturar român“!
*
Să venim acum la principalul motiv de scandal: „ridicarea“
lui Ion Creangă la „înălțimea unui geniu al literaturii universale“.
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Să se observe termenul folosit „ridicarea“ și nu recunoașterea. Prin urmare Dan Zamfirescu s-a făcut vinovat de „exacerbarea
asiatică“ etc. a valorii lui Creangă, jignind deocamdată, în imediat, pe
un admirator atât de contradictoriu al Pentateuhului și al lui Esop.
Ce argumente se aduc împotriva acestei înalte evaluări a
„bunului, hazliului, deșteptului, tonicului, poeticului Ion Creangă“?
Cităm la rându-ne: „Universalitatea se dobândește prin mijlocirea unor conținuturi, dincolo de granițele timpului, ale geografiei
și ale limbilor, și prin dobândirea unei influențe corespunzătoare.
Iliada și Homer, Don Quijote și Faust sau Alioșa Karamazov sunt
personaje (sic!) care incontestabil supraviețuiesc și radiază prin
valori intrinsece, dobândind astfel piedestalul universalității. Cine
afară de câțiva romaniști erudiți cunoaște Amintirile din copilărie
dincolo de granițele țării? Ce mesaj [... lacună în înregistrarea noastră] oamenilor de pretutindeni, contemporani și succesori deopotrivă?!“.
Cu alte cuvinte, Ion Creangă nu poate fi considerat un geniu al
culturii universale, deoarece:
Nu este cunoscut decât de câțiva romaniști, afirmație care trage
dintr-o dată cu buretele, în mod jignitor, peste numele și strădania
atâtor traducători ce au transpus și Poveștile și Amintirile din
copilărie în principalele limbi de mare circulație din lume*, fâcândule cunoscute unui cerc de cititori mult mai larg decât al celor „câțiva
romaniști erudiți“ presupuși de cel ce-și arogă (sau i se atribuie)
calitatea de „cărturar român stabilit în străinătate“.
Nu propune un mesaj în stare să intereseze pe oamenii de
pretutindeni, depășind granițele limbilor, timpului și geografiei.
Nu a creat un personaj ca... Iliada (!), Hamlet, Don Quijote,
Faust, Alioșa Karamozov.
La primul punct se poate răspunde (fâcându-ne și noi a ignora
traducerile amintite) că necunoașterea lui Creangă de către marele
public internațional cult (publicul ce nu ascultă decât pe crainicii
de televiziune nu mai citește azi, și prin urmare nu mai cunoaște
* Vezi pentru aceasta Viorica Nedelcovici, Elvira Popescu, Constanța
Protopopescu, Cartea românească în lume. Bibliografie. Editura Științifică
și Enciclopedică, București, 1975
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nici pe Dante sau pe Goethe, necum pe Creangă!) nu poate servi
ca exemplu împotriva genialității scriitorului român, cum nu poate
servi ca argument contra genialității lui Shakespeare faptul că timp
de două secole nu a fost cunoscut dincolo de hotarele Angliei.
Criteriul răspândirii este ultimul dintre cele ce stabilesc
valoarea intrinsecă a unui autor. Care dintre clasicii literaturii
mondiale ar putea rivaliza, într-un anumit moment, cu un scriitor la
modă? Diferența constă în faptul că o dată moda trecută, milioanele
de exemplare și vacarmul publicitar sunt înghițite de neant, în vreme
ce „clasicii“ își continuă drumul pe orbita eternității.
De ce, totuși, nu cunoaște Creangă o răspândire și o recunoaștere cu adevărat universale? Primul răspuns care vine pe buze este
obișnuitul „fiindcă aparține unei «națiuni mici» și unei limbi cu răspândire redusă“.
Am văzut că și pentru „cărturarul“ nostru românii sunt
o „națiune mică“ ale cărei pretenții de a fi ivit valori universale nu sunt doar ridicole, dar chiar jignitoare pentru
alții până și în ridicolul lor!
Conștiința de a fi o țară mică (cel mult „mijlocie“!) și o „națiune
mică“, de a vorbi o limbă cu răspândire restrânsă este încă dominantă
în România. Ea este aproape unanim răspândită în străinătate, deși
cu excepții remarcabile.
Aceeași conștiință servește în mod paradoxal ca justificare și
paliativ pentru sentimentul amar ce-l au românii despre nerecunoașterea valorilor lor peste hotare.
Dar iată că acum se ivește, tot peste hotare, o atitudine nouă:
coerciția furibundă a oricărei tentative de a depăși această
conștiință, condamnarea oricărei încercări de a lua act de
unele realități în parte liniștitoare, dar în parte și foarte
puțin liniștitoare pentru românii înșiși.
Căci a venit momentul să li se ia românilor din mână drogul
liniștitor de conștiințe leneșe și mistificate. Să fie obligați a privi
adevărul în față. Să li se spună apăsat că nu întinderea teritoriului lor, nici numărul populației și cu atât mai puțin limba
română și valoarea redusă a creațiilor românești sunt de
vină pentru absența culturii române din conștiința lumii,
ci că în cea mai mare măsură explicația trebuie căutată

164

DAN ZAMFIRESCU

într-o anumită patologie națională de care ar fi bine să se
caute și să se vindece.
Printre simptomele acestei boli se numără și autoînșelarea cu privire la teritoriu, popor, limbă și valorile
create.
Adevărul este că limba română se vorbește de un număr mult
mai mare de oameni decât limba daneză sau chiar norvegiană,
și totuși Kierkegaard și Ibsen sunt universal cunoscuți și recunoscuți, pe când Blaga, Eminescu ori Sadoveanu – nu.
Limba rusă nu era mai cunoscută, peste hotare, pe
vremea lui Turgheniev, Tolstoi și Dostoievski, decât era
limba engleză pe vremea lui Shakespeare și limba română
pe vremea lui Eminescu. Totuși, acest fapt nu l-a împiedicat pe
nici unul dintre cei de mai sus - cu excepția lui Eminescu - să devină
genii ale umanității întregi, universal recunoscute! Alibiul limbii
nu are deci valoare!
Cum stăm cu teritoriul?
Este într-adevăr România o „țară mică“?
În cazul acesta se află într-o tovărășie liniștitoare, deoarece
există două țări la fel de mici ca ea: Anglia și Germania Federală!
Fără Irlanda de Nord, numai cu Insula Marii Britanii, Anglia
are 230.200 kmp față de România actuală cu 237.500 kmp. România
de la 1 decembrie 1918 avea 295.049 kmp, deci cu 51.005 kmp mai
mult decât teritoriul actual al Marii Britanii cu Irlanda de
Nord: 244.044 kmp.
Germania Federală are 247.973 kmp, cu numai 10.473 kmp
mai mult decât România, cam cât suprafața unui județ.
Și totuși care este ponderea Angliei și Germaniei Federale
în economia, politica și cultura mondială, și care este ponderea
României? Ce au făcut și ce fac din teritoriul lor englezii și germanii
și ce fac românii?
În privința populației, este adevărat că Anglia are 54.386.300
oameni și Germania Federală peste 62.000.000, ceea ce este totuși
puțin în raport cu S.U.A., U.R.S.S., și Japonia, ca să nu mai vorbim
de China!
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Dar națiunea care deține astăzi cea mai mare pondere
pe scena și în culisele economiei și politicii mondiale, precum și în determinarea bursei valorilor de toate genurile
pe glob, nu numără mai mulți membri (sau nu declară mai
mulți) decât cei sub 30 milioane de români din țară, din
Basarabia și Bucovina de nord și din diasporă!
Simplul fapt că dintre cei 568 de laureați ai premiului
Nobel, de-a lungul a 86 de ani de la instituirea lui, 98*
aparțin acestei mari națiuni puțin numeroase ca număr de
inși componenți, în raport cu supraputerile vizibile, este un
indice elocvent al realității la care ne referim: „mărimea“
sau „micimea“ unei națiuni nu este hotărâtă nici de număr,
nici de teritoriu și nici de răspândirea limbii pe care o
vorbește. Toate acestea contează, desigur, dar ceea ce
HOTĂRĂȘTE în ultimă instanță este modul cum națiunea
respectivă știe să-și folosească aceste elemente. Deci în
ultima instanță FORȚA MORALĂ ȘI FORȚA SPIRITUALĂ
de care dispune, coeziunea interioară și conștiința de sine
cu care apasă în talerul pe care se cântăresc asemenea
imponderabile!
Japonia, națiunea japoneză, ne oferă din acest punct de vedere
al doilea exemplu, al doilea „miracol“ al istoriei contemporane după
națiunea evreiască de care vorbeam înainte!
Tocmai de aceea justa apreciere a valorilor pe care
le-a creat este una dintre condițiile forței morale a unui
popor și ale cotei ce i se acordă de către alții. De ce ar fi mai
puțin îndreptățiți românii să vadă în Creangă un geniu al culturii
universale (dacă faptul se dovedește demonstrabil) decât popoarele
care l-au dat pe Shakespeare, pe Cervantes sau pe Dostoievski?
Chiar admițând că este o izbucnire de entuziasm exagerat pentru
* Situația prezentă o găsim în articolul Enigma intelectului evreu,
publicat de revista „Lumea“ anul XIII, nr. 1 (153), 2006, p. 36-37: „Dintrun total de 270 de laureați, 124 sunt evrei, reprezentând 45% din cei ce
s-au bucurat vreodată de această onoare“.
În același articol citim: „Numărul evreilor pe întreg globul este în
prezent, de cca 14 milioane, adică 0,4% din populația mondială, care
numără aproximativ șase miliarde de oameni“.
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valorile proprii, de ce să n-o luăm ca atare, cum grano salis, în loc
să ne năpustim, acuzându-l pe Dan Zamfirescu de „stare mintală
patologică“ și de împărtășirea ideologiei de extremă dreaptă?
A doua chestiune ridicată în legătură cu valoarea lui Creangă:
aceea a mesajului și a capacității lui de a interesa pe omul
de pretutindeni.
Acesta este, într-adevăr, un criteriu indiscutabil.
Basmele lui Creangă și Amintirile din copilărie vorbesc de o
lume a satului, ce a dispărut de mult în acele țări care stabilesc azi
„bursa valorilor“ în lume. Dar și lumea westernurilor americane a
dispărut de mult, ca și aceea din romanele lui Karl May și Fenimore
Cooper, și totuși popularitatea filmelor cu indieni și cowboy nu a
scăzut, nici forța lor de atracție, datorită coeficientului de etern
omenesc pe care îl exploatează: curajul, eroismul, spiritul de
aventură.
În căutarea înfrigurată după esența umanului, pierdută de civilizația noastră anti-umană și sinucigașă, creată
de specia universală a anti-omului pentru folosul ei exclusiv, și cunoscând doar legea profitului și puterea cu orice
preț, această „esență a umanului“ se va regăsi într-o copilărie eternă, în copilul universal, prezent și în Amintirile din
copilărie. Iar Creangă va deveni atunci, pentru această ipostază
a umanului, tot atât de universal ca Shakespeare pentru eterna
iubire dintre Romeo și Julieta. Basmele lui ne vor oferi, și ele, câteva
chei pentru descifrarea eternului război dintre bine și rău.*

* În momentul în care această carte pornește la tipar aflu de la scriitoarea Gabriela Negreanu, care la rându-i deține informțaia de la Ioan
Alexandru, că în Japonia Creangă este omologat printre marii scriitori ai
lumii și prezentat ca atare în manualele școlare, iar Amintirile din copilărie, traduse în japoneză, fac parte din lectura obligatorie pentru formarea
copilului și tânărului nipon. O cercetare specială ar trebui întreprinsă pentru a afla care este cu adevărat răspândirea lui Creangă în lume. Cu ani în
urmă revista „Flacăra“ publica impresiile unui român ce făcuse înconjurul
lumii și declara că surpriza cea mai mare i-a oferit-o prezența operei lui
Creangă! E timpul ca o lucrare de anvergură să fie dedicată acestei teme. - Notă 1993
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Până atunci însă, șansa imediată a lui Creangă la
audiență universală stă în altceva: într-un personaj unic
și profetic, pe care nici Homer, nici Shakespeare, nici
Goethe, nici măcar Dostoievski nu l-a creat, și care astăzi
este mai actual decât Hamlet, Faust, Don Quijote și Alioșa
Karamazov. ESTE VORBA DE IVAN TURBINCĂ.
În numai 15 pagini de format normal, Creangă a creat acum
peste o sută de ani, pe o temă cultivată încă din antichitate și cu
elemente universal-răspândite, ridicând în maniera lui specifică basmul popular la statutul de capodoperă literară cultă,
PERSONAJUL CARE DOMINĂ ISTORIA UNIVERSALĂ ÎN
SECOLUL NOSTRU.
El nu este îndrăcitul lui Dostoievski, posedatul de diavol,
ci „omul lui Dumnezeu“ plin de farmec personal și de bunătate
naturală, a cărui singură pretenție de la Atotputernic este
să-i binecuvânteze turbinca, pentru ca pe cine va vârî
într-însa, să nu mai iasă decât cu voia lui. Doar atât!
De secole, Ivan Turbincă, cu cea mai curată conștiință, cu sentimentul că slujește pe Dumnezeu, aruncă în turbincă țară după
țară și popor după popor! În chip de emblemă pe anumite pacte
și organizații create sub imperiul lui,* ar putea fi zugrăvită celebra
turbincă, și ca deviză, scrise cuvintele lui Ivan: „Blagoslovește-mi
turbinca asta ca, ori pe cine-oiu vrea eu, să-l vâr într-însa; și apoi
să nu poată ieși de aici fără învoirea mea“.
Fără aparatul uriaș al lui Dostoievski, Creangă a surprins acum
o sută zece ani pendularea lui Ivan între iad și rai: „M-am dus la
raiu, de la raiu la iad, și de la iad iar la raiu”. Dar mai ales a surprins
ceea ce nimeni nu intuise în „personaj“: vocația lui de-a arunca
nu numai întreaga lume, ci și întreaga fire în haos!
Făcându-se, neinvitat, paznic la poarta raiului, ca să-l slujească
cu de la sine putere pe Dumnezeu, Ivan Turbincă înțelege să
interpreteze poruncile Domnului după voia sa și să poruncească la
rându-i, în numele lui Dumnezeu, legilor lumii.
Ivan pare bine intenționat, oprind coasa morții. Dar rezultatul
îl constată Dumnezeu, și este stricarea rânduielilor cosmice.
* Aluzie la Pactul de la Varșovia - Notă 1993
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„Ei, Ivane, destul de-acum! De milostiv, milostiv ești: de bun la
inimă, bun ai fost, nu-i vorbă. Dar, de la o vreme încoace, cam
de pe când ți-am blagoslovit turbinca aceasta, te-ai făcut prea
nu știu cum [...]. Trebuie să dăm fiecăruia ce este al său, căci și
Moartea are socoteala ei: nu-i lăsată numai așa, degeaba, cum
crezi tu „.
Puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o acestui personaj
asupra lumii („De demult erai tu mătrășit din lumea asta și ajuns
de batjocura dracilor, dacă nu-ți intra Dumnezeu în voie mai mult
decât însuși fiului său“ îi spune Moartea lui Ivan) s-a transformat,
până la urmă, în principiu de neorânduială universală.
Ce-ar fi zis Ion Creangă dacă ar fi trăit, astăzi, începutul
apocalipsului, prin lucrarea aceluiași Ivan Turbincă, între timp
lepădat de Dumnezeu, dar ținându-și strâns, cu amândouă mâinile,
baierele turbincii pline de neamuri și țări înghițite ori sfârtecate
și amenințând tot pământul cu pieirea, dacă cineva încearcă să i-o
deșarte? Și dacă ar fi văzut pe același Ivan dezlănțuind, în „guleaiul“
lui, teribila putere anarhică a radiațiilor nimicitoare?*
Trăim cu toții sub semnul lui Ivan Turbincă, sub amenințarea
lui Ivan Turbincă, sub bombardamentul razelor morții, dezlănțuite
de tembelismul lui Ivan Turbincă. Creangă a reușit, acum 110 ani,
să dea un aspect hazliu coșmarului istoriei universale reprezentat
de Ivan Turbincă. Dar sub hazul lui de suprafață a sunat tocsinul la
apariția unui personaj cu atât mai terifiant cu cât pe dinafară era
mai simpatic, mai jovial, mai neprimejdios.
Numai un creator ridicat dintre români și scriind în acel ceas de
cumpănă când Ivan își vâra în turbincă bucata de pământ românesc
ce se chema Basarabia de sud, o clipă scoasă de Congresul de la
Paris, numai Ion Creangă a putut transforma, în felul acesta, o
temă și o materie universală în echivalentul cumplitului diagnostic
eminescian.** Deghizat, la el, într-o poveste aparent hazlie.
De hazul lui Ivan Turbincă este pe cale să piară, astăzi,
lumea!
De l-ar fi creat numai pe Ivan Turbincă (așa cum Goethe l-a
creat pe Faust din același lut al legendei populare) așezându-l în
* Aluzie la catastrofa de la Cernobâl. Notă 2006
** Vezi articolul Înaintarea Rusiei din Opera politică, ed. Crețu, vol.
1, p. 269 - Notă 1993.
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galeria personajelor simbolice ale literaturii universale, și Ion
Creangă merită să fie considerat un geniu în serviciului Umanității.
mai 1987
NOTA 1993: Această replică nu a putut să apară nicăieri. Ea a fost
difuzată în xerocopie, în 30 de exemplare, în vara anului 1989, împreună cu „Scrisoarea“ ce a provocat-o și cu articolul Dimensiunea
Creangă. Un exemplar i-a fost înmânat în 1990 domnului Nicolae
Stroescu-Stânișoară cu prilejul venirii domniei sale în București.
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Dimensiunea Creangă*
– Eseu împotriva deznădejdii –

I
Istoria literară și exegeza critică sunt încă foarte datoare lui
Ion Creangă. Pragul atins de G. Călinescu în 1937 a fost resimțit de
el însuși ca insuficient atunci când, reeditându-și vestita-i monografie în 1964, i-a adăugat un capitol final în care dădea cea mai cuprinzătoare definiție din câte s-au dat până acum geniului lui Creangă:
„Creangă este o expresie monumentală a naturii umane în ipostaza
ei istorică ce se numește poporul român. Sau, mai simplu, poporul
român însuși surprins într-un moment de genială expansiune“. Formulă ce se aplică, schimbând numai cuvântul român, și lui Homer,
Shakespeare, Cervantes, Goethe sau Dostoievski. Și care implică un
întreg program de rescriere a cărții pecetluite cu aceste cuvinte.
Călinescu nu a mai reușit să o facă, dar ne-a deschis singur
poarta prin care să ne scoată din ocolul viziunii sale din 1937
arătându-ne și în ce direcție trebuie mers. Sunt de asemenea de
căutat indicii de orientare la Iorga, Sadoveanu, Streinu și mai ales
la Ibrăileanu, întâiul său mare și adânc tâlcuitor, din păcate autor
numai al unor notații fragmentare, dar decisive, publicate în Note și
impresii, unele reluate fericit și în cursul universitar: „Creangă este
un Homer al românilor, pentru că în el e cristalizată întreaga viață
a poporului român, a scris epopeea română“ (Opere, 9, p. 560).
* Articol scris în replică la deznădejdea ce copleșise neamul românesc
în ultimul an de viață al regimului ceaușist. Încrederea în rezervele sale de
renaștere s-a adeverit în decembrie. Deși începutul articolului reia o parte
din textul deja publicat, am socotit că trebuie inclus în volumul de față așa
cum a apărat la 8 și 15 decembrie 1989 - Notă 1993
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Creangă este un pământ de cucerit în viitor, nu numai de
către noi, ci poate de întreaga lume, unde se pare că este mult mai
cunoscut decât ne permit să credem bibliografiile noastre. El este
singurul scriitor român clasic în stare să dea seama de un întreg
popor, fără a mai avea nevoie de altceva, așa cum Homer dă seamă
de eleni și Cervantes de spanioli.
Cea mai tulburătoare și mai măreață lecție cuprinsă în viața
și opera lui Creangă rămâne, fără îndoială, aceea care ne revelează
însăși „puterea de viață a poporului român” (formula aparține lui
Eminescu). Datorită lui Petru Rezuș (Ion Creangă. Mit și adevăr,
Cartea Românească, 1981), ne-am eliberat de imaginea ușuratică ce
luase drept realitate mistificarea operată cu bună știință de Creangă
însuși asupra contemporanilor, și am ajuns a înțelege din ce adâncuri de suferințe și încercări, și cu câte jertfe, începând cu jertfa de
sine a părinților săi, s-a dăruit neamului românesc acest izvor de încredere în el însuși, această operă plină de lumină, acest imn al vieții,
al bucuriei de a trăi, al copilăriei, al miraculosului triumf al binelui.
Omul care, zguduit de boală și sub amenințarea morții,
luptându-se cu ea, a scris Amintiri din copilărie, ne-a lăsat în opera
sa un uriaș testament. Un testament neegalat decât de al păstorului
mioritic, cel ce ne-a învățat să nu ne temem de groaza dintotdeauna
a lumii - moartea - după cum Neagoe Basarab ne-a învățat știința
dăinuirii în omenie printre monștrii istoriei, iar Mihai Eminescu
ne-a dat „Legea“ supraviețuirii ca neam într-o „lume
modernă“ de o ferocitate a relațiilor capitaliste față de
care mileniul năvălirilor rămâne un basm frumos, iar
luptele cu turcii și tătarii un timp idilic.
În existența și creația lui Ion Creangă s-a revelat una dintre
virtuțile cardinale ale neamului nostru: pozitivarea negativității,
adică lupta cu răul individual și colectiv prin schimbarea sensului
său. E ca un jiu-jitsu cu dramele existenței și cu destinul istoric, prin
care românii au reușit să străbată o mie de ani de barbarie năvălitoare
și câteva secole de agresiune și opresiune din partea succesivelor
valuri și specii de spoliatori externi și interni, cășunați peste acea
țărănime ce se identificase, în mileniul anterior, cu neamul, limba,
sufletul și geniul creator românesc.
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Din adâncul suferințelor sale, din necontenitele încercări la
care l-a supus istoria, țăranul român a făcut să țâșnească, datorită
miraculoasei transfigurări operate în sufletul său de această
capacitate de „pozitivare a negativului“, cea mai uriașă arteziană
dionisiacă: cântecul și jocul nostru popular, torențiala revărsare a
voinței de a fi, inegalabilă afirmare metafizică a vieții.
De ar fi cunoscut muzica noastră populară, îmbinare a doinei
de jale sau dor cu jocul taumaturgic Nietzsche, în Originea tragediei
n-ar mai fi văzut în Wagner (și n-ar fi fost obligat să-l renege)
înfăptuirea acelei sinteze între „dionisiac“ și „apolinic“ de la care
aștepta mântuirea de decadență și destrămare.*
*
Ca și la grecii antici, la români puterea de viață, afirmarea lui „a fi“, atât de radical opusă concepțiilor pesimiste, fie ele religioase ori filosofice, nu este rezultatul
unui optimism naiv, de felul celui ce stârnea hazul lui Voltaire, și nici chiar al unui optimism structural, de felul celui cultivat de naturile născute astfel, sau de cei cărora
le-a mers totul din plin în viață.
Este, dimpotrivă, o victorie dobândită în deplină cunoștință a condiției reale a lumii și existenței umane, nu
o dată tragică și aproape de regulă dramatică, viața fiind
concepută ca o luptă necurmată între puterile creației și
cele ale destrămării și morții, între bine și rău, între lumină și întuneric. O luptă care a luat, în istoria poporului român,
înfățișarea năvălirilor, asupririlor, apăsării celor mulți de către cei
„superpuși“, și mai ales dușmăniei și pândei necontenite a
imperiilor care i-au râvnit pâinea, pământul și libertatea.
Lupta aceasta a fost mereu câștigată prin ceea ce am numit capacitatea de „pozitivare a negativității“ adică de găsire a unui rost
ce poate fi folosit prin intervenția voinței și inteligenței oamenilor pământului, până și în agresiunea forțelor răului. Este această
capacitate de transformare a durerii în altceva, așa cum cântecul
de jale, în care românul își varsă durerea din inimă, pregătește
* Până aici fragmentul din Simbolul puterii de viață a poporului
român, cu unele mici schimbări. În continuare textul este prelucrat și în
cea mai mare parte nou. Notă 1993
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brusca izbucnire a chiotului dionisiac al vieții; așa cum sunt găsite,
în situații limită, resurse de humor mântuitor, tocmai pentru a nu
rămâne sub ferula depresiunii și a durerii, pentru a o putea transgresa, și astfel a întări puterile lăuntrice necesare biruinței.
În cuprinsul unei alchimii sufletești specifice, tragedia este
astfel transfigurată, iar agresiunea răului convertită în forță
de replică. O replică cu atât mai teribilă și mai eficientă, cu cât
agresiunea și opresiunea răului au fost mai îndelungate, mai
nelegiuite și mai crude.
Când tragedia este inevitabilă, rămâne totuși o ultimă
posibilitate de a o învinge: jertfa care zidește. În mitologia
națională - jertfa Meșterului Manole. In istoria națională, jertfa lui
Mihai Viteazul, a Brâncovenilor, a celor trei de la Alba Iulia, a lui
Tudor Vladimirescu, cariatidele fără de care istoria națională nu
poate fi concepută. Într-un fel, chiar tragedia lui Eminescu a fost
un martiriu necesar, înscris în destinul său, ca o condiție a biruinței
sale în eternitate.
A face din negativitate, din agresiunea răului
individual sau colectiv, din calamitatea istorică, un val
care, în loc să te prăbușească, te înalță, înseamnă a nutri
o concepție despre bine atât de adânc și atât de trainic
înrădăcinată, încât nici o furtună externă sau lăuntrică să
n-o dezrădăcineze. Și este ceea ce caracterizează viața lăuntrică și
existența istorică a poporului român.
Legii triumfului răului, care - potrivit unei viziuni pesimiste
promovate de atâția moraliști, filosofi, scriitori din alte culturi - ar
guverna tiranic lumea în care ne mișcăm, dând aproape infailibil
averea, puterea și succesul răilor, violenților, viclenilor, celor lipsiți
de suflet, frână morală și „omenie“ asupra celor ce cred în valorile
binelui și le servesc, poporul român i-a opus constant și nestrămutat
credința în existența altei rânduieli a lumii: în existența reală –
nu doar în imaginația firilor idealiste – la temelia lumii
și a vieții, a unei rânduieli care conferă binelui o putere
superioară răului.
Omul care are DREPTATEA de partea sa, are prin
asta, în concepția românească, o putere superioară celui
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în aparență mai puternic, dar nedrept. Viața este mai
puternică decât moartea, binele este mai puternic – prin
însăși legitatea lumii – decât răul, și omul poate face ca ceea
ce este doar o condiție congenitală a firii, o VIRTUALITATE
să devină o REALITATE prin propria sa acțiune.
Aceasta este și a fost reala religie a românului: credința în forța celui drept și curat, credința în legicul triumf al binelui, hotărât chiar de rosturile lumii de sub cer. Neagoe Basarab în Învățăturile sale și Eminescu în Scrisoarea III au ridicat pe
culmi această „religie“ meditând asupra puterii și istoriei.
*
Poporul „născut creștin“ a respins în realitate, de
plano, câteva din dogmele esențiale ale religiei creștine,
conferindu-i morții un rost în însăși rânduiala firii, deci
o existență ab initio (ceea ce elimina automat învățătura despre
moarte ca rezultat al „păcatului originar“), și refuzând să dea
lumea dracului, adică să-l încoroneze „domn al acestei
lumi“, cum a făcut-o Sfântul Pavel și – pe urmele lui –
toată psihoza medievală a omului terorizat de puterea
demonului, de puterea răului.
Imaginii creștine despre diavol, românul i-a opus
un refuz categoric, luându-i astfel puterea conferită de o
religie ce își recunoștea astfel neputința de a rezolva teribila
problemă a răului. O religie care-l proclama pe satana
stăpânul celor de sub cer, rezervându-și sieși, în revanșă,
doar teritoriul incontrolabil de dincolo de mormânt și
„lumea de apoi“!
Românul a făcut din diavol o ființă minoră și chiar simpatică
(Creangă însuși ducând și aici, pe culmi de artă, mentalitatea
populară), i-a găsit și lui, ca și Morții, un rost în rânduiala lumii.
L-a numit paradoxal, „aghiuță“ - sfântulețul!
Astfel, jiu-jitsu lui cu răul a început dezbrăcându-l
pe însuși „domnul răului“ de aura terifiantă conferită de
Biserică. Meșterii populari care au zugrăvit bisericile noastre au
dat cu totul altă imagine acestui personaj care a terorizat evul mediu,
și astfel i-au luat răului însuși suportul lui filosofic, metafizic, religios. Diavolul a fost transformat într-un slujitor involuntar al unei
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iconomii superioare, aceea a binelui. Este fără îndoială cel mai
caracteristic triumf al geniului și sufletului românesc asupra negurilor, groazelor și șantajelor exercitate asupră-i
în numele izvorului răului, după concepțiile religioase!
Nici un rău, nici măcar răul suprem, nici măcar
IZVORUL RĂULUI – ne-au învățat astfel șirurile de țărani
ce au ctitorit sufletul neamului românesc – nu poate rezista
omului înarmat cu conștiința PUTERII ce o are binele,
omenia, viața, lumina, putere de care se împărtășește cel
ce se rânduiește curajos și netemător, în lupta vieții, de
partea lor.
Poporul român a refuzat să cotizeze la puterea răului
prin hiperbolizarea lui. A făcut asta începând chiar cu religia și
a continuat cu ipostazele concrete ale răului din viața individului și
din viața colectivității naționale. Dar, mai ales, poporul român,
pentru care raiul este aici, pe pământ, chiar și după ce individul s-a
cununat cu „a lumii mireasă“ (ciobanul mioritic este caracteristic în
felul cum își rânduiește cele de după moarte!), s-a priceput – și
este a doua lui mare izbândă – să găsească mijloacele pentru
a face ca viața, bucuria de a exista, să dea roade până și în
mijlocul urgiilor ce s-au abătut asupră-i fără contenire.
El nu a așteptat și nu a visat un timp la orizontul viitorului fie el cel de după moarte sau după „judecata de apoi“, sau
după alte „pliniri de vremuri“ imaginate potrivit aceluiași mod de
a gândi) spre a-și lua partea de bucurie din greaua luptă de
zi cu zi a vieții. El și-a rânduit existența, în mijlocul unei
istorii adesea de coșmar, luptând contra coșmarului tocmai prin propria lui manieră de a-și organiza viața, creând, – precum grecii antici în fața iraționalului – un uriaș
ZĂGAZ în fața a ceea ce putea anihila puterea și setea lui
de viață: EXTRAORDINARA CIVILIZAȚIE SĂTEASCĂ în
care, de la așezarea și clădirea casei până la ritualurile
muncii și sărbătorilor, totul converge spre o singură rezultantă: APĂRAREA INDIVIDULUI ȘI COLECTIVITĂȚII
DE DISPERARE, DE PRĂBUȘIREA SUFLETEASCĂ ÎN
FAȚA LOVITURILOR SORȚII ȘI A CALAMITĂȚILOR
ISTORIEI.
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În creația ce-i împodobește și susține traiul, de la îmbrăcămintea
trupului la hrana sufletului - cântecul, basmul, snoava, poezia, jocul
- răzbate această îmbinare genială: a DEZLĂNȚUIRII vitale
cu MĂSURA impusă de „dreapta scocoteală“, de mintea
suverană. Îmbinare pe care o descifrăm mai ales în muzica
românească, chintesența sufletului și a filosofiei lui de viață. Nicăieri
„dionisiacul“ și „apolinicul“ nu s-au întâlnit mai desăvârșit, mai
desăvârșit chiar decât în Grecia antică. Poate pentru că și Dionissos
și Apollo veneau în mitologia greacă din ținuturile noastre!
*
Grecii antici au avut totuși obsesia moirei, prezentă de la un
capăt la altul. Românii au cultivat, dimpotrivă, un gen de
fatalism care, din nou, a schimbat sensul inițial, negativ,
al predestinației, într-o eliberare de spaimă, într-o sursă
de liniște.
Celor cărora nu le-a fost teamă de diavol și de moiră, cum
le-ar mai fi putut fi teamă și cum ar fi putut accepta să schimbe jugul
fatalismului religios și metafizic cu acela al istoriei ce se pretinde
destin?*
Nu există o „retragere din istorie“, un „boicot al istoriei“, cum
credea Blaga! Dar există fără îndoială la români o libertate față de
istorie, față de năpăștile ei, care explică „miracolul istoric“ al
supraviețuirii și biruințelor repetate asupra unei istorii ca aceea de
care le-a fost dat să aibă parte.
Oftatul amar al lui Miron Costin despre „bietul om sub vremi“
nu este al poporului român, ci al unui cărturar căzut în disperare;
al unui biet intelectual ce se temea că neamul românesc va pieri
înainte ca el să-și încheie letopisețul! Un intelectual care, în schimb,
credea în intervenția providențială a Poloniei și transforma în Mesia
eliberator pe regele Sobieschi, care la rându-i plănuia integrarea
Moldovei în regatul său!

* În această frază, care viza direct ideologia și orânduirea comunistă
pe care aceasta o susținea ca o religie, stă explicația polemicii aparente
cu Creștinismul. Textul acesta a apărut în „Flacăra“ exact cu o săptămână
înainte de prăbușirea „Establishmentului comunist“ și împlinirea profeției
din martie 1989! (Notă 2006).
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Credința în puterea cauzelor drepte i-a întărit pe
români pe câmpul de luptă. Credința în biruința finală,
logică, a binelui, i-a întărit în răbdare.
Răbdarea românului nu este ataraxie, nu e deznădejde, nu e
neputință, sau pasivitate, ci este așteptarea ca legile lumii săși termine lucrarea și să pună capăt ciclului răului. N-a
existat niciodată moment al acestor încheieri, care să fie
ratat de români. De fiecare dată s-a văzut cât de pregătiți
fuseseră pentru a-l folosi. Șirul de „noroace“ ale istoriei lor nu
este în realitate decât răsplata acestei răbdări active, a răbdării
cu pregătirea zilei de mâine, când răul, fatalmente, se va
epuiza. Cel puțin un anume rău determinat, un anume ciclu al
răului. Căci niciodată el nu se termină de pe lume. Este în însăși
dialectica ei. Iluzii nu ne-am făcut niciodată! Dar esențial este că
mereu am fost biruitorii de la urmă.
Puterea de a rezista, de a răbda și până la urmă de a învinge
și-au tras-o românii din credința lor în triumful implacabil și final
al binelui, din comunicarea cu înțelepciunea și puterea pământului,
cu firea necuvântătoare, care grăiește, totuși, despre legile ce-i stau
în alcătuire, și care transmite omului, din văzduh și din adâncuri,
sevele vieții. Ele urcă deopotrivă în mugurul ce crapă primăvara și în
arterele plugarului ce pășește pe glie, sau ale haiducului ce colindă
codrul înverzit. Dar puterea aceasta și-au tras-o mai ales, și mai
presus de toate, din rânduiala cea bună a lăuntrului ființei
lor, lăuntru curățat de negurile și neorânduiala ce bântuie pe alții și
devin izvor de apocalips universal.
Întreaga creație populară, întreaga pedagogie socială comunicată pruncului din leagăn și care-l susține până
la mormânt, este făcută pentru a conferi fiecărui INS, generație de generație, această bună rânduială, ca o armătură de oțel a ființei românești, făcută a înfrunta totul, de
la tragedia personală la tragedia istorică.
*
*
*
A trebuit să recurgem la această foarte lungă introducere
deoarece în existența și creația lui Ion Creangă întreaga
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configurație de adevăruri mântuitoare care ne-au ajutat
să dăinuim și să învingem și-a dobândit suprema ei
întruchipare.
Ce a reușit să facă Ion Creangă dintr-o existență ca a oricărui
țăran român – adică supusă necontenit nevoii, iar la el prinsă în arcanul morții cu ani înainte de sfârșit, din cauza unei boli umilitoare
și neiertătoare, este o pagină nu mai puțin impresionantă decât biografia lui Titu Maiorescu sau a lui Mihai Eminescu. Dar patetismul
și lecția ei ne scapă, fiindcă suntem mereu opriți pe pragul aparențelor, mistificați de însuși Creangă, cel ce a reușit atât de bine să-și
ascundă și să-și transforme suferința și nevoia în izvor de bucurie și
de lumină, iar amenințarea morții în forță de creație.
Dar prin însăși această izbândă desăvârșită, care a șters treptele și urmele, și ne-a lăsat moștenire numai o operă ce ipostazia
literar forța de viață a unui popor întreg, Creangă este acela
pe care ni l-a definit Călinescu. Totodată, prin miracolul astfel rezultat, numai lumină, bucurie de a fi, încredere într-un rost bun al
lumii și vieții, prin geniala condensare în paginile operei sale a sufletului neamului întreg și a filosofiei cu care acesta a triumfat asupra răului din lume și din istorie,* Ion Creangă s-a așezat, gigantic
și complementar, am zice salutar, lângă congenialii Maiorescu,
Eminescu și Caragiale.
Cei trei, ca indivizi, au fost loviți nu o dată, descumpăniți,
aproape frânți (unul dintre ei chiar frânt!) de infinitatea de forme
sub care se revărsa răul istoric și social peste un popor abia ieșit
dintr-o năpastă de cinci veacuri, spre a cădea sub incidența alteia.
Au fost copleșiți de val - fiecare în felul lui - pierzând contactul
cu izvoarele de viață din adânc: acelea care ținuseră pe ai lor. Sau
aceste izvoare le-au fost otrăvite de un pesimism și de o depresiune
devenite fîlosofie, poezie ori sarcasm.

* Redacția a pus punct în locul virgulei, deși fraza se explica abia în
final. Partea a treia a serialului, programată pentru 22 decembrie, nu a
mai apărut. Ea fusese citită, ca și primele două, la sesiunea Ion Creangă
de la Pitești. O tipărim în continuare după un exemplar din cele difuzate în
xerocopie în vara lui 1989. - Notă 1993
Primele două părți au apărut în „Flacăra“ nr. 49 din 8 decembrie și
50 din 15 decembrie 1989.
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Maiorescu, Eminescu și Caragiale, fără Creangă, adică fără tonusul vital al colectivității naționale adus în literatură la scară genială, fără puterea și înțelepciunea pământului, fără buna mireasmă a acelei fericite rânduieli lăuntrice, toate devenite un om și o
operă, ar fi pus asupra noastră o grea ipotecă, o povară greu de dus.
Durerea și deznădejdea eminesciană, disprețul și lehamitea
maioresciană, sarcasmul lui Caragiale, fiecare cu o latură pozitivă,
desigur, dar purtând stigmatele unor timpuri și unei societăți care,
atunci, apăreau ca un infern, adunate la un loc ne-ar fi descumpănit măcar pentru un timp, așa cum a părut a face pesimismul eminescian. În orice caz, ne-ar fi luat din fața ochilor o zare mai senină către viitor, ne-ar fi luat orizontul. Unde și spre ce să privim
din cuprinsul operelor lor? Spre vremurile lui Mircea cel Mare? Sau
spre triumful implacabil al lui Agamiță Dandanache într-o societate
a Scrisorii pierdute?!
Ei bine, Creangă le-a fost, tuturor antidotul. El a creat
echilibrul, prin magnetismul vital ce iradiază și se comunică din
întreaga lui operă și prin notificarea faptului că există încă
acea lume din care izvorau minunile sale. Lume pe care
Eminescu a deplâns-o, a apărat-o, a amintit-o mereu în scrierile lui,
socotindu-i pe țărani singura „clasă pozitivă“, dar nu a putut-o
aduce și așeza în acel centru vital al culturii românești care
va fi de aci înainte creația „marilor clasici“. Numai Creangă a
reușit, secondat, cu câteva tonuri mai jos, de Slavici.
Prin Creangă, forța de viață a poporului român urcă
din adâncuri și se instalează în zona superioară a existenței spirituale a nației; devine normativă într-o epocă
de cumpănă, când identitatea națională și chiar existența
fizică a nației erau amenințate de niște procese istorice
inevitabile, dar prin asta nu mai puțin catastrofale în absența unei replici și a îndiguirilor operate de realitățile ce
veneau din timpuri imemoriale.
Biruitori de atâtea ori prin această forță de viață
colectivă, organizată și educată în decurs de milenii, și
simțindu-se mai presus de existența – fatal limitată – a
torționarilor cășunați pe capul lor în decursul istoriei

180

DAN ZAMFIRESCU

(cât și mai presus de conjuncturile dramatice sau tragice
dovedite și ele, în cele din urmă, a fi perisabile, în timp ce
rădăcinile adânci care-i ținuseră pe „oamenii pământului“
durau de milenii și erau făcute pentru alte milenii), țăranii
își trimiteau astfel prin Creangă, prin INSTITUTORUL
Creangă, intrat în felul acesta cât de cât în noua clădire a
„statului român modern“ pe care trebuiau să o poarte tot ei
în spinare, un exponent și totodată un făuritor de „cultură
majoră“. Egal cu toți cei de acolo!
Că în afară de Eminescu nimeni n-a simțit cine era acest țăran
uriaș, care-și lua pe umeri, ca Atlas, cultura română, într-o clipă
când ea se clătina între critică și disperare, este sigur. Tot atât de
sigur este că nici măcar Creangă - spre deosebire de Eminescu - nu
și-a cunoscut măsura. Dar comportamentul lui în fața acelei lumi
este caracteristic. El ar fi rămas poate straniu și anecdotic, dacă un
alt țăran, pornit de pe meleagurile Gorjului, nu ar fi procedat la fel
în „Orașul-lumină“.
Creangă, mutat la Iași, își reface curând, în bojdeuca din Țicău,
viața lui de țăran, ca mai târziu Brâncuși în atelierul din Impasse
Ronsin. El se așează deliberat în marginea și în fața acelei
lumi cu care trebuia să aibă de a face, dar căreia nu i se asimilase decât la suprafață, înțelegând să-și păstreze, în adânc,
rădăcinile ce-l țineau viu și-i dădeau puterea și geniul.
Acea lume de improvizație și politicianism, de repezi și adesea
contestabile schimbări care pe Eminescu l-au înnebunit și ucis; acea
lume care pe Caragiale l-a exasperat și gonit, iar pe Maiorescu l-a
închis în adâncul eului său ulcerat, Creangă a abordat-o cu humor
și detașare, dinspre universul lăuntric pe care-l adusese cu sine și-l
purta în sine, cu firescul cu care respira și umbla.
Universul acesta îl înălța el pas cu pas, ca pe un continent născându-se din ape, la suprafața culturii române,
unde îl va instala pentru eternitate, asigurând astfel conștiinței românești cel mai prețios lucru: ALTERNATIVA.
FORȚA DE DĂINUIRE ȘI DE TRANSGRESARE A RĂULUI.
Din punctul de vedere din care o privea Creangă, toată acea
lume și epocă de iad deveneau, dintr-o dată, un biet segment de
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câteva decenii pe fundalul mileniilor de viață ale neamului său de
țărani, care văzuse atâția ipochimeni venind și pierind.* Ochii săi
se odihneau întorcându-i spatele și privind dealurile înverzite din
partea opusă, acolo de unde reîncepea viața, firescul, rădăcinile vii
ale neamului său.
Acesta este secretul care a făcut ca Ion Creangă să fie
singurul ce a putut opune vremii sale, trecătoare, eternitatea lumii țărănești. Și, prin asta, un refuz formidabil!
Un refuz care nu s-a limitat la critica maioresciană, la rechizitoriul
eminescian sau la osânda ironiei caragialești, ci a realizat ceva mult
mai important: a creat ALTERNATIVA.
Creangă a clădit în fața improvizației formelor fără fond universul autohton, ethosul civilizației sătești, ca o nouă ridicare de zăgazuri, din adânc, în fața unei noi năvăliri. De
data asta nu de neamuri - sau nu numai de neamuri - ci și de forme
de viață ce puneau sub semnul întrebării însăși supraviețuirea nației.
Nelăsând a trece în scrisul său nimic din pătimirea personală –
exact invers de ceea ce se întâmpla cu marele lui prieten – Creangă
s-a făcut astfel organul, „medium-ul“ acelei puteri cosmice, acelei puteri de viață a neamului românesc ce învinsese
urgii de secole și pe care a închis-o, ca într-o sămânță minunată a viitorului, în opera sa. El a creat astfel o alternativă și la jalea și disperarea eminesciană, și la galeria
monștrilor caragialești.
Din adâncurile fără de moarte ale ethosului național țărănesc,
Creangă a revărsat în albia culturii române zâmbetul copilăriei,
cu Nică a lui Ștefan a Petrei, și a adus o dată cu el pe toți cei de acasă.
A adus satul românesc întreg, făcându-l personajul central
al literaturii române. L-a pus să dea seamă, cu viața lui prinsă
„în direct“ sau transfigurată în basme, de firea și chiar de destinul
românesc.
* „Segmentul de câteva decenii“ viza de fapt era comunistă din istoria
românilor (cine mi-ar fi putut spune, fără a-l crede nebun eu însumi, cât
de aproape eram de încheierea ei!), iar „ipochimenul“ era chiar cel ce a
căzut în ziua în care trebuia să apară și această a treia parte din articol! Notă 1993
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Fiindcă nu Luceafărul, nu Scrisoarea pierdută, ci Harap
Alb, este cea mai revelatoare creație pe care ne-a lăsat-o „epoca
marilor clasici“, deoarece acolo ne descifrăm chipul ca neam și ne
descifrăm până la un punct chiar viitorul.*
În felul acesta, datorită operei lui Creangă, drumul
neamului românesc ce părea să se înfunde în mlaștina imundă
a epocii radiografiate și denunțate vehement de Eminescu în
publicistică, dar primită ca o lovitură în plin în destinul său
personal și în poezia sa, a reapărut la orizont. Ca în Harap
Alb, cel ajutat mereu de câte ceva sau de cineva să triumfe asupra
spânului!.
Forța de viață a poporului român, institutorul Creangă a fost
singurul care, datorită țăranului Creangă și genialului scriitor
Creangă, a reușit să o capteze! Făcând astfel din opera sa un fel de
uriaș generator de energie și de tonus vital, un principiu de regenerare sufletească pentru urmașii imediați și viitorime.
Acesta este rolul lui hotărâtor și unic. Aceasta este pedagogia națională pe care marele pedagog, autor de manuale neegalate în vremea sa, a știut să o inculce nației.
El a inaugurat de altfel șirul unei strălucite categorii de învățători, părinți anonimi ai sufletului românesc, fără de care regenerarea societății noastre în primele decenii ale secolului următor
și realizarea marilor idealuri naționale sunt de neconceput.
Pe drumul deschis de Creangă „ Homerul satului românesc și
al civilizației lui“ se vor angaja - învățând de la Eminescu în egală
măsură iubirea de neam și desăvârșirea artistică - Coșbuc, Goga,
Sadoveanu (care nu-și recunoștea decât doi maeștri: Neculce și
Creangă!) și chiar metafizicul Blaga.

* Tâlcul acestei ultime afirmații era exegeza lui Paul Anghel, care
vedea în spânul din basm pe Ceaușescu ce punea la tot felul de încercări
pe Harap Alb - poporul român, după ce îl obligase să-l accepte pe el ca
singură posibilitate, ieșindu-i tot el în cale de mai multe ori. Indiferent că
trece toate probele, spânul îi taie capul (sistematizarea satelor!), dar calul
năzdrăvan îl pedepsește, aruncându-l din înălțimi, să se facă praf.
Acest profetism al lui Harap Alb revelat mie de Paul Anghel într-o
discuție între patru ochi, și la care-i făceam aluzie în această frază, va fi
confirmat doar peste câteva luni!! Notă 2006
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Într-o altă parte a lumii, într-o altă artă decât scrisul, și cu alt
destin pe scena lumii, „aventura“ lui Creangă o va repeta apoi celălalt
țăran român devenit „geniu al culturii universale“: Constantin
Brâncuși. Iar faptul că Nicolae Iorga, tânăr de 19 ani (cu cinci ani
mai tânăr decât Brâncuși!), îi va consacra lui Creangă cel dintâi
studiu critic, nu este o întâmplare dacă ne gândim la tot ce va face
mai târziu „apostolul neamului“!
După cum nu este o întâmplare că putem acum să-l definim
pe Creangă mai cuprinzător decât s-a făcut vreodată, prin cuvintele
citate ale lui Mircea Eliade! Aceste cuvinte ne ajută să conectăm
mesajul operei și al existenței sale umane la destinele și căutările
umanității contemporane.
Poate că lumea lui Creangă și izvorul primordial al operei sale,
încă necesar, vor deveni într-o zi, nu prea îndepărtată, și alternativa
la ceea ce Rozanov numea, acum șapte decenii, „apocalipsul timpului nostru“. Adică la o lume care devastează natura și usucă
în om izvoarele vieții, schimbându-l într-o altă specie, privată de dreptul și bucuria de a trăi, de a comunica și de a
mai crede că viitorul este altceva decât o gaură neagră asemeni celei ce în cosmos înghite galaxii întregi.
Ceea ce ethosul întrupat în Creangă a învins, în decurs de două
milenii pentru sine, n-ar putea oare învinge, acum, încă o dată, nu
doar pentru sine, ci și pentru omul de pretutindeni?
aprilie 1989

184

DAN ZAMFIRESCU

Un asasinat în numele „Europei“: România
la sfârșitul mileniului al doilea
Mai avem foarte puțin și vom lăsa în urmă mileniul al doilea și
secolul douăzeci, adică acel interval istoric și spiritual care a
văzut poporul român pășind din cel mai deplin anonimat
direct în istoria universală cu peste opt secole în urmă, odată
cu răscoala anti-bizantină din sudul Dunării a fraților Petru și Asan,
și cultura română străbătând, în șase secole, drumul de la
Tetraevanghelul din 1405 al Popii Nicodim de la Tismana
la gloria europeană a lui Dimitrie Cantemir și la aceea,
mondială, a lui Mircea Eliade.
Oricâte drame, tragedii umane și avalanșe istorice prăvălite
peste noi ni se ridică la orizont atunci când privim înapoi, peste zece
secole încheiate, dominante rămân înaintarea și ascensiunea.
Dominante sunt, mereu, triumful asupra celor mai vrăjmașe
conjuncturi, supraviețuirea la atâtea imperii acum moarte
(nu și-a intitulat oare Lucien Romier o carte de răsunet despre
România La răscrucea imperiilor moarte?), și pășirea ca sub
porunca unei voințe sfinte de dincolo de noi, care ne poartă spre un
țel numai de ea știut.
Întrebat în ultimii ani de multe ori „în ce sferă de influență vom
fi rămas noi oare?“ am răspuns invariabil: „în sfera de influență în care
ne-am născut ca popor: în sfera de influență a lui Dumnezeu.
Altfel am fi pierit de mult.“
Pentru prima oară, în două mii de ani, poporul român este
obligat să-și pună cu seriozitate problema posibilei sale dispariții.
Nu numai din istorie, ci de pe fața pământului pe care s-a născut
și pe care trăiește până astăzi.
Am cerut, ori de câte ori am avut prilejul, să decretăm anii
2001-2006 ani de meditație gravă asupra viitorului nostru, deoarece
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se împlinesc 19 secole de la dispariția dacilor din istorie. Ei au
dispărut ca daci spre a reînvia ca români pentru un nou ciclu de
existență, ajuns în acest secol pe culmile ascensiunii sale politice –
în 1918 – și spirituale. Noi suntem amenințați însă acum să
fim – după o vorbă românească teribilă – „șterși de pe fața
pământului“.
În 11 ani am devenit din 23, numai 22 de milioane. Întregului
„Est fost comunist“ i se prognoza, recent, o scădere cu 30%
a populației în prima jumătate a secolului ce vine, datorită
mizeriei și lipsei de asistență medicală. Și dacă la noi lucrurile
vor merge tot după cumplitele versuri ale poetului „ Vai de biet
român săracul / îndărăt tot dă ca racul“ s-ar putea ca, în ceea ce ne
privește, prognoza să fie chiar optimistă!
S-ar putea ca generațiile ce vin să nu mai apuce
nici măcar sfârșitul SECOLULUI următor, necum pe al
mileniului al treilea!
*
Ceea ce s-a petrecut cu România și cu poporul român începând
din fatidicul an 1940, când s-a prăbușit Țara de la 1918, a fost un
veritabil program de exterminare sui generis.
Pus în aplicare mai întâi împotriva statului, el s-a extins
apoi împotriva unei mari părți a locuitorilor lui, băgați în pușcării,
deportați la Canal, și în totalitate legați la gură timp de aproape o
jumătate de secol.
Că, totuși, am reușit să străbatem din acest 1940 până în
decembrie 1989 drumul calvarului fără a putea fi anihilați, ba
dimpotrivă (pentru a câta oară?!), asistând la scufundarea în
neant a „partenerilor“ dictatelor din vara tragică, și reușind
să facem istorie și cultură, în felul lor la înălțimea etapelor anterioare, aceasta ține de „miracolul istoric românesc“. Oamenii acestui
miracol n-au intrat cu toții în pământ, și este de datoria lor să dea
mărturie și să povestească urmașilor.
Ceea ce se întâmplă acum din nou, după ce o clipă s-a trăit
fericirea și iluzia unui eon de omenie și solidaritate universală, de
triumf al acelui „bine“ la care a visat fiecare în felul lui atâta amar de
ani, este un veritabil asasinat. Un asasinat căruia îi suntem ținte și
victime zi de zi, ceas de ceas, pe toate planurile. De la cei un milion
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de inși dispăruți din statistici, la acele îngrozitoare opt milioane
de nenăscuți, și la recordurile de mortalitate și boli, cu care suntem
înregistrați. Și de la imaginea de coșmar a unei Românii de bolnavi
de SIDA și de aurolaci (adevărat infern uman, cu care suntem „mediatizați“ pretutindeni pe Terra, spre nedumerirea conaționalilor ce
trăiesc pe alte meleaguri, care nu înțeleg de ce se procedează cu noi
așa), până la înregistrarea noastră – la pășirea în anul 2000 – drept
„cel mai deznădăjduit popor al Europei“!
Ceea ce apare mai straniu decât toate este că acest asasinat
este organizat și pus în practică în numele – „integrării
europene și euroatlantice“, iar măsurile sinucigașe sunt
înfățișate ca programe și pretenții ale Fondului Monetar
Internațional și ale Băncii Mondiale.
Atunci când s-au aruncat majoritatea voievozilor gloriei
noastre medievale din manualele de istorie, așa încât bacalaureatul
român nu mai aude de existența unor Neagoe Basarab, Petru Rareș,
Alexandru Lăpușneanu (despre cine o fi scris oare Negruzzi?), Matei
Basarab, Vasile Lupu, Șerban Cantacuzino (de ce i s-o fi zicând Bibliei
de la București „Biblia lui Șerban“?), Constantin Brâncoveanu, sau
îi găsește – în alt „alternativ“ – înșirați, toți, la grămadă, într-un
singur rând; ca și atunci când se scot din programa analitică de liceu
trei secole de istorie culturală – așa-zisa „literatură veche“ – se arată
spre ...exigențele formulate la Bruxelles!
Recent, Ministerul Educației Naționale a anunțat dispariția în
viitor a secțiilor care în Facultățile de Teologie îmbinau teologia cu
literele și teologia cu asistența socială, pregătind cadre cu o formație adecvată celor mai urgente nevoi ale societății românești. Aceste
secții reprezentau o formă de învățământ ce prelua o mare
tradiție care a stat la baza renașteris noastre moderne, venită din Transilvania blăjenilor și a lui Șaguna. S-a invocat motivul că... „Uniunea Europeană“ nu agrează asemenea „secții“*.
Să fie oare „UE“ pentru români un fel de „gaură neagră“ cosmică,
în care nu se „intră“ decât dispărând?

* Acum se invocă dezastruosul „Acord de la Bologna“ făcut să împingă
în neant învățământul din întreaga Europă.
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Să fie „Europa“ pentru România și locuitorii ei numele unui
cimitir?
Iată întrebările capitale cu care vom păși, peste mai puțin de
100 de zile, în secolul 21 și în mileniul al treilea. Cu o singură certitudine, deocamdată: că, precum Fata Morgana, data „intrării noastre
în Europa“ (cea mai stupidă sintagmă pentru un popor locuind din
moși-strămoși în spațiul Sud-Est european, care a izvodit spiritul
grec și sufletul plin de muzică al traco-geților lui Orfeu!) se îndepărtează pe măsură ce ne apropiem de ea.
Un motiv să sperăm că vom avea răgazul spre a găsi răspunsul
la întrebările de mai sus. Și dacă avem de a face, într-adevăr, cu un
asasinat în numele „Europei“, să mai avem timpul de a face calentoarsă. Nu de alta, dar ne-am descurcat singuri câteva secole,
atunci când „Europa“ ne-a „vândut turcilor“ (cuvintele-i aparțin lui
Petru Rareș!) și, mai aproape de noi, la Teheran, Yalta și Potsdam –
cui știm prea bine!
Opinia Națională, Nr. 292-293, 25-31 octombrie 2000
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Dreptul la credință și speranță
Secolul ce s-a încheiat a demonstrat de o manieră unică în istoria speciei umane cât de nemărginite pot fi resursele de nimicire
și autonimicire conținute în om. A demonstrat cât de departe poate
merge mobilizarea capacității sale de cunoaștere, invenție și acțiune, în direcția ce obișnuim s-o numim RĂUL.
Numărul celor ce au căzut în „războiul de aproape o sută
de ani“, cu cele mai mari calamități înregistrate de memoria Umanității, sau ca victime lipsite de apărare ale erupției fără precedent
a demonismului din om și din misterioasa alcătuire a lumii în care
trăim, a depășit cu mult tot ce oroarea istoriei a reușit să acumuleze
în mileniile anterioare.
Dar tocmai de aceea prăbușirea succesivă, mai înainte de terminarea secolului, a celor mai sfidătoare și ucigașe ipostaze ale răului, care, fiecare în parte, își proclamase o
durată ce mergea de la „mileniul hitlerist“ la eternitatea comunistă
a „legității istoriei“, a transformat veacul ce s-a încheiat și în
scena unei uriașe drame cu final, dacă nu fericit (căci nu
este încă loc pentru fericire în lumea ce am ajuns a ne-o
orândui, sau neorândui!) în orice caz DEMONSTRATIV.
S-a demonstrat, ca niciodată de când avem o memorie colectivă
a speciei umane numită Istorie, că nu există, că nu pot exista forțe ale
răului, ale distrugerii, ale opresiunii și terorii, că nu pot exista arme
și sisteme în mâinile acestor forțe, capabile să anihileze și să învingă
irepresibila sete de libertate, de lumină, de demnitate și
de omenie ce sălășluiește în aceeași specie antropoidă din
care au ieșit și monștrii apocaliptici ai acestui veac, dar și
cei ce i-au împins, până la urmă, în prăpastia justițiară.
Prin tot ceea ce s-a petrecut în secolul nostru crâncen,
omenirea și-a câștigat dreptul la credința că lumea benefi-
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ciază de o asistență divină care nu lasă făptura ei să piară
sub călcâiul de fier al bestiilor apocaliptice, oricât de spectaculos și deznădăjduitor le-ar fi pentru o vreme triumful.
Iată de ce, a reînălța pe cel mai înalt catarg al corăbiei comune
ce ne poartă prin univers, credința, speranța și idealul, din mijlocul unei lumi năucite, terorizate și împinse către prăpastia finală;
a regăsi tot ce a ajutat, în decurs de milenii, specia umană să urce
până la îndumnezeire, îndepărtându-se de caverna primordială; a
reda omului voința de a rămâne om într-o monstruoasă orânduire
ce urmărește transformarea lui în „masă biologică“, nu este o nebunie decât în felul în care, acum aproape două milenii, Sfântul Pavel,
apostolul lui Hristos, îndemna pe cei ce voiau să învingă lumea decadenței antice să se facă nebuni, în fața înțelepciunii ei deșarte.
Trebuie să avem nebunia de a crede posibilă și altă
lume decât aceea a necontenitelor confruntări, necontenitei uri, necontenitei concurențe. Și aceasta, dacă vrem să mai
existe o Terra locuită de oameni și singularizată în cosmos prin elementul VIAȚĂ.
Într-un moment când peste tot ceea ce păruse a fi, cu
numai puțini ani în urmă, aurora boreală a unei ere noi
(de libertate, de conlucrare, de uriașă deschidere interumană, toate ducând spre edificarea unei omeniri scăpate
din secolul cel mai teribil al Istoriei Umanității) se încearcă a se trage cortina și a se dezlănțui din nou duhul negru
ce ne-a chinuit și a martirizat sute de milioane de oameni,
devine de urgență vitală SOLIDARITATEA UNIVERSALĂ A
CELOR ÎN CARE SPECIA ÎȘI MAI PĂSTREAZĂ SEMNALMENTELE DEFINITORII.
De nicăieri acest mesaj nu poate fi lansat cu mai multă putere
ca din spațiul unde această solidaritate a reușit să triumfe, măcar
pentru o clipă, demonstrând că răul nu este atotputernic și nu
a primit de la nici o divinitate, a istoriei sau a transistoriei,
drept de stăpânire eternă asupra lumii lui Dumnezeu.
A te ridica asupra regizorilor conștienți sau inconștienți ai
unor noi tensiuni și confruntări, spre care ne împing cei ce nu mai
văd în om, nu mai cred în el și nu-l mai consideră decât o piesă în
mecanismul intereselor unei civilizații construite împotriva omului,
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poate părea din nou o nebunie. Dar fără acest NOU UMANISM, menit
să smulgă lumea de sub un dogmatism infinit mai represiv pentru
ființa umană decât cel împotriva căruia s-a ridicat Umanismul ce
stă la baza Lumii Moderne, suntem condamnați să pășim în ultima
etapă a aventurii umane.
Căci dacă până la mijlocul secolului trecut singurele certitudini
absolute, pentru fiecare individ în parte și pentru toți la un loc, erau
că ne naștem și că într-o zi vom muri, acum, ca performanță supremă a veacului ce s-a încheiat a apărut a treia certitudine: că
putem sări în aer cu toții și putem pieri într-o clipă, transformând planeta într-un cimitir rătăcitor prin spațiile fără
viață.
Incapabil să dea chip rugii „Vie împărăția Ta“, omul aventurii europene din Era Creștină a reușit în schimb să programeze
Apocalipsul! El se va dezlănțui cu certitudine, în secolul ce vine, de
nu cumva în deceniile imediat următoare, dacă demența „behemoților“ va continua să dicteze legea Omenirii întregi. Și dacă o vom
alimenta la rândul nostru, îmbulzindu-ne în hora morții, în loc să ne
unim spre a le-o sparge.
Căci vom pieri o dată cu lumea ce ne poartă acum spre
cascada finală, dacă România și toți cei ce trăiesc între
hotarele ei, sau care simt și gândesc românește pe toată
întinderea Planetei, nu se vor încorda – ca de atâtea ori în
trecut – spre a face din nou demonstrația că SPERANȚA ȘI
CREDINȚA ÎN BIRUINȚA BINELUI SUB ASISTENTA LUI
DUMNEZEU NU SUNT ILUZII, CI SINGURUL REALISM
CE MAI POATE MÂNTUI LUMEA DE CATASTROFĂ.
„ Curierul «Ginta Latină» „,
Publicație a Fundației Culturale Române,
Anul XII, Nr. 1(38), 2001
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Adevărul despre
„Telegrama Patriarhului Teoctist”
Revenirea Prea Fericitului Patriarh Teoctist în fruntea Bisericii
Ortodoxe Române, act canonic de importanță bisericească, de
înțelepciune și demnitate, a provocat mânia unor publicații prea
devreme culcate pe laurii victoriei împotriva Bisericii noastre
strămoșești. Cu o promptitudine semnificativă, revista „Flacăra”
dădea imediat un chenar care, nesemnat fiind, reprezintă desigur
punctul de vedere al colectivului redacțional. Citim aici, încă o
dată „informația” despre „telegrama” pe care Patriarhul Teoctist
ar fi trimis-o spre a aproba masacrele de la Timișoara! Dar să dăm
cuvântul autorului (sau autorilor) acelui „chenar” intitulat (cu
aluzie la Toamna patriarhului) Primăvara patriarhului: „Va fi
reînscăunat patriarh Teoctist, cel care înainte de 22 decembrie
a adresat dictatorului ceaușescu (sic!) sinistra telegramă
de condamnare a Timișoarei!” [s. n.].
Credeam că jertfa atâtor ființe curate a reușit să pună
capăt celui mai necurat dintre obiceiurile legate de ființa însăși
a tuturor totalitarismelor de orice nuanță ar fi ele: minciuna,
dezinformarea voită a opiniei publice, manipularea fără
scrupule a sensibilității maselor, profitând de lipsa lor de
acces la sursele de informare.
Nu știm ce text, al cărei telegrame, a stat sub ochii redactorilor
de la „Flacăra”. Dacă este un text inedit, să-l publice dânșii! Presa
nu a publicat decât un singur text, care se află în ziarele noastre*
din 20 decembrie și care începe astfel: „Într-o telegramă adresată
președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
* De fapt numai în „România liberă”, ziarul FDUS, de unde reproducem
acum integral această telegramă, spre a deveni cunoscută, în sfârșit,
tuturor.
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și semnată de către președintele Adunării Naționale Bisericești
patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, se spune: «Membrii Sfântului
Sinod, împreună cu reprezentanții clerului și credincioșilor Bisericii
Ortodoxe Române, întruniți în sesiune anuală de lucru a Adunării
Naționale Bisericești, împărtășind entuziasmul tuturor fiilor
patriei pentru opțiunea istorică de realegere a excelenței voastre
în suprema funcție politică de conducere a poporului» etc, etc”.
Este vorba deci de tămâierile pe care toți șefii de culte din
România erau constrânși de fostul Departament al Cultelor să le aducă
dictatorului cu anumite prilejuri, între care se numără și această
Adunare Națională Bisericească de rutină, ce a avut loc în
ziua de 17 decembrie, încheiată cu obișnuita telegramă,
publicată în presă trei zile mai târziu. Nu există, în textul
ei, nici cea mai vagă aluzie la evenimentele ce aveau loc în
țara noastră, nici un cuvânt care să îndreptățească acuza
că Patriarhul Teoctist ar fi semnat o așa-zisă „sinistră
telegramă de condamnare a Timișoarei”. Dacă este vorba de
telegrama apărută la 20 decembrie, singura cunoscută nouă - ca
tuturor -din presa momentului. Și alta, asigurăm pe toată lumea, nu
există!
Iată deci cum înțeleg apostolii „democrației”, „dialogului” și
„primenirii morale duhovnicești a Bisericii Ortodoxe Române” să
respecte elementarul drept la adevăr pe care îl are poporul, după
atâta intoxicare cu minciuni!*.
Alianța, 1990, nr. 1, aprilie; reprodus
și în Războiul împotriva poporului român, p. 17-19
* Acest articol a fost reprodus și în ziarul „Șansa”, nr. 4 din 1991,
însoțit de următoarea notă a redacției: „Recent în presa noastră au apărut
informații despre un film realizat în occident de regizorul David Esrig,
film în care se pune iarăși în circulație acuza calomnioasă potrivit căreia
patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ar fi felicitat pe Ceaușescu pentru
masacrul de la Timișoara. Cum dl. Esrig nu este singurul ce mai crede în
această telegramă» inventată de dl. AL Paleologu, cu scopul de a contribui
la decapitarea Bisericii Ortodoxe Române și la compromiterea vârfului
ierarhiei sale, am hotărât să reproducem aici un articol apărut acum un
an în ziarul „Alianța”. Un an de zile ar fi fost de ajuns pentru a risipi norii
acestei veninoase invenții, dar se pare că se mizează în continuare pe forța
și eficacitatea minciunii, atunci când este însoțită de ignoranță”. [Notă
1993].
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Într-o telegramă adresată președintelui Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, și semnată de către președintele
Adunării Naționale Bisericești, patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, se spune: Membrii Sfântului Sinod, împreună cu
reprezentanții clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române,
întruniți în sesiune anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești
împărtășind entuziasmul tuturor fiilor patriei pentru opțiunea
istorică de realegere a excelenței voastre în suprema funcție
politică de conducere a poporului, își exprimă profunda bucurie
și deplina satisfacție față de acest mare act patriotic, expresie a
voinței unanime a întregii noastre națiuni, și vă roagă să primiți,
și cu acest prilej, cele mai călduroase felicitări, împreună cu un
respectuos omagiu pentru activitatea strălucită pe care o desfășurați în fruntea țării, pentru binele și fericirea întregului popor.
Analizând cu deplină responsabilitate - se arată în telegramă —
activitatea desfășurată în anul 1989 de Biserica Ortodoxă Română
pe diferite planuri, ierarhii Sfântului Sinod și reprezentanții clerului
și credincioșilor Patriarhiei Române au luat act cu satisfacție
că, acționând cu mijloace proprii și în forme specifice, lucrarea
lor se integrează firesc și armonios în eforturile pe care întreaga
noastră națiune sub înțeleaptă și clarvăzătoarea călăuzire a
excelenței voastre, le depune pentru o viață tot mai luminoasă și
mai prosperă.
În încheierea telegramei se spune: Simțindu-ne martori și participanți direcți la rodnicele împliniri ale harnicului nostru popor,
făurite sub cutezătoarea dumneavoastră gândire și îndrumare,
într-o epocă de aur ce vă poartă în mod firesc și justificat numele, împliniri ce vor dăinui peste milenii ca repere ale acestui timp
eroic, vă asigurăm că vom sprijini cu toată hotărârea înfăptuirea
mărețului program de dezvoltare multilaterală a patriei, prezentat
de excelența voastră la marele forum politic al poporului român,
slujind în același timp, cu sporită râvnă, strălucitele acțiuni și inițiative de politică externă, elaborate de dumneavoastră, precum și
nobilele idealuri de înțelegere și colaborare între oameni și popoare, de dezarmare și pace pe pământ.
România liberă, XLVII, 1989, nr. 14033, decembrie 20, p. 2
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Teologia – știința supremă despre om
Pe marginea Scrisorii către Rafail
de Constantin Noica*
Constantin Noica, filosoful prin excelență al generației lui
Mircea Eliade și unul dintre cei mai autentici și însemnați gânditori
români și europeni ai secolului trecut, ne-a lăsat una din capodoperele sale sub forma și dimensiunile unei scrisori. Ea a fost prilejuită de călugărirea fiului său, englez după mamă și trăind în Marea
Britanie, în timp ce părintele își împlinea destinul chinuit, dar atât
de rodnic, în mijlocul nostru.
Publicată sub titlul Scrisoare către Rafail în penultimul
număr apărut din revista „Prodromos“ (număr dublu, 8-9 din
1968) editată de Paul Miron și Ioan Cușa în Germania Federală
și Franța, ea se încheia cu o veritabilă mărturisire de credință. O
mărturisire care venea la sfârșitul unei profunde analize a lumii
în care trăim și pe care Constantin Noica o definea ca lume a
cunoașterii și nu a iubirii, cum era aceea în care pășea fiul său.
Tocmai de aceea gestul acestuia îi apărea oarecum anacronic,
în sensul strict al cuvântului – de așezare în afara timpului. „Dar nu
te dezaprob – scria Constantin Noica – și nu i-aș dezaproba nici pe
ceilalți, chiar dacă ar fi oaste și biserică, iar nu singuratici. Nu vă
dezaprob chiar dacă m-aș teme că trăiți într-o lume gata făcută și
care nu mai are ce face. Pentru că aveți [sublinierea îi aparține] ce
face. Aveți tocmai pe linia cunoașterii.
* Cuvântul citit în primăvara lui 2005, studenților Facultății de
Teologie Ortodoxă a Universității „Valahia“ din Târgoviște la încheierea deceniului de profesorat la Secția „Teologie-Litere“, unde am predat
Istoria literaturii române „de la origini până în prezent“.
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Ființa Domnului n-o puteți cunoaște și n-au cunoscut-o nici
marii Părinți. Ființa lucrurilor încearcă s-o cunoască știința. Ființa ca ființă este de vreo 2500 de ani lotul gândirii filosofice. Ființa
istorică, la rândul ei, o caută iarăși alții (ai citit vreuna din admirabilele cărți ale lui Mircea Eliade?).
Vouă vă este dată ființa omului [sublinierea îi aparține]. E
datoria voastră să spuneți despre om ceva mai adânc și mai adevărat decât pot spune sărmana psihologie, sau biata antropologie
și biata istorie.
Se legaseră nădejdi de științele acestea, dar nici una din ele n-a
putut arunca în om sondele pe care le-a aruncat teologia cândva.
Veți consimți voi să faceți din comunitatea voastră de dragoste
comunitate de cunoaștere? Veți consimți să nu spuneți nu unei lumi
care urcă, sau să spuneți ca vechii greci, un nu care să fie mai slab
decât da ?
Eu n-am a-ți da lecții. Spre capătul vieții văd că e ceva sigur
până și într-o viață ca a mea: e bucuria. N-am avut dreptate decât
atunci când m-am bucurat. Omul e ființa care jubilează. Omul a făcut bucuria, și a văzut că e bună“ încheia Constantin Noica, imitând
referatul biblic despre facerea lumii. Dar ca un neteolog ce a fost și a
rămas, el uita că nu omul, ci tot Dumnezeu a făcut și bucuria, dând-o și câinelui care-și regăsește stăpânul.
Singurul lucru pe care l-a inventat într-adevăr omul a
fost plăcerea de a-i răpi semenului său bucuria și mai ales
imbecilitatea de a și-o distruge în propriul suflet!
Dar e de reținut că simțindu-se „spre capătul vieții“ și greșind,
de data aceasta în avantajul său, fiindcă mai avea în față două decenii întregi, care-i vor vedea marile împliniri (a doua oară va greși
mai puțin fericit, când mă va anunța, foarte încrezător în sine și în
rațiunea sa, că mai are de trăit vreo patru sute și nu mai țin minte
câte zile, dar nu mai avea înainte decât trei săptămâni, curmate
de un biet șoricel)*, Constantin Noica lăsa fiului său o singură învățătură despre „ființa omului“: omul este o făptură a lui Dumnezeu
* Țintuit la pat de o congestie pulmonară, Constantin Noica a văzut
un șoarece venit la oala cu lapte de pe masă și sculându-se din pat să-l
alunge, a alunecat pe covor, fracturându-și șoldul. Când a intrat pe poarta
spitalului din Sibiu, se spune că a zis: „De aici, viu nu voi mai ieși!“ [Notă
2006].
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dăruită cu însușirea de a se bucura. Adică ceea ce cu aproape două
milenii în urmă le ceruse Mântuitorul femeilor venite la mormântul găsit gol și pe cel înviat spunându-le „Bucurați-vă!“. Și ceea ce
Sfântul Apostol Pavel le scria filipenilor: „Bucurați-vă pururi întru
Domnul, și iarăși zic: bucurati-vă“ (IV, 4).
*
Nici unul dintre semenii noștri n-a reușit să dea acestei însușiri
a ființelor create de Dumnezeu, și a omului mai mult decât toate, puterea de a se comunica celorlalți și de a face ca bucuria să țâșnească în
suflete ca apa din gheizere la ascultarea muzicii sale, precum a reușit
Ludwig van Beethoven. El a atins sublimul în finalul Simfoniei
a IX-a, pentru care a simțit nevoia să îmbine sunetele cu versurile
lui Friedrich Schiller. Oda bucuriei din acest grandios final a
fost aleasă ca imn al Uniunii Europene, dar izvorul însuși
al bucuriei, care se află în religia iubirii lui Dumnezeu pentru om și a omului pentru Dumnezeu și semenii săi, a fost
aruncat din Constituția menită a consacra astfel o Europă
fără Dumnezeu și mai ales fără Hristos; un ciot de Europă,
o mizeră UE îmbrâncită în „era post-creștină“.
Din nefericire, trebuie să luăm act că „lumea care urcă“ după
aproape șase decenii de la Scrisoarea către Rafail este o lume tot
mai pustiită de bucurie și mai golită de iubire. O lume în care
„cărarea de la om la om“ de care vorbea un pustnic din munții noștri
atunci când prevestea că sfârșitul lumii va veni când ea se va șterge,
devine pe zi ce trece mai greu de păstrat, acolo unde sufletele se închircesc și cad din om. Este lumea în care se întreba scriitorul grec
Filip Drakondaitis chiar în anul în care Constantin Noica ne părăsea: „ Ce sentimente vor umple existența inexistentă a oamenilor
timpului nostru?“*.
Peste această lume, Oda bucuriei răsună ca să acopere uriașul geamăt de suferință al Umanității strivite de sărăcie, bântuită de
foamete și boli și încrâncenată sistematic, pentru a putea fi condusă
ca o turmă mută și năucă de către noii „cavaleri ai apocalipsei“ de* Vezi Europe sans rivages. De l’identité culturelle européenne.
Symposium international, Paris, Albin Michel, Janvier 1988, p. 325:
„Quels sentiments combleront jamais l’existance inexistante des hommes
de notre temps?“.
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veniți din cei patru închipuiți de Albrecht Dürer o întreagă legiune, ca demonii din îndrăciții ghergheseni, alungați de Mântuitorul
într-o turmă de porci care s-a aruncat, înnebunită, în mare. Din
nefericire, noi nu beneficiem de minunea exorcismului divin, așa încât cei goniți spre valurile catastrofei finale, a
naturii și omului, suntem noi înșine.
Dar tocmai de aceea, astăzi mai mult ca oricând, știința supremă
despre om, care este în viziunea lui Constantin Noica TEOLOGIA,
trebuie să contribuie la declanșarea unei veritabile palingeneze,
în absența căreia soarta planetei Terra va fi de cimitir rătăcitor prin
spații. Ea trebuie să fie smulsă din ghearele unei specii noi, desprinsă
din om și păstrând semnalmentele lui fizice, dar fiind în realitate
specia anti-omului.
Această specie, nu de extra-tereștri creați de imaginația autorilor de povestiri științifico-fantastice, ci reprezentând o cumplit de
terestră realitate, a fost identificată și descrisă, dar numai într-unul
din regnurile sale, de către genialul nostru compatriot Emil Cioran,
în cuvintele cu care caracteriza încă din 1960 lumea occidentală:
„Quelle malédiction l’a frappé pour qu ’au terme de son essor il ne produise que ces hommes d’affaires, ces épiciers,
ces combinard aux regards nuls et aux sourires atrophiés,
que l‘on rencontre partout, en Italie, comme en France,
en Angleterre de même qu’en Allemagne?” [Ce blestem a lovit-o pentru ca la capătul avântului ei să nu mai producă decât pe
acești oameni de afaceri, pe acești băcani, pe acești combinagii cu
priviri nule și surâsuri atrofiate, de care dai peste tot, în Italia ca
și în Franța, în Anglia ca și în Germania, Histoire et utopie, Paris,
Gallimard, 1960, p.30].
Exact aceștia sunt cei ce l-au sfidat pe Papa Ioan Paul al II-lea
și au refuzat consemnarea rădăcinilor creștine în Constituția unei
Europe clădite astfel pe nisip, de nu cumva pe bombă.

II

Aflată în plin asalt pentru hegemonia mondială, după
scufundarea în neant a pretendenților la aceeași hegemonie care au
chinuit omenirea secolului trecut, această specie de anti-oameni,
care așează pretutindeni capiștile vițelului de aur visând să le
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substituie cu totul altarelor lui Hristos, are însă o singură mare
slăbiciune, pe care o împarte cu defuncții secolului douăzeci: este
lipsită de adevărata cunoaștere a omului. Adică exact de ceea
ce Constantin Noica socotea că îi conferă teologiei rangul de știință
supremă despre om.
Eroarea fatală a comunismului, aceea care l-a dus la eșec și
prăbușire în Europa, a fost tocmai nesocotirea omului european adevărat, adică a omului structurat de mesajul creștin timp de aproape două milenii. Cauza acestei optici false a
fost concepția marxistă care a văzut în om doar rezultanta factorilor externi, și în primul rând a celor economici, exilând în așa-zisa
„suprastructură“ condiționată și depinzând de „bază“, tot ceea ce noi
considerăm a fi „chipul lui Dumnezeu“ din ființa umană.
Desfășurarea lucrurilor avea să dovedească însă –
din nefericire după ce omenirea va plăti teribil de scump
eroarea – că tocmai „suprastructura“ spirituală și morală
va fi aceea care va arunca in aer cămașa de forță croită din
minciună, crimă și teroare, în care o mare parte din omenire a
fost ținută trei sferturi de veac și în care au fost vârâte cu forța, în
urma aranjamentelor dintre „cei mari“, popoarele și țările care n-au
putut scăpa de ea decât după 45 de ani.
Beneficiarul târgului ce ne-a rânduit și pe noi între sclavii săi, și
unul dintre cei mai teribili reprezentanți ai speciei anti-om, dacă nu
chiar cel mai – l-am numit evident pe I. V. Stalin – a fost pedepsit
să privească – de-i vor fi îngăduit paznicii cazanelor cu smoală să
mai ia aminte la cele terestre! – cum imperiul întemeiat de el se
destramă de o manieră ce-i răspundea, peste aproape jumătate de
veac, la întrebarea pusă convivilor săi de la Yalta, care-i ceruseră să
fie invitat și Papa la masa la care se discuta viitorul lumii: „Papa?
Câte divizii ?!“.
Nici una! Doar „Sabia Duhului“ cu care Sfântul Apostol Pavel
învinsese legiunile Imperiului Roman, fondând pe ruinele acestuia
lumea creștină. La fel, Papa loan Paul al Il-lea a făcut neputincioase
de data aceasta diviziile lui Stalin, care călcaseră în șenile, fără
cruțare, Berlinul în 1953, Budapesta în 1956 și Praga în 1968.
Handicapul congenital al concurentului capitalist, care se
scaldă acum în hybrisul victoriei și se crede învingător prin calitățile
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sale și nu prin slăbiciunile adversarului, îl constituie aceeași
viziune strâmbă despre om. Ea și-a găsit în Machiavelli, acum
aproape o jumătate de mileniu, expresia cea mai deplină.
Pentru oamenii banului și pentru însetații de puterea în sine,
obținută și păstrată cu orice preț, omul este o ființă mizerabilă, mânată numai de interes și știind numai de frică, iar „homo sine pecunia imago mortis“ – omul fără bani este imaginea morții. În consecință, disprețul este singurul tratament ce i se cuvine și nu există
nicio opreliște, de natură umană sau divină, în stare să se opună la
comportamentul adecvat acestei viziuni despre om. Machiavelli a făcut inventarul științific al mijloacelor de folosit, punând un adevărat
geniu în spulberarea ultimelor ezitări la utilizarea panopliei sale.
După aproape o jumătate de mileniu, am asistat în secolul trecut
și asistăm în zilele noastre la apogeul terifiant al acestei mentalități.
Niciodată omul n-a fost sacrificat în atât de mare număr și cu atâta
ușurință unor utopii, dar mai ales nebuniei sanguinare a speciei
anti-om. De la Lenin, Stalin și Hitler la Pol Pot.
Acum se confundă intenționat procesul obiectiv – determinat
de progresul mijloacelor de comunicare și de tot mai pronunțata
interdependență care transformă planeta într-o corabie unică, pe
care ne aflăm îmbarcați cu toții, spre a naviga solidar sau a naufragia
împreună, cu așa-zisa „globalizare“ care nu este decât termenul
ce desemnează noua voință și noua tentativă de instituire a
unei hegemonii planetare, similară cu aceea la care aspira
Hitler când proclama „Reichul de 1000 de ani“ și Uniunea
Sovietică, pentru care „victoria finală a socialismului“ era
însăși legea istoriei universale și se confunda cu propria
supremație mondială.
*
A semăna și a întreține în oameni ideea că nu se pot
opune unei puteri fără egal, cum credea Hitler că este
propria mașină de război, și cu atât mai puțin „legilor
evoluției omenirii“ care, după cum susținea marxismleninismul, fac din libertate doar o „necesitate înțeleasă“
(dar a cărei înțelegere poate fi impusă la nevoie prin gulag)
a fost, cel puțin în spațiul european, tehnica unei presiuni
psihologice exercitate sistematic, decenii în șir. Și totuși, azi
ne aducem aminte de ea cu un oftat de ușurare.
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Atunci însă când auzim același cântec și despre „globalizare“,
e bine să stăruim asupra temei mai mult decât timpul unui oftat.
Și să luăm aminte că cele două principale tentative de hegemonie planetară din veacul trecut s-au sfărâmat, precum
Titanicul de ghețarul neprevăzut, de ignorata și subestimata natură umană. Ea s-a dovedit a fi alta și decât cea imaginată de Machiavelli și decât schema lui Karl Marx. Asistăm,
de altfel, la începutul unei noi demonstrații a faptului că nu există
forță materială pe lume în stare să înfrângă voința umană și nici să
o corupă, atunci când ea este înrădăcinată într-o credință și – ca pe
vremea primilor creștini – nu se teme de moarte.
Dar a face față, astăzi, cataclismului ecologic și uman programat
de specia anti-om celor rămași oameni și planetei întregi, presupune
o mobilizare „globală“, ca aceea care a risipit visul urât, dar din
nefericire real, impus lumii întregi de Hitler, ca și aceea care a învins
„Imperiul Răului“. Iar „punctul arhimedic“ pe care se poate sprijini
pârghia în stare să doboare noul coșmar în marș și să cucerească
Umanității alt viitor decât apocalipsul universal spre care mergem
acum, este – din nou – omul însuși. Iată de ce teologiei îi revine,
potrivit concepției lui Constantin Noica, tocmai această misiune: de
a ne spune despre om ceea ce nimeni și nimic altceva nu
mai e în stare să ne spună, azi, spre salvarea lui.

III

Dar cărei teologii? În timpul nostru se aude tot mai des și mai
insistent îndemnul la „deschiderea Creștinismului către celelalte religii“, mai ales către cele două mari religii monoteiste, iudaismul
și mahomedanismul. Ioan Paul al II-lea a făcut de altfel primii
pași în direcția inițierii unui dialog cu Islamul și a fost primul Papă
care a intrat într-o sinagogă. El s-a rugat la zidul plângerii și a pus
acolo un bilet pentru interlocutorul ceresc. Urmașului recent ales și
înscăunat i s-a sugerat că de modul cum va realiza o antantă cu cele
două mari religii ne-creștine va depinde, în mare măsură, succesul
pontificatului său, ca și de modul în care va stărui în refacerea unității creștine.
Chestiunea care se aduce însă în discuție mult mai puțin este
aceea a coeficientului de reciprocitate pe care-l presupune un
asemenea demers. Iar cel puțin deocamdată nu-mi amintesc – de
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nu cumva mă aflu în vinovată ignoranță –să fi existat o întoarcere
a vizitei istorice, în lăcașul Celui care se consideră vicarul lui Iisus
Hristos. Și este de asemenea greu de profețit momentul când Islamul
va înceta să mai vadă în Creștinism o stavilă în calea expansiunii sale.
Așa cum de altfel a fost stavila la această expansiune, catastrofală
cel puțin pentru creștinătatea bizantină și sud-slavă, creștinismul
românesc asaltat de Semilună!
Desigur, în ultimă instanță, acela care deține puterea de a
decide cum vor decurge lucrurile este Cel ce – din Sfânta Treime
– ne este comun tuturor. Noi suntem datori a spera în împlinirea
profeției despre o turmă și un păstor. Iar speranța este – cum știm
– o virtute teologică.
Nu pe speranțe însă, ci numai pe certitudini se
poate întemeia o teologie ortodoxă română a secolului
21. O teologie capabilă să-și ajute neamul încă o dată să
reziste unor provocări ale Istoriei care-i pun sub semnul
întrebării de data asta nu numai existența sufletească, ci
și pe cea fizică.
Teologia și Biserica Ortodoxă Română au mai avut misiuni
asemănătoare, chiar dacă nu atât de grele ca cele de azi, pe vremea
Sfântului Nicodim de la Tismana, a lui Ștefan Vodă cel Mare și Sfânt, a
lui Neagoe Basarab, a lui Coresi și preoților din Șcheii Brașovului, sau
a Vlădicii Varlaam. Acesta din urmă ne-a dat Cartea românească
de învățătură din care „semenția românească“ de pretutindeni a
învățat să vorbească aceeași „limbă veche și-nțeleaptă“ admirată și
turnată în formă nouă de Mihail Eminescu și Mihail Sadoveanu.
Cuceriți de cuvântul de miere al Sfântului Vlădică, românii s-au
străduit, secole în șir, să-și orânduiască viața în acord cu mesajul
Evangheliei și cu modelul hristic oferit, de la leagăn la mormânt, de
această minunată carte. Ea fusese gândită și alcătuită în același scop,
de apărare a sufletului românesc creștin și înrădăcinat în Ortodoxie,
pentru care se luptaseră și marii înaintași, cu arma în mână pe
câmpul de luptă sau cu mistria înălțării de cetăți ale Duhului Sfânt.
„Cetăți“ în care preoții și monahii să ceară ajutorul Cerului pentru
biruința „oamenilor pământului“.
Suntem, noi, românii, cei mai bine pregătiți spre a realiza
dorita deschidere spre toate credințele și mai ales spre cele ce se
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află în atât de strânsă legătură cu a noastră. Pentru că totdeauna am
practicat nu toleranța – cuvânt atât de nepotrivit, și de altfel pătat
de o conotație bine cunoscută – ci respectul cuvenit – în concepția
noastră – oricărei credințe a semenilor. Singurul tip de om față de
care ne-am rostit și manifestat mefiența a fost „omul fără nici un
Dumnezeu“. Poate tocmai de aceea am dăruit științei numite Istoria
religiilor pe Mircea Eliade.
Dar a învăța din toate „credințele și ideile religioase“ ale lumii –
ca să folosim titlul sintezei finale a lui Eliade – tot ce ne pot descoperi
și învăța ele despre om și căile mântuirii lui, nu înseamnă a ceda o
iotă din certitudinea că ne aflăm, ca ortodocși, în situația
privilegiată de a beneficia de cea mai cuprinzătoare, mai
roditoare și mai tonică învățătură despre om și despre
raporturile lui cu semenii, cu restul creației lui Dumnezeu
și cu Dumnezeu însuși.
Convingerea noastră definitivă și nestrămutată trebuie să
fie a zecilor de generații ce ne-au precedat pe acest pământ: că
trăim în cuprinsul unei Biserici ale cărei rânduieli și ritualuri au
constituit nu numai izvoarele sufletului românesc, alături de ale
tuturor popoarelor ortodoxe, ci însăși garanția păstrării lui
prin atâtea învârtejiri ale istoriei și aventuri intelectuale
omenești.
Ortodoxia posedă acest neprețuit tezaur: posedă o
anume încredere funciară, în același timp idealistă și
perfect realistă, în ființa umană și în menirea ei, care
nu este egalată de nimeni și de nimic. Este datoria celor ce
o predau viitorilor slujitori ai altarelor să semene adânc această
certitudine în ființa lor morală și intelectuală, de unde să rodească
pentru mântuirea neamului nostru „din valul ce ne bântuie“.
A fi conștienți de această realitate și a descoperi, alături de
bogăția moștenirii patristice sporite de geniul cugetătorilor moderni
ruși, greci, sârbi, bulgari, aportul considerabil – și în unele laturi
unic – al neamului nostru, aport luminat, valorificat și sporit la
înălțimea intelectuală a contemporaneității de părintele Dumitru
Stăniloae, nu înseamnă nici „fundamentalism“ și cu atât mai puțin
un fel de naționalism confesional, cum s-au grăbit să declare unii
teologi de ultimă oră, aplaudați în mod penibil chiar de către un
înalt ierarh prefațator, care de altfel nu se află la prima poticneală a
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Înalt Prea Sfinției Sale. Înseamnă exclusiv cunoaștere exactă
de sine, pentru folosul propriu și pentru folosul lumii.
Înseamnă a ști despre sufletul ortodox românesc, chemat să
contribuie la edificarea unei Umanități viabile, ceea ce sunt
obligați să știe despre calitatea și rezistența materialelor proiectanții
și constructorii de viaducte, de poduri și blocuri, răspunzători de
viețile a mii și sute de mii de oameni.
Cei care se pregătesc, aici, spre a clădi o țară și a asigura „semenției românești“ o viață luminată de bucurie și prosperitate, ca și
cei ce învață și se călesc în știința apărării și înfloririi sufletului ei,
pășesc alături și răspund solidar de moștenirea pe care o vor lăsa
propriilor copii și generațiilor viitoare.
*
Un adevăr care trebuie pus în lumină pe baza celei mai obiective explorări a universului religios al omenirii – întreprindere începută de Mircea Eliade, dar departe de a fi dusă de el până la capăt
– este acela că singura religie din cele câteva sute existente
azi pe lume și singura confesiune creștină în stare să ofere
omului chinuit, destrămat și supus agresiunii continue a
anti-omului, un fir trainic de care să se prindă pentru a se
smulge din mlaștina ce amenință să-l înghită, este Creștinismul. Iar în cuprinsul lui, azi în mod preponderent,
Ortodoxia. Și anume, prin teologia îndumnezeirii omului
și prin învățătura palamită despre energiile divine. Prin antropologia care, fără să ignore urmările păcatului strămoșesc, nu
le hipertrofiază; prin asigurarea și promovarea legăturii directe
a omului cu Dumnezeu dar în Biserică, și nu obligându-l pe cel
dornic de această comuniune să iasă din ea și să fărâmițeze cămașa
lui Hristos – deja sfâșiată de la două, în câteva sute de petice.
Ortodoxia este în momentul de față cea mai bine plasată spre
a-și asuma acea palingeneză salvatoare. În cuprinsul Creștinismului, ea are avantajul de a fi preluat și transfigurat viziunea antică greacă despre lume, considerând-o nu o „vale a plângerii“ ci o
„podoabă“ făurită de Dumnezeu și în care omul, ajutat de energiile
divine, trebuie să facă din viața sa de aici, o arvună a raiului.
Cosmologia și antropologia ortodoxe au fost trăite și rodite
în existența milenară a țăranului român mai deplin ca oriunde. Și
suntem chemați tocmai de aceea să dăm omului contemporan, din
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ce în ce mai dezrădăcinat și mai golit de bogăția naturii umane, atât
busola călăuzitoare cât și forța lăuntrică cu care să poată spulbera
maldărul de rațiuni pentru care, acum două decenii, un locuitor al
Islandei, recent zguduită de un teribil cutremur, răspundea la întrebarea dacă nu se gândește să-și părăsească insula: „Unde să mă
duc, atunci când pământul întreg se transformă într-o
anticameră a infernului?“
Pentru Ortodoxie, pământul întreg și viața omenească trebuie să devină o anticameră și o arvună a raiului! Ne-o cere însuși
Creatorul, și ne ajută să o înfăptuim, dacă-L rugăm făcând uz de
libertatea de alegere cu care ne-a plăsmuit.
A fi conștienți, astăzi, de atuurile teologiei ortodoxe,
și în mod special de ale Ortodoxiei românești, este una din
șansele salvării lumii. Și dacă se mai poate spera un „nou umanism“ care să facă din „restaurarea omului“ obiectivul său principal
și să-i asigure victoria asupra anti-omului, acest nou umanism nu
poate fi conceput decât în cuprinsul Ortodoxiei în general și al Ortodoxiei românești cu precădere.
Iată de ce teologia românească de astăzi are neapărată nevoie să
mediteze la cuvintele testamentare ale lui Constantin Noica, trăgând
din ele toate învățămintele. În clipa în care o va face, a teologhisi
în România mileniului trei va însemna a găsi căile supraviețuirii
noastre ca neam, și poate ale supraviețuirii lumii.

CONSTANTIN NOICA:
SCRISOARE CĂTRE RAFAIL
„Istoria toată, poate, nu este decât
o lentă moarte a stăpânilor“ (Constantin Noica)
Ce poate fi în lumea voastră, dragul meu, că te-ai gândit să pleci
din ea? Și sunt mulți – mi se spune – care se despart de ea, chiar
dacă nu intră în ordin, ca tine. V-a mâhnit peste măsură lumea de
azi? Ați găsit că o puteți sluji de dincolo de ea?
Nouă, aici, ni se părea că lumea de azi nu mai poate fi boicotată. Este în ea ceva care urcă, și tot ce urcă e sacru. Popoarele ies
acum, rând pe rând, din boicotul istoriei (cum spusese Blaga despre
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neamul acesta al nostru) sau ele ies din somn și animalitate. Dobitoacele și firea se primenesc. Ce e cu putință invadează, cu bogăția lui, lumea lui ce este – și omul însuși, care populează lumea
cu noi și stranii făpturi, este pe cale să devină o nouă făptură, cu
înzestrări sporite.
Sună, poate, naiv optimist tot ce-ți spun. Lasă-mă atunci să
spun lucrurile pe limba ta, care mi-e dragă și mie.
În limba ta există o vorbă a trecutului care-mi pare, într-un
fel, mai adevărată astăzi decât oricare alta. Este cea a lui Augustin,
«iubește și fă ce vrei». Căci dacă iubești cu adevărat – s-a spus – nu
mai faci aceea ce vrei, doar ce trebuie. Poate că lumea de azi e uneori
smintită pentru că a despărțit pe «fă ce vrei» de «iubește». Ea și-a
luat toate libertățile și face tot ce-i place; dar nu iubește întotdeauna.
Așa cum artistul modern adesea nu iubește cuvântul sau materia în
care lucrează și acestea se destramă în irealitate – în timp ce un
Brâncuși, care-și iubea materia și o mângâia, făcea din ea aceea ce
trebuie și este – omul modern trăiește scandalul libertăților și al
inimii, pentru că nu stă sub ordo amoris.
Să-l reînvățăm dragostea, ai putea spune așadar; și cum orice
dragoste adevărată este, până la urmă, dragoste cătră Dumnezeu,
să-l restituim credinței. – Dar iată, aici se despart apele.
Vorba lui Augustin este adevărată, dar abia în dezmințirea ei.
Astăzi nu mai putem spune: iubește și fă ce vrei. Trebuie să spunem,
cum s-a spus în fapt: cunoaște și fă ce vrei. De vreo trei veacuri așa
simte omul modern, și nu-i rămâne decât să-și ducă vorba până la
capăt, așadar să intre în ordinea cunoașterii.
Cunoașterea a pus într-adevăr pe om în intimitate cu lucrurile
– într-o altă intimitate decât cea magică, mitică ori religioasă – și
atunci omul modern începe să facă ce-i place. Poate reface substanțele
anorganice, așa cum reface societatea; sau dublează realitățile cu
«izotopii» lor și lucrează asupra acestora ca asupra unei noi lumi.
Face tot ce vrea: dacă vrea face și arme atomice.
Vei spune: le face, în fapt. Dacă ar iubi, nu ar face din astea, și
atâtea alte nefăcute; să-i redăm deci comunitatea de dragoste. – Dar
omul de azi nu mai poate să nu cunoască. S-a întâmplat cu el ceva
hotărâtor; s-a trezit în el o altă neliniște decât cea a inimii. Augustin
spunea: cor irrequietum. Omul modern, însă, e însuflețit de o mens
irrequieta. Comunitatea de dragoste i-a devenit prea puțin.
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Și ce a ieșit din asta? A ieșit o lume care nu mai seamănă cu
cea de până acum a bunului Dumnezeu. Gândește-te așa, concret:
dacă bunul Dumnezeu ar spune astăzi unui Noe să-și pregătească
arca fiindcă vine potopul peste răutatea lumii – oare ce ar pune în
arcă Noe? Ar pune câte o pereche din fiecare soi de vietăți? Nu. Ar
pune altceva, straniu de tot – câteva sticluțe cu acizi nucleici, și
câteva calculatoare, și câteva pile electrice sau mai știu eu ce. Bunul
Dumnezeu ar întreba: ce sunt astea? Și Noe ar răspunde: ce trebuie
păstrat din lumea Ta, Doamne. Și ar putea să nu se mai urce nici el,
Noe, în arcă.
Lumea aceasta ne place ori nu, dar e lumea noastră. Și ea ne
place undeva, căci e o lume a supunerii, a răbdării și a înfrățirii,
între noi și cu lucrurile. Dar nu mai e o lume a dragostei. Este una a
cunoașterii.
Știu, în lumea dragostei se întâmplau lucruri adânci de tot:
omul se înfrățea cu oamenii, se înfrățea cu firea, și putea prelua,
în creșterea lui spirituală, până și materia lipsită de simțire. Citesc
câteodată Mineiurile Bisericii Ortodoxe, care-mi plac pentru limba
lor românească fără pereche, și găsesc în Mineiul pe septembrie, la
ziua lui Simion Stâlpnicul, rândurile acestea uluitoare: «Cuvioase
părinte, de ar avea graiu stâlpul, n-ar înceta a vesti durerile,
ostenelile și suspinurile tale; însă acela nu el te ținea pe tine, ci mai
ales umezindu-l tu, fericite, cu lacrimile tale, ca un pom îl țineai».
Ce minune de gând și de vorbă – pentru o faptă dincolo de
orice judecată. Dar se întâmplă că acum, în lumea cunoașterii, nu
omul singuratic și nu cu lacrimile sale, ca un pom totuși ține stâlpii
lucrurilor și-i preia în creșterea sa.
Este o altă înfrățire, cu lucrurile și cu oamenii. S-a sfârșit cu lumea aproapelui; este o lume a departelui nostru, cea în care trăim și
se va trăi. Nu e o întâmplare că eu însumi îți scriu de departe, dragul
meu, și că-ți scriu pe departe, nu de-a dreptul, ca și cum ai fi pentru
mine doar unul din Rafailii lumii.
Dar nu te dezaprob și nu i-aș dezaproba nici pe ceilalți, chiar
dacă ar fi oaste și biserică, iar nu singurateci. Nu vă dezaprob, chiar
dacă m-aș teme că trăiți într-o lume gata făcută – și care nu mai are
ce face.
Pentru că aveți ce face. Aveți, tocmai pe linia cunoașterii. Ființa
Domnului n-o puteți cunoaște și n-au cunoscut-o nici marii Părinți.
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Ființa lucrurilor încearcă s-o cunoască știința. Ființa ca ființă este
de vreo 2500 de ani lotul gândirii filosofice. Ființa istorică, la rândul
ei, o caută iarăși alții (ai citit vreuna din admirabilele cărți ale lui
Mircea Eliade?). Vouă vă e dată ființa omului. E datoria voastră să
spuneți despre om ceva mai adânc și mai adevărat decât pot spune
sărmana psihologie, sau biata antropologie și biata istorie. Se
legaseră nădejdi de științele acestea, dar nici una din ele n-a putut
arunca în om sondele pe care le-a aruncat teologia, cândva.
Veți consimți voi să vedeți în teologie o știință a omului? Veți
înțelege să faceți din comunitățile voastre de dragoste comunități de
cunoaștere? Veți consimți să nu spuneți nu unei lumi care urcă, sau
să spuneți, ca vechii greci, un nu care să fie mai slab decât da?
Eu nu am a-ți da lecții. Spre capătul vieții, văd că nu știu mai
nimic. Dar când mă uit îndărăt, văd că e ceva sigur până și într-o
viață ca a mea: e bucuria. N-am avut dreptate decât atunci când
m-am bucurat. Omul e ființă care jubilează. Omul a făcut bucuria, și
a văzut că era bună.
Dar nu te poți bucura cu adevărat dacă nu ai cunoaștere,
dacă nu ai deschidere în lumină, dacă oamenii suferă, dacă sunt
strâmbătăți în jurul tău, dacă sunt adevăruri neștiute în jurul tău,
dacă nu vibrezi de toată bogăția lumii tale, dacă nu te desfeți cu joaca
asta extraordinară a umanității din veacul nostru cu fluizii electrici
și cu undele – dacă nu știi tot și nu iubești tot.
Îmi vine atunci în minte că, dincolo de iubire și cunoaștere, sau
cu ele cu tot, există o ordo gaudii. Și-ți spun numai: bucură-te și fă
ce vrei.
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Ortodoxia –
principiul măreției și misiunii românești...
Înțelesul pe care îl dăm cuvântului principiu este acela din
Vulgata, când traduce vestitul început al Evangheliei Sfântului
Ioan: „La început – in principiis – a fost Logosul“.
La începutul ființei noastre ca neam, și al traiectoriei
noastre istorice și spirituale, care a străbătut aproape
două milenii și se pregătește să treacă pragul celui de al
treilea, se află Ortodoxia, așa cum la începutul a tot ce există a
fost Logosul.
Departe de noi pretenția de a fî singura sau cea mai deplină
întruchipare a Ortodoxiei în istorie și cultură. Avem, însă, toate temeiurile să ne socotim o realitate distinctă între toți cei ce au
întrupat acest mod de înțelegere, de trăire și de rodire a
Evangheliei și a harului dumnezeiesc. O realitate inconfundabilă și mai ales INABSORBABILĂ în vreo altă întruchipare, mai
cunoscută, a aceluiași duh care ne vine din Cer, iar pe calea istoriei,
de la Bizanț.
A vorbi de ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ atunci când se scriu
cărți cu titlul L’esprit de l’Orthodoxie grecque et russe (de M.J. Le
Guillou o.p. du Centre d’Études Istina, Professeur de Théologie
Orientale à la Faculté de Théologie du Saulchoir, Paris, Librairie
Arthème Fayard, 1961. Colecția „Je sais – je crois. Encyclopédie du
catholique au XX-ème siècle“) fără a se simți nevoia unei incursiuni în
alte spații, este o datorie, nu un act de aroganță sau o impietate.
Ce înseamnă, deci, Ortodoxia, pentru ceea ce am fost, pentru
ceea ce suntem și pentru ceea ce putem aspira să fim în lumea mileniului al treilea? Iată un șir de întrebări imperative, într-un moment
în care unii se nevoiesc din răsputeri să ne convingă de necesitatea
lepădării Ortodoxiei ca pe o haină uzată și mai ales neacceptată ca
ținută de rigoare pentru cei ce vor să „intre în Europa“!

Împotriva distrugerii României

209

Încep prin a reaminti că aparținem acelei familii de popoare europene la care etnogeneza și asimiliarea Evangheliei
sunt consubstanțiale: grecii noului ciclu istoric și cultural legat de
Bizanț și de lumea modernă, printre care a călătorit și a predicat
Sfântul Apostol Pavel, punând împreună cu ei și în limba lor fundamentele civilizației Europei creștine; italienii – descendenții
direcți ai romanilor –, adresanții unei epistole pauline și în a căror
Romă eternă au biruit și au fost martirizați cei doi „verhovnici ai
Apostolilor“; francezii, spaniolii, englezii – cu toții popoare
aflate înlăuntrul „limesului“ roman, cu care au ajuns să se identifice hotarele lumii civilizate circummediteraneene la sfârșitul Antichității. Lume în care noi am fost integrați cu mult înainte de
cucerirea lui Traian, prin celebritatea duhului geto-dacic, atestată
de Platon, pentru că a proclamat primatul sufletului asupra
materiei, considerând primordială vindecarea sufletului, dacă se
vrea însănătoșirea și întărirea trupului.
Am fost, după aceea, prezenți în acea Europă creștină unitară, în care Biserica era Ortodoxă în credință și Catolică prin
extensiune și unitate. Europă la care se vor alătura, aproape un
mileniu mai târziu, neamurile germanice și slave, precum și migratorii asiatici salvați, prin creștinare, de soarta valurilor ce s-au
revărsat și au pierit fără urmă. Este prima marcă a identității
noastre, care ne apropie de cei numiți întâi și ne distinge
de ultimii.
Am dat acestei Creștinătăți unitare din primele opt veacuri pe
celebrii „călugări sciți“, apărători ai dreptei credințe în Sinoadele
ecumenice, pe episcopii Tomisului și pe doi dintre ctitorii Europei
creștine: pe Sfântul Ioan Cassian (n. circa 360-365 – m. circa 435), fondatorul monahismului occidental (fără de care această
Europă creștină este de neconceput) și pe Dionisie Exiguul (cel
Mic), părintele „Erei creștine“, cel care, plecat din Scythia Minor
(actuala Dobrogea) la Bizanț și de aici ajuns la Roma la sfârșitul
anului 496, a propus o nouă cronologie a istoriei universale, înlocuind pe cele în uz până atunci, prin socotirea anilor „înainte“ și
„după“ nașterea Mântuitorului, în care vedea evenimentul crucial
ce a despicat în două aventura speciei umane.
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De câte ori se folosește, pretutindeni în lume, acest
sistem cronologic, este confirmată și omagiată acea lume
latinofonă dintre Dunăre și Mare ce trăia pe teritoriul numit de Pârvan „cel mai vechi pământ românesc“ și din care
se va naște poporul român.
Acești „străromâni“ (cum fericit i-a denumit neuitatul părinte
profesor Ioan Coman) strălucesc asemeni unor uriașe faruri de
coastă în furtuna mileniului de năvăliri barbare. Ei trimit până la
noi, prin ceața ignoranței, semnalele existenței lumii romane
și creștine în această furtună care nu ne-a putut dezrădăcina
și nici schimba dubla identitate, latină și creștină, asupra căreia
Ortodoxia, ca opțiune fermă în cealaltă furtună – a ereziilor – a
pus semnul distinctiv ab initio!
Primul nostru titlul de măreție în Europa creștină
unitară ne~a fost dat de acești doi mari „străromâni“,
veritabile „arhetipuri“ ale celor ce se vor numi, peste
veacuri, Nicolae Spătarul, Dimitrie și Antioh Cantemir,
Constantin Brâncuși, Mircea Eliade. Adică românii cărora
lumea întreagă în care destinul i-a purtat nu le-a fost loc de uitare a
rădăcinilor și de pierzanie a duhului primordial, ci a devenit marea
scenă pe care au prelungit și au făcut să biruie acest duh,
luat de acasă, de pe pământul ce avea să fie cândva, sau
era acum, România.
Cu Ortodoxia noastră n-am avut nevoie, timp de o mie de ani,
să „intrăm în Europa“ deoarece, așa cum rememoram și dovedeam numai prin argumente occidentale în teza mea de licență,
Ortodoxie și Romano-Catolicism în specificul existenței lor
istorice (susținută la Institutul Teologic Universitar din București
în toamna lui 1956, dar tipărită abia în primăvara lui 1992), timp
de o mie de ani a existat o „Europă a hegemoniei bizantine“, care nu ia sfârșit pe deplin decât în pragul a ceea ce se va numi
„Epoca Modernă“. Epocă inaugurată de acel fenomen hotărâtor numit „Renaștere“, excelent definit de Jean Delumeau drept momentul
„promovării Occidentului și al avansului pe care acesta îl
ia cu repeziciune asupra civilizațiilor paralele“ (Civilizația
Renașterii, Ed. Meridiane, București, 1995, p.7).
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La edificarea „Europei bizantine“ sau ortodoxe (spre a
folosi și noi delimitarea de ultimă oră introdusă de politologul american Huntington), „străromânii“ au contribuit hotărâtor prin doi
exponenți ai acelei „romanități orientale“ din care s-a născut poporul român. Romanitate care constituia încă, la data aceea, o
pânză compactă, din Carpați până la hotarul grecofoniei (ce
coincidea cu actualii munți Balcani). Ea nu fusese spartă de infiltrarea slavă.
Este vorba de țăranii sud-dunăreni Justin și nepotul său Flavius Petrus Sabbatius Justinianus, ajunși împărați ai Bizanțului,
primul între 518-527 iar al doilea din 527 până în 565. După N. Iorga, Justinian, ctitorul Sfintei Sofii, este cel ce a structurat „sinteza
bizantină“ între ideea imperială romană, Ortodoxie, și uriașa moștenire a Orientului, eșuând în încercarea de a reface Imperiul Roman, dar rămânând nemuritor cu opera de legislator și codificator
al Dreptului roman și cu aceea de creator al stilului propriu „civilizației bizantine“.
Justinian este al doilea mare „roman oriental“ ce a făcut să se deplaseze centrul de greutate al vieții continentului dinspre Apus spre
Răsărit, după Sfântul împărat Constantin cel Mare, creștinătorul
Imperiului și ctitorul Constantinopolului. Acelui Constantinopol a
cărui prăbușire sub loviturile otomane, în 1453, a marcat sfârșitul
unei întregi ere istorice, împreună cu celălalt eveniment crucial,
care va duce la „promovarea Occidentului“ în prim-planul Istoriei
Universale: descoperirea Americii în 1492.
În același moment în care Occidentul țâșnește ca o rachetă pe
firmamentul gloriei și dominației universale, Răsăritul este teatrul
unei uriașe tragedii: prăbușirea întregii Peninsule Balcanice – leagănul „Europei“ prin Grecia antică, iar apoi centrul civilizației bizantine ce domină un mileniu întregul continent, Orientul apropiat
și Africa de nord – sub stăpânirea Islamului otoman!
Ofensiva Asiei Islamice asupra Europei, stăvilită de Bizanț
în etapa arabă (când a fost însă cucerit Extremul-Occident
din Peninsula Iberică) se reia acum sub forma otomană, și de
data aceasta cucerește Peninsula Balcanică. Sunt două capitole
esențiale din acel „clash of civilizations“ subliniat ca fenomen al
istoriei universale în ultimii ani de politologul american Samuel P.
Huntington.
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În acest mare capitol de istorie universală care a fost
„ciocnirea civilizațiilor“ în Europa de Sud-Est și Centrală,
Ortodoxia îi promovează pe români într-o poziție de
„leadership“ politic și cultural ce va dura din 1395 și până la
marea ofensivă austro-rusă împotriva „Europei islamice“
începută în ultimul pătrar al secolului al XVII-lea, durând
tot secolul al XVIII-lea și al XlX-lea, și încheiată o dată cu
primul război mondial.
Ziua de 17 mai 1395, când se dă cea mai sângeroasă bătălie din istoria Sud-Estului european și cea mai importantă
– pentru destinul lui – înaintea încleștării finale din 1453, înseamnă, prin zdrobirea oștilor sultanului Baiazid – fondatorul Imperiului
Otoman – de către românii conduși de Mircea cel Mare și lucrați sufletește în duhul Ortodoxiei, timp de două decenii, de către Sfântul
Nicodim de la Tismana și de ucenicii săi, PĂȘIREA ÎN SCENĂ A
ORTODOXIEI LUPTĂTOARE ȘI BIRUITOARE. Îngenunchiată și
umilită în Sudul Dunării prin prăbușirea Serbiei la Kossovopolje în
1389 și a țaratului bulgar de răsărit în 1393, și prin reducerea împăratului Manuil II Paleologul la statutul de vasal al prințului islamic
ce-și asumă pentru prima oară titlul de „Padișah“, ea reușește o epocală revanșe la nord de Dunăre.
Pe vatra anticei Elade și a Bizanțului creștin, flacăra civilizației
începe să se stingă treptat, sub diluviul otoman. Catastrofa din 1453,
urmată doar șase ani mai târziu de căderea cetății Smederevo – ultima
rămășiță a Serbiei – iar în 1499 de cucerirea Zetei (Muntenegru)
pecetluiește pentru patru secole soarta acestei părți de Europă,
devenită „Turcocrația“. În fața ei, un singur popor rezistă
victorios în citadela Ortodoxiei sale, devenită „entelehia“
forței morale, puterii sale de creație și plămadei sale
sufletești neînfrânte: românii.
Așa precum a poruncit să fie închipuit la Cozia, în costum de
cavaler apusean, cu sabia la șold, dar cu mâinile întinse spre a susține și înălța Biserica lui Hristos, Mircea cel Mare a fost și în istorie:
unicul șef de stat creștin biruitor al unui sultan otoman,
din întreaga existență a Imperiului. Omul care, prin victoria alor săi, morți fără de număr, dar biruitori deplini
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și cu eternă amintire glorioasă în toată Peninsula Balcanică umilită și înfrântă, a oprit pentru totdeauna Islamul pe
Dunărea de Jos.
Mircea cel Mare a creat o întreagă tradiție de luptă, urmată
de fiul său, Vlad Dracul, și de nepotul său, Vlad Țepeș; de Iancu de
Hunedoara și de Ștefan cel Mare și Sfânt: lupta pentru Cruce,
pentru Creștinătate, tradiția ORTODOXIEI LUPTĂTOARE,
care atunci când n-a mai putut trage sabia, a tras Sabia Duhului:
geniul diplomației și opera de cultură și ajutorare a Creștinătății
supuse Islamului, operă întruchipată genial de noul arhetip politic
românesc, prefigurat în ultimii săi ani de însuși Ștefan cel Mare, dar
întruchipat monumental de Neagoe Basarab.
Acesta este „bazileul“ post-bizantin care, ca un nou Justinian,
a înălțat la Argeș monumentul ce simboliza însăși condiția
smulsă Imperiului Otoman de domnii români, spre deosebire
de împărații bizantini și de țarii bulgari și sârbi.
Sfințirea Catedralei de la Argeș la 15 august 1517 de către însuși
Patriarhul ecumenic înconjurat de patru mitropoliți din „Turcocrație“
și de toți egumenii Athosului în frunte cu Gavriil Protul, este momentul de apogeu al acelui „imperialism al slujirii“ întregii Ortodoxii și întregii Creștinătăți și civilizații europene
asaltate de duhul asiatic – singura formă de „imperialism
românesc“ pe care o cunoaște istoria.
Timp de cinci secole, până la prăbușirea Imperiului Otoman,
pământul românesc a devenit și a rămas, împotriva tuturor eforturilor Stanbulului (cinci, cei mai mari sultani ai otomanilor:
Baiazid I, Mehmed I, Mehmed II, de două ori, Baiazid II și Soliman
Magnificul au fost obligați să poarte campanii sultanale împotriva celor ce zdrobiseră toate oștile conduse de pașale), citadela
rezistenței creștine, oaza libertății credinței și culturii, cetatea inexpugnabilă a ORTODOXIEI până la urmă TRIUMFĂTOARE prin
renașterea generală a popoarelor ortodoxe în „secolul națiunilor“.
Locul nostru în istoria continentului ne este conferit de această
luptă și de această biruință. Dar nu este singurul, și nu epuizează
destinul românesc al Ortodoxiei. El avea să se înalțe pe treptele
spiritului atunci când se părea că politicește coborâsem până la
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ultimele trepte ale supunerii și umilinței, fără a ne fi pierdut
însă, nici chiar atunci, identitatea istorică – Statul!
În secolul al XVIII-lea, „secolul lui Voltaire“ și al încercării „luminiștilor“ Apusului de a-l doborî pe Dumnezeu din cer așa cum odinioară Atotputernicul doborâse pe îngerii răzvrătiți; secolul încercării acestor îngeri negri, reîntrupați în oamenii „Enciclopediei“ și ai
Revoluției atee, de a-și lua revanșa asupra Biruitorului de la începutul lumii, românii, împreună cu ucraineanul Paisie Velicicovski
(geniu religios ce n-ar fi lăsat nici o urmă și nici o amintire de nu i-ar
fi îndrumat Dumnezeu pașii către români), au creat un curent de
renaștere creștină și de substanță ortodoxă: Paisianismul. El a
redat Ortodoxiei o dimensiune universală și o forță de germinare pe
care n-o mai avusese din secolele de aur ale Sfinților Părinți și din
veacul Isihasmului.
„Paisianismul“ este singurul curent universal de
spiritualitate și cultură născut pe sol românesc, purtător al
duhului românesc și cunoscând, astăzi, după două secole,
o influență mondială tot mai pronunțată.
Niciodată, până la uriașul ecou al lui Mircea Eliade în secolul
nostru (omul care a militat o viață pentru redescoperirea sacrului
și reluarea legăturii omului cu Dumnezeu), rezonanța și influența
românească în spiritualitate și cultură n-au atins o cotă atât de
înaltă. La ea s-a ajuns pe scara acelei Ortodoxii al cărei dispreț se
încearcă a ni se inocula acum!
Încheiem în curând cel mai cumplit secol din istoria speciei
umane: secolul în care omul, neputând să-L ajungă pe Dumnezeu
în creație, a reușit să-L poată întrece în distrugere! Căci dacă
lui Dumnezeu i-au trebuit șase zile să creeze lumea, iar la Cartea
Apocalipsei sunt descrise mai multe acte pentru a o nimici, omul
secolului nostru a atins performanța de a putea arunca
planeta în aer și a ucide totul printr-o simplă apăsare pe
butonul atomic.
În fața acestui Apocalips „programat“ de omul nebun și sinucigaș al secolului ce se încheie lăsând moștenirea cea mai teribilă și
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mai neagră generațiilor ce vin, în ciuda extraordinarelor sale descoperiri științifice și realizări tehnice, Ortodoxia Românească,
în care s-a născut unul dintre Părinții de azi ai Bisericii,
Dumitru Stăniloae Teologul, se ridică din nou. Așa cum prin
Mircea cel Mare, prin Ștefan cel Sfânt, prin Neagoe Basarab și atâția alții s-a ridicat cândva în fața potopului islamic, iar prin Paisie
Velicicovski și obștea sa de români și multe neamuri, în fața valului
ateismului „luminilor“, născător de bezne, de crime și de războaie
mondiale.
În fața unei lumi care ilustrează în modul cel mai tragic teribilul avertisment al Celui născut în urmă cu 2000 de ani: „Ce-i va
folosi omului de va cuceri pământul, iar sufletul său și-l va pierde?“,
noi ne ridicăm în numele acelui suflet pentru care am fost vestiți în
Antichitate și am intrat în scrisul lui Platon. Noi ne ridicăm cu puterea acelei Ortodoxii redefinite în coordonatele secolului nostru de geniul asistat de Dumnezeu al celui mai mare teolog al timpului (după
opinia celui mai mare filosof al veacului, Heidegger): Ortodoxia
„restaurării omului“ și a ridicării lui din țăndărite alienării și îndobitocirii sistematice, pe culmile îndumnezeirii
prin lucrarea energiilor divine palamitice.
Niciodată neamul românesc n-a fost supus unei agresiuni mai
teribile, mai totale, mai încărcate de duhul demoniac și satanic. Dar
tocmai de aceea, niciodată Ortodoxia nu l-a ridicat pe culmile unei
slujiri universale mai mărețe. El va birui noua năvălire, așa cum le-a
biruit pe cele din trecut: cu puterea energiilor divine ce au lucrat
în adânc istoria noastră. Și vom lăsa urmașilor mândria acestei
biruințe, așa cum ne-au lăsat-o nouă cei mai înainte pomeniți.
Nu cu sociologie, nu cu istorie, nici chiar cu filosofie
și cu atât mai puțin cu politologie se poate înțelege ziua
de azi a neamului nostru, ci numai printr-o TEOLOGIE
A DESTINULUI ROMÂNESC, al cărei sâmbure l-am găsit
cândva în cuvintele minunatului exeget al spiritualității
răsăritene care este părintele Thomas Špidlik: „După cum
Iisus însuși este Logosul întrupat într-o circumstanță de locuri și
vremuri, ca fiu al unei națiuni determinate, tot așa Sfântul Duh «se
întrupează» în decursul vremurilor în viața feluritelor popoare, și
de acolo se revelează“.
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Ortodoxia și-a revelat puterea de rezistență și de biruință prin
români. Așa încât ne putem ruga cu credință Sfântului Duh să se
sălășluiască întru noi, spre a ne da biruința și asupra cavalerilor
Apocalipsului de azi.
„Lumină pentru suflet“
Revista Arhiepiscopiei Târgoviștei și a Facultății de Teologie
Nr.10, octombrie-decembrie 1998
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Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea –
cel mai mare profet al românilor
Astăzi, marți, 2 septembrie 2003, la ora când „Argeșul“ va fi în
mâinile cititorilor, Ateneul Român, proaspăt redat funcțiunii publice,
într-o admirabilă ținută, după o îndelungată muncă de restaurare,
găzduiește o manifestare unică și în istoria sa și în istoria Ortodoxiei!
Episcopul Romei și urmașul Sfântului Petru (fratele Sfântului Andrei
– Apostolul românilor) este omagiat la împlinirea a 25 de ani de
pontificat, de către Șeful Statului Român, Președintele Ion Iliescu;
de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Patriarh
Teoctist; de Ministrul Culturii și Cultelor, Academicianul Răzvan
Theodorescu; de înalte personalități bisericești și de stat din Italia,
precum dr. Piero Schiawazzi, curator al manifestărilor omagiale cu
genericul „A doua mea patrie“, Excelența Sa Domnul Ștefan Ronca,
Ambasadorul Italiei în România, domnul Mario Baccini, Secretar
de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Italiene,
președintele Comisiei Naționale pentru promovarea culturii italiene
în străinătate, și de înalte fețe bisericești: Cardinalul Pio Laghi,
Monseniorul Ion Robu, Mitropolitul Bucureștilor și Președintele
Conferinței Episcopale Române, șeful suprem al catolicilor români,
și Monseniorul Virgil Bercea, Episcop al Bisericii Greco-Catolice din
Oradea*.
* A fost prezent și a rostit „cuvântul ce exprima adevărul“ și I.P.S.
Mitropolit Lucian Mureșan de la Blaj, care l-a proclamat de pe podiumul
Ateneului Român „acest Papă Sfânt“.
Revista „Argeș“, în acel moment condusă de scriitorul Mihail
Diaconescu, a publicat în numărul pe septembrie atât cuvântările ținute,
cât și amplul reportaj al subsemnatului cu titlul Martori la un eveniment
cu semnificație globală, retipărit în Istorie și cultură, vol. II, p. 273-278.
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Bucureștii au fost singurul oraș dintr-o țară ortodoxă ce s-a
adăugat celorlalte orașe (Cracovia, Buenos Aires, Strasbourg, New
York, Roma și Ierusalim*) legate în mod special de activitatea
Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea, unde s-au organizat și vor
continua să aibă loc asemenea manifestări omagiale. Inaugurate în
mai la Cracovia, manifestările vor culmina în octombrie la Roma.
Această opțiune pentru capitala României din partea
organizatorilor celei mai impunătoare manifestări de
recunoștință a semenilor săi din câte s-a bucurat vreodată
un muritor pe planeta noastră este o nouă mărturie a prețuirii
și iubirii pentru România și locuitorii ei venită din partea celui pe
care Președintele Țării, domnul Ion Iliescu, l-a numit acum doi ani
„una dintre cele mai benefice ipostaze ale ființei umane
din câte cunoaște istoria“. Iar festivitatea de la Ateneu cade ca
un trăsnet în atmosfera de boicot, de dispreț și de sfidare la adresa
neamului românesc și a valorilor universale date de el științei și
Directorul revistei, Mihail Diaconescu, a ținut să așeze întregul grupaj
(unic în presa noastră laică și bisericească), sub genericul La București,
Europa creștină și-a afirmat voința de a rămâne credincioasă rădăcinilor
și valorilor sale definitorii. Mi-am permis să-l preiau și pentru textul meu,
la retipărirea în volum.
Discursul omagial al Președintelui României s-a retipărit în volumul
Ion Iliescu, Cultură românească și identitate europeană. Moșteniri și
deschideri în mileniul trei, București, Editura Enciclopedică, 2005, p. 302305. Cuvântul Prea Fericitului Patriarh Teoctist, cu titlul Intru nădejdea
unității creștine poate fi citit acum în volumul XIV din Pe treptele slujirii
creștine, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisercii Ortodoxe
Române, București, 2004, p. 442-447. In același volum, cu titlul Cinstirea
valorilor universale, la p. 498-503 se află cuvântul rostit de prea Fericitul
Patriarh Teoctist la Ședința solemnă a Academiei Române din 20 octombrie
2003 închinată aceluiași eveniment.
Dar rămâne un fapt că înaintea rostirii acestor istorice cuvântări ale
primului Șef de Stat și primului Patriarh ortodox ce au omagiat un Pontif
roman, a văzut lumina tiparului, la Pitești, această mărturie pe care îmi
iau îngăduința de a o socoti cuvântul Culturii române, precedând cu
câteva ore pe cel al Statului și al Bisericii!
Recunoștința mea domnului Mihai Golescu, directorul ziarului
„Argeșul“, care mi-a dăruit această ocazie unică.
* A fost și Sao Paolo.
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cugetării umane, în care suntem bălăcăriți cu obstinație și cu uriașă
cheltuială de energie, de peste un deceniu.
Într-o lume în care România este ținta unei stranii și unice
ofensive denigratoare, prin care se încearcă a ni se crea imaginea
unui neam de handicapați, aurolaci și delicvenți de toate felurile, au
răsunat, ca o trâmbiță a învierii, cuvintele rostite în limba română
de Papa Ioan Paul al II-lea la coborîrea din avionul ce aducea pentru
prima oară un episcop al Romei pe pământul unei țări ortodoxe:
„Românie, țară-punte între Orient și Occident, punct
de răscruce între Europa Centrală și cea Occidentală,
Românie pe care tradiția o numește cu frumosul titlu
de «Grădina Maicii Domnului», vin la tine în numele lui
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și al Preasfintei Fecioare
Maria. În pragul unui nou mileniu, întemeiază-ți viitorul
mai departe pe stânca tare a Evangheliei. Cu ajutorul lui
Hristos vei fi protagonista unei noi perioade de entuziasm
și curaj. Vei fi națiune prosperă, pământ roditor de bine,
popor solidar și făcător de pace. Dumnezeu să te ocrotească
și să te binecuvânteze mereu“.
Nimeni, niciodată, nici cei mai cutezători dintre profeții
neamului nostru, nu au cutezat să rostească o profeție atât de
îndrăzneață și să ne dea binecuvântarea pentru o prezență atât de
uriașă în destinele lumii. Iar cel care a dat această replică stolului
negru de corbi ce ne vestesc pieirea este omul care acum 25 de ani
și-a început pontificatul făcând să răsune în Piața Sfântului Petru
din Roma cuvintele ce aveau să schimbe cursul istoriei: „Non abbiate
paura!“ Să nu vă fie teamă!
Datorită lui în cea mai mare măsură, omenirea n-a mai trebuit
să plătească tributul de sânge și muntele de cadavre cu care s-a
scuturat de ciuma brună a nazismului.
Comunismul ce invoca disprețuitor, prin gura lui Stalin,
absența diviziilor din armamentul papei, a fost doborât ca un castel
de cărți de joc – deși se declara una cu legile istoriei – prin „Sabia
Duhului“, pe care nimeni n-a mai mânuit-o precum Papa Ioan Paul
al II-lea.
În acest ceas de slavă, când aniversăm acea „oră astrală a
omenirii“ în care cardinalul Karol Wojtyla a devenit Papa Ioan
Paul al II-lea, să-mi fie îngăduită și mie rostirea unei profeții,
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care este împărtășită și de doi conaționali cu mult mai importanți
decât mine, dar ținuți să nu o rostească, sau să o rostească doar pe
jumătate, așa cum a făcut-o unul dintre dânșii în mesajul adresat
la trecerea în veșnicie a cardinalului Alexandru Todea, și anume
că, de fapt, venerația ce-l înconjoară în această clipă pe Sanctitatea
Sa Papa Ioan Paul al II-lea se înalță cu mult peste cinstirea, oricât
de mare, îndreptată către un om: ea se adresează unui om socotit
de contemporanii săi un sfânt încă din timpul vieții (și aici îl
citez pe cel de care aminteam)* și care va fi – o mărturisesc cu toată
convingerea – ca în primele opt veacuri primul sfânt comun al
celor două Biserici regăsite spre binele omenirii.
„Săgetătorul. Supliment literar-artistic al cotidianului
Argeșul“, nr. 330 din 2 septembrie 2003.

* Ion Iliescu, Icoană vie în vremi de restriște. Mesaj de condoleanțe la funeraliile cardinalului Alexandru Todea, 28 mai 2002, în volumul
citat la p. 290-291: „I-a fost dat martirului credinței și iubirii de neam,
țintuit în scaunul suferinței, să primească sărutul și binecuvântarea uneia
dintre cele mai benefice ipostaze ale ființei umane din câte cunoaște istoria, și să lase alor săi, ca un dar suprem, icoana vie a întâlnirii celor doi
păstori de oameni pe care contemporanii lor i-au socotit sfinți încă din
timpul vieții!“
A doua persoană la care făceam aluzie în acest articol este Preafericitul
Patriarh Teoctist. Nădăjduiesc să nu-mi ia în nume de rău că divulg cele
spuse mie între patru ochi, acum, când rostirile celor trei români, din
fruntea Statului, a Bisericii Ortodoxe Române și a Bisericii Greco-Catolice
au devenit celebrul strigăt de la racla Papei: „Santo Subito!“ (Notă 2006)
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Învingător al unui „Imperiu al răului“
învins și umilit de celălalt.
La moartea Papei Ioan Paul al II-lea
Agonia și moartea Papei Ioan Paul al II-lea, transformate întrun discutabil dar impresionant și revelator spectacol mediatic, au
declanșat o sinceră avalanșă de manifestări de iubire și admirație
pentru acest erou al Umanității. Înmormântarea sa a prilejuit cea
mai mare concentrare de prezențe ilustre la un catafalc, din câte cunoaște istoria.
Mai semnificativă a fost însă afluența milioanelor de anonimi,
veniți de pretutindeni nu spre a intra în obiectivele camerelor de
luat vederi, ci pentru a da curs unui impuls sufletesc. Ei au dovedit
astfel că acest atribut al ființei umane – sufletul – mai este încă
foarte răspândit pe Terra și mai poate fi motorul unor acte, până
la acele acte capabile să schimbe cursul istoriei ori să-l modeleze
sub imperiul spiritului. Acea istorie despre care sunt unii ce cred
că-i țin în mâinile lor sforile, precum păpușarii pe ale personajelor
manevrate după voia lor, tocmai fiindcă le lipsește acel „ceva“ care a
constituit și acum aproape două milenii punctul arhimedic pe care
s-a sprijinit acțiunea ce a dus la transformarea lumii antice în „lumea
creștină“. Ea și-a avut izvorul în prezența lui Iisus și în mesajul său,
dar s-a realizat prin Faptele Apostolilor.
Dintre aceștia, cel căruia avea să-i semene cel mai mult Papa
Ioan Paul al II-lea n-a fost Sfântul Petru, căruia pontifii romani ni se
recomandă ca succesori, ci Sfântul Paul sau Pavel, cel care a reușit,
printr-o serie de călătorii misionare consemnate în Faptele Apostolilor și prin patrusprezece (14) epistole, să instituie în istorie un nou
ciclu: al „erei creștine“, promulgată ca atare acum un mileniu și jumătate de stră-românul de pe malul Mării Negre, Dionisie Exiguul.
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Nimeni, de la Apostolul Pavel până la parțial-omonimul său,
n-a mai reușit, ca acesta din urmă, să demonstreze puterea
spiritului și capacitatea unui singur om înzestrat cu ea, de
a imprima istoriei pecetea personalității sale. Cu o singură
excepție: a celui ce a pus bazele, pe o întinsă parte a planetei,
„Imperiului Răului“ din răsturnarea căruia cei ce l-au elogiat pe
Papa Ioan Paul al II-lea i-au făcut principalul merit*.
Că Papa Ioan Paul al II-lea a beneficiat, pentru opera sa istorică, de o conjunctură și de un formidabil sprijin foarte pământesc,
spre deosebire de Sfântul Pavel, ajutat numai de Dumnezeu, s-a
vorbit mai puțin. Dar sunt destui – și încă în viață – care să depună
mărturie că întreaga „carieră“ mondială a Papei Ioan Paul
al II-lea s-a datorat confruntării gigantice dintre cele două
entități care-și disputau hegemonia planetară în ceea ce
s-a numit „Războiul Rece“. Cazul lui, la dimensiuni mai reduse,
dar nu mai puțin semnificative, s-a repetat cu scriitorul Aleksandr
Soljenițân. Atât polonezul cât și rusul au fost luați în antrepriză ca „berbeci“ cu care s-a lovit în citadela comunismului, în ceea ce președintele SUA Ronald Reagan a numit
„Imperiul Răului“.
Cer îngăduința să mă autocitez cu ceea ce scriam acum 14 ani
în ziarul „Șansa“ din 9 iulie 1991 (ultimul apărut): „Cu puțin înainte de căderea dramatică a președintelui Nixon în urma afacerii
„Watergate“, unul dintre cei mai mari oameni politici ai secolului
nostru, Henry Kissinger, făcea o analiză sângeroasă a șanselor celor două puteri în dispută pentru supremația mondială: închipuițivă –zicea dânsul – doi automobiliști în cursă. Unul are o mașină
care poate atinge 200 de kilometri pe oră, dar se teme să apese pe
accelerator dincolo de 100. Celălalt are o mașină care atinge doar
150, dar apasă până la capăt. Deduceți dumneavoastră cine va
câștiga! Și același Henry Kissinger, după nenumăratele-i eforturi
de a crea o punte între Israel și lume arabă, ostilă în bloc, obosit și
disperat, a lansat o altă celebră formulă: există două căi de a rezolva problema. Una, pe cale naturală: să coboare din cer un înger
* Paralela cu Lenin se impune de la sine, și dacă mitul lui Antihrist
s-a concretizat vreodată mai desăvârșit în istorie, Vladimir Ilici Ulianov,
supranumit Lenin, a fost de bună seamă această întrupare [Notă 2006].
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și să-i împace pe israelieni cu arabii! Alta, supranaturală: să se
împace între ei, prin tratative!
Jimmy Carter a fost omul ales de „Marele Regizor“, a
cărui Carte Sfântă o citea zilnic, să umilească pe „realiști“ și să
demonstreze că în istorie „supranaturalul“ este posibil celor ce
cred, în naivitatea lor, în șansele binelui; în șansele acelei arme
teribile pe care Sfântul Pavel – cel mai mare politician al tuturor
timpurilor, cum l-a intuit, nu cu exces de simpatie, Emil Cioran – a
numit-o „Sabia Duhului“.
Președintele Carter, al cărui loc în istoria omenirii va crește
în aceeași proporție în care al multora se va diminua, a ales altă
soluție decât curajul de a apăsa pe accelerator până la capăt:
a zvârlit „Sabia Duhului“ în pneurile concurentului, și mașina
acestuia s-a dat peste cap!
„Proiectilul“, neprevăzut de domnul Kissinger și de Pentagon,
dar descoperit de urmașul polonez în aceeași funcție, s-a numit
cardinalul Wojtyla. Transferarea lui de către CIA în fruntea uneia
dintre cele mai formidabile puteri politico-spirituale a conferit
luptei dintre cele două imperii prima șansă ca balanța să se încline
de partea celui ce avea de aici înainte, pe lângă forța materială, și
încărcătura spiritului.
Fără Papa Ioan Paul al II-lea lupta cu comunismul ar mai
fi durat, poate, decenii, Solidaritatea și Lech Walensa fiind de
neconceput, ca și curajul Poloniei de a ridica steagul de cruciadă,
fără „Papa Polonez“.
Atunci când președintele Ronald Reagan a realizat sinteza
între uriașa putere economică și militară a Statelor Unite
și acest „suflu de cruciadă“ pe care încercase zadarnic
să-l inculce Occidentului verbul profetic și demascator
al lui Aleksandr Soljenițân, atunci când același Ronald
Reagan a înțeles că în politică factorul moral nu este o
piedică ci o forță, și că un popor trebuie vindecat întâi
de neputințele sufletești, de traume și de complexe, dacă
vrei să-l ridici la înălțimea puterii sale materiale, în
acel moment „numărătoarea inversă“ a început pentru
«Imperiul Răului»“.
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Când scriam acestea nu aveam nici o informație pe care să-mi
sprijin intuiția, dar acum o dețin direct de la domnul Ștefan Andrei,
unul dintre epocalii „mareșali“ ai lui Nicolae Ceaușescu (alături de
Paul Niculescu-Mizil, Cornel Burtică și Dumitru Popescu), înlăturați,
unul după altul, ca să-și deschidă fără piedici drumul spre curtea
cazărmii de la Târgoviște.
În septembrie 1978, deplasându-se la Washington pentru a
discuta cu secretarul de stat Zbigniew Brzezinski unele probleme*,
domnul Ștefan Andrei, în acel moment ministrul de externe al
României, i-a spus, ca să-i facă plăcere: „La noi sunteți considerat
papa polonez la Casa Albă“. „Dar de ce n-ar fi un papă polonez?“ a
fost răspunsul. În luna următoare, la 16 octombrie, Ioan Paul al IIlea se urca în scaunul de urmaș al Sfântului Petru!
Că Papa Ioan Paul al II-lea s-a ridicat, ca și Aleksandr
Soljenițân, pe acest val al confruntării dintre „Imperiul Răului“ și
autointitulata „Lume liberă“ este indiscutabil. Dar că opera sa a
depășit cu mult intențiile și obiectivele „sponsorilor“ și a beneficiat
de asistența divină, căreia i s-a subordonat permanent, este tot
atât de evident.
De aici tristețea și scandalul ultimei părți a pontificatului său,
desfășurată în lumea devenită unipolară și în care, sub ochii noștri,
ia naștere un nou „Imperiu al Răului“ – ca să-l plagiem deocamdată pe președintele american, până ce se va găsi un termen mai
adecvat.
În fața acestei noi ipostaze a răului istoric ce succede catastrofelor secolului 20, învinse în cele din urmă de omenire (ultima
răpusă fiind prima intrată pe scenă), Papa Ioan Paul al II-lea a devenit, tot mai clar, un inoportun. Căruia trebuia să i se demonstreze
că trăiește pe altă lume, dealtfel ca și lui Aleksandr Soljenițân. Și nu
se greșea.
Fiindcă, într-adevăr, cardinalul Wojtyla fusese crescut și se
formase într-o lume pentru care idealurile morale contau ca realități
– nu ca măști de teatru – unde decenii în șir se promovaseră valori
pe care nu le-au putut anula monstruoasele deformări apărute din
cauze ce se pot numi, sau se ocolesc. Valori purtând un mesaj
* Exact: era vorba de „cazul Pacepa“ trecut în iulie „cu arme și bagaje“
în S.U.A. N-am crezut că e necesar să dau acest amănunt în articol
[notă 2006].
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superior și radical deosebit de conținutul fascismului sau
nazismului. Tot așa cum inchiziția în Occident, cu șirul ei de crime
în numele Evangheliei și al lui Hristos, sau legitimarea sclaviei în
Bizanț, ori susținerea absolutismului de către Ortodoxia rusă, nu au
putut transforma Creștinismul însuși într-o calamitate a omenirii și
pe Hristos și Sfântul Pavel în călăi ai semenilor lor.
Or, acest ethos pe care Papa îl ducea la Roma din Polonia sa,
perfect funcțional ca armă împotriva Răsăritului comunist,
a devenit extrem de dezagreabil în „noua ordine mondială“ ce
ambiționează să se înstăpânească discreționar asupra planetei. Și
trebuia să i se administreze câteva probe!
Prima a fost atunci când în fața noului terorism planetar*, Papa
s-a ridicat cerând ca măcar în zilele de Paști ale ortodocșilor sârbi
să nu li se mai bombardeze spitalele și bisericile, și să nu li se mai
omoare civili nevinovați. Rezultatul a fost că vocea sa a răsunat în
pustiu, cu singura excepție a Preafericitului Partiarh Teoctist, cosemnatar al memorabilului „Apel“ de la București. Cu peste un
deceniu înainte de traheoctomia ce i-a preludat sfârșitul
și l-a pus în imposibilitatea de a-și mai însoți ultima
binecuvântare prin cuvânt, Papei Ioan Paul i s-a retezat,
scurt, destinul căruia i se credea menit: acela de ctitor,
pe temelia Evangheliei, al unei lumi străbătute de valorile
spiritului, moralei, credinței.
A urmat cea mai dură înfrângere a sa: respingerea tuturor
eforturilor de a obține introducerea în Constituția europeană a mențiunii rădăcinilor și tradițiilor creștine. „Vicarul lui Hristos“ venit din creștina Polonie, s-a văzut astfel aruncat
din legea fundamentală a viitoarei Europe Unite, cu Hristosul său cu
tot! Și a devenit, practic, un ridicol și anacronic cetățean al Europei
„post-creștine“.
Pentru dânsul, singura soluție era să se retragă în cerul
patronului său divin. N~a putut-o face însă mai înainte de a
primi, precum Hristos, și ultimele palme și scuipări în obraz. Cel
mai mare făcător de pace din istorie a fost de două ori
respins de la Premiul Nobel pentru pace, preferându-i-se
acelea dintre nomi nalizați care puteau să-i pună în lumină în
* Este vorba de terorismul de super putere [notă 2006].
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modul cel mai sarcastic umilirea: două distinse doamne din afara
Europei.
Noul „Imperiu al răului“ fățiș și violent anti-creștin,
străin tuturor idealurilor sociale și umane de care Papa
se impregnase – culmea – în „Imperiul Răului“, de unde
venea, a ținut să-și demonstreze atotputernicia și pe spinarea Sanctității Sale, ce-i drept, nu cu bombe și ocupații
militare, ci înfruntându-l chiar pe teritoriul propriu.
*
Dar tocmai aici se poate întoarce foaia. Căci milioanele de pelerini ce au alergat la Roma în aceste zile, ca și uriașa emoție provocată
pretutindeni de agonia și sfârșitul său, au demonstrat că „păpușarii“
planetari nu dispun de mai mare siguranță a supremației lor decât
cei care-l trimiteau pe turcul plătit să-l omoare de la câțiva pași, dar
de care l-a salvat Maica Domnului!
Omenirea n-a murit încă pentru ideal, pentru valorile spiritului, pentru credință. N-a fost îngenunchiată până la ultimul om de
cultul „Vițelului de aur“ și n-a fost golită de tot ceea ce Papa Ioan
Paul al II-lea a reușit să demonstreze că este mai presus de toate
„imperiile răului“.
Aceasta a fost prima minune pe care cel din raclă a
făcut-o cu noi toți: ne-a redat curajul și credința în semenii
noștri, în noi înșine.
„Alo, București“, II, 2005, nr. 5, apr. – mai.

Împotriva distrugerii României

227

ETNARHUL
Este destul timp de când românii nu mai au ȚARA, ci „teritoriu”.
Țara, adică realitatea sufletească, realitatea din afara noastră
pe care să o simțim ca o mamă grijulie pentru copiii ei și apărându-i
precum ursoaica puii, Țara pentru care ești gata să mori și să-i rostești numele înainte de a te duce la Dumnezeu, Țara aceea pentru
care milioane de români s-au luptat în decurs de șase veacuri, de la
Rovine la Mărășești, și au acceptat să răspundă chemării „Vă ordon
treceți Prutul!” iar apoi să rabde urmările înfrângerii, prin Siberii
și Aiuduri ori Sigheturi autohtone, Țara aceea ne-a fost smulsă din
suflete și conștiințe, și ne-a fost înlocuită din vocabular, sistematic,
obsedant, cu o tehnică mult încercată și mereu perfecționată, de către cei, sau de către slugile și năimiții celor care puseseră la punct,
încă din 1985, distrugerea României.
Că „România trebuia să fie distrusă înaintea Iugoslaviei” nu este doar mărturisirea scăpată la o lansare de carte,
la Pitești, de către cel mai important și mai eficient om de stat al
României ultimelor două decenii după Ion Iliescu - l-am numit pe
domnul Nicolae Văcăroiu - ci este o realitate cunoscută până în
ultimele ei amănunte, încă din vara anului 1989, de către acei apărători de neam și țară care au fost ostașii din serviciile noastre specializate în această meserie: de a afla adevărul atunci când ceilalți
nu-l știu, sau dacă-l știu sunt plătiți sau sunt orbiți să nu-l vadă.
Unul dintre aceștia, care dacă ar avea permisiunea să spună tot
ce știe ar bate toate institutele de istorie recentă și pe istoricii de
meserie, îmi confirma nu de mult, în numele unei vechi prietenii și
stime reciproce, acest adevăr esențial al istoriei sub care pătimim.
Că „distrugerea României” n-a încetat niciun moment să fie o
prioritate a regizorilor politicii internaționale ne-o dovedește ceea
ce trăim zi cu zi, și de data asta nu mai e nevoie de domnul Talpeș
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ori de domnul Văcăroiu spre a ne dumiri că nici bâlciul și nici marasmul în care s-a transformat realitatea românească nu se petrec fără
a avea în spate aceeași regie care a eșuat în decembrie 1989, ceea ce
a îndârjit-o și mai mult.
Dar în ceasul în care se părea că nu mai există niciun alt viitor
pentru neamul românesc decât pieirea ce i se prevede mai înainte de
sfârșitul veacului, Dumnezeu a intervenit din nou, și chemându-l la
Sine pe marele Patriarh Teoctist, care nu mai putea face nimic spre
a-și salva nația de la nimicire dincolo de slujirea sa pământească
de până atunci, l-a așezat, prin hotărârea Sfântului Duh exprimată
de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, pe cel prin care „puterea de
viață a poporului român” (l-am citat pe Mihail Emmescu) se întrupează într-o altă realitate decât Țara pierdută: în „Maica spirituală
a neamului românesc” după cum același Mihail Eminescu a numit
Biserica Ortodoxă Română.
Hotărârea Patriarhului Daniel, care s-a demonstrat, ca mitropolit al Moldovei, a fi nu numai un strălucit teolog și condeier
bisericesc, ci și un providențial manager și om politic (în maniera
celui mai mare manager și om politic din istoria omenirii, care a fost
Sfântul Apostol Pavel, fondatorul lumii și civilizației creștine cu numai 14 epistole și câteva călătorii misionare), de a face din Biserica
Ortodoxă Română cea mai puternică realitate economică rămasă în
mâinile românilor, și asta în condițiile în care nu i se poate pune pistolul în tâmplă de către FMI și Banca Mondială să predea Petromul
și BCR în mâinile străinilor, echivalează cu o adevărată înviere din
morți a Țării. Dar cu trupul îndumnezeit al Bisericii. O Biserică în
stare să-și asume grija copiilor ei rămași orfani de Țară.
Biserica Ortodoxă Română poate, și este obligată, să devină o
putere economică și financiară capabilă să iasă la luptă pentru neamul acesta, cu armele cărora li se acordă acum suprema valoare.
Dar cărora le adaugă ceea ce niciun partid politic, nicio instituție
a Statului, nici cei mai bogați oameni din România care-și dispută
întâietatea în „topul 300” nu posedă: SABIA DUHULUI și încrederea constantă și nestrămutată a covârșitoarei majorități a românilor. Încredere pe care ipochimenii cu manifestări de îndrăciți din
Evanghelie neizbăviți de mila Mântuitorului se opintesc să o surpe
cu toate mijloacele, ultima găselniță fiind „dosariada”, pe zi ce trece
tot mai dezumflată.
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Biserica Ortodoxă Română dispune de o armată de 13.000 de
preoți de mir și de 8.000 de monahi și monahii, cu toții alcătuind
– după butada lui Nicolae Stroescu Stânișoară – „cel mai puternic
și mai influent partid politic din România”. Iar efectivele acestei armate nu pot fi reduse, prin dictate externe, la efectivele de mercenari
necesari aventurilor marilor puteri.
În fața uriașului aparat de imbecilizare a unei națiuni întregi
și de destrămare sufletească prin mijloacele mass-media, denunțat
nu de mult de către vlădica Bartolomeu Anania, Patriarhul Daniel a
ridicat tot atâtea mijloace de replică, și depinde acum de forța lor de
impact, pentru ca era „satului fără câini” să ia sfârșit mai înainte de
cei 20 de ani socotiți de Silviu Brucan necesari spre a se instaura din
nou, peste noi, o democrație de felul celei care făcuse din români un
fel de negri sud-africani sub regimul apartheidului.
Puterea cu care credința creștin-ortodoxă pulsează în sufletul românesc, aparent reținut în avânturi mistice, se dezvăluie însă
precum la acele ape liniștite ce curg domol, dar care devin cascada
Niagara în anumite împrejurări. Stă în puterea Ierarhiei de azi a Bisericii Ortodoxe Române, supusă asaltului unor musculițe ce bâzâie
asupra acestui noian de ape, să o folosească spre mântuirea și aici,
nu numai „dincolo”, a unui neam din care mitropolitul Varlaam, cel
canonizat la cererea mitropolitului Daniel al Moldovei sale, a făcut
acum trei secole și jumătate o NAȚIUNE.
La prevestirile sumbre despre înjumătățirea acestei națiuni
până la jumătatea veacului și despre pieirea ei posibilă până la sfârșitul lui, Dumnezeu ne-a dat semn că nimic nu e pierdut, și că pentru
încă o dată în istoria sa zbuciumată, neamul românesc poate învinge
urgiile conjuncturilor istorice vrăjmașe. Atunci când Mehmed al IIlea cuceritorul Constantinopolului a pus capăt la ceea ce mai rămăsese din Imperiul Bizantin, l-a numit pe marele patriarh Ghenadie
Scholarios „etnarh”: conducător al neamului închinătorilor lui Hristos. Închinătorii lui Hristos după legea noastră strămoșească și-au
primit și ei ETNARHUL. Dar de la Dumnezeu!
Să-i dea Dumnezeu Patriarhului Daniel anii Patriarhului Teoctist și puterea Sfântului Varlaam de a salva Ortodoxia și a restaura o
națiune nemuritoare.

230

DAN ZAMFIRESCU

P.S. Acest articol a fost inspirat de apelul Preafericitului Patriarh
Daniel pentru salvarea „Fonotecii de aur”, aflată în aceeași primejdie
de pieire ca tot ceea ce ne ține în ființă. L-am citit pe prima pagină a
ziarului „Tricolorul” de miercuri 5 decembrie și am credința și speranța că această inițiativă patriarhală demonstrează voința noului
cap al Bisericii Ortodoxe Române de a lucra, precum toți marii săi
înaintași, nu doar pentru a ne ajuta să câștigăm raiul după moarte,
ci și să scăpăm de iadul în care suntem obligați să ne ducem viața de
aici, chiar și după ce pentru o clipă jertfa celor din decembrie 1989
părea să răscumpere altă soartă acestui neam și acestui „teritoriu”.
Săgetătorul: Pagini culturale ale cotidianului „Argeșul”,
Nr. 545, 18 secembrie 2007.
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Ridicând din praf voievozi...
Cred că au rămas foarte puțini aceia care se mai îndoiesc de
faptul că pentru actuala etapă din istoria aproape bimilenară a
poporului român (dacă numărăm de la începerea procesului de
asimilare a romanilor, cu limba și spiritul lor, de către geto-dacii
integrați în Imperiul Roman în urmă cu 1900 de ani) problema „de
viață și de moarte”, în înțelesul cel mai propriu al cuvintelor, este
ca acest popor să nu dispară pur și simplu. Sau, mai direct spus,
să nu fie șters de pe fața pământului său de un plan de „distrugere
a României”, pus la punct în Apus încă din 1985 (când un inițiat îl
dezvăluia, la Stuttgart, domnului Ioan Talpeș), plan eșuat în 1989 (și
fiindcă la el n-a cotizat Moscova) din punct de vedere al destrămării
statale, dar urmărit cu o consecvență nemiloasă de două decenii
încoace.
„Distrugerea României” ca stat (sintagma îi aparține
misteriosului personaj citat de domnul Talpeș) încă n-a fost dusă
până la formele vizibile ale smulgerii Transilvaniei din componența
României. Dar a izbutit în blocarea și interzicerea reunirii cu
românimea dintre Prut și Nistru.
În schimb, spolierea României (cu pistolul FMI și BM la tâmplă) de rezervele petroliere și de inima financiară a economiei sale,
BCR, este deplin realizată. Industria este aproape lichidată sau trecută în proprietate străină, agricultura a fost pusă la pământ, iar
Țara ca Țară a încetat să mai existe, devenind un biet „teritoriu”
pe care se desfășoară o uriașă operă de lichidare a tot ce s-a agonisit de 1900 de ani încoace, inclusiv lucrul cel mai de preț: sufletul
românesc.
Cei care au pus la punct acest plan, de a goli această țară de
români, n-au mai repetat greșeala fatală a lui Stalin, care a mizat pe
o anumită etnie, în care spera să găsească cei mai îndârjiți doritori
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de rău pentru neamul românesc. Dar care tocmai de aceea au eșuat,
lovindu-se ca de o stâncă de acei români deveniți din țărână granit
prin lucrarea unei formidabile mișcări de rezistență interbelică, și
de reprezentanții acelei științe și culturi românești pe care n-au reușit nici să le distrugă și nici să le îngenuncheze, oricâte jertfe au
trebuit să dea pentru victoria finală, și mai ales de existența a patru
figuri gigantice de lideri naționali, pentru care viața lor personală
s-a identificat cu interesul național: Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Ion Gheorghe Maurer, Petru Groza și Patriarhul Justinian
Marina.
Împreună, toți aceștia au întors pe dos tot planul stalinist,
jucându-l pe însuși atotputernicul dictator, apoi pe providențialul
bufon al chiolhanurilor staliniste, N.S. Hrușciov, și lichidând în
etape, din 1955 până în 1964, „comunismul de pușcărie”.
Cu toții au dat României cea mai strălucită victorie din toată
istoria ei: victoria asupra celui dintâi program de distrugere
a țării și de lichidare a neamului românesc. Program cu care
coborâseră la Băneasa, din avionul celebru, cei așteptați de noul
Vlaicu Vodă, care a lansat în legătură cu evenimentul celebra butadă
despre ce umpleai cu ei și mai rămâneau pe dinafară.
De data aceasta însă, eroarea lui Stalin nu s-a mai repetat. S-a
înțeles bine ceea ce două mii de ani stau mărturie să o demonstreze:
nimeni nu-i poate distruge pe români din afară. Dar, întorcând
pe dos vestita lozincă a regelui Carol I și a lui Vintilă Brătianu; „Prin
noi înșine”, ei pot fi distruși prin ei înșiși!
Acest amar și crud adevăr a stat la originea instrumentării
clasei politice actuale! Și procedeul se dovedește, din nenorocire,
aproape infailibil. Cu o singură condiție: să fim părăsiți și de
Dumnezeu! Să ne lase pradă și El nouă înșine!
Dar dacă Dumnezeu îi lasă omului liberul arbitru, nicio teologie
nu-I poate lega mâinile atunci când El vrea să ți le întindă. Niciun
anti-predestinaționism nu poate opri energiile divine să se reverse
peste lume și să lucreze în lume și pentru lume. Și nimeni nu a putut
convinge vreodată pe acest mult încercat și cu atâtea defecte neam al
nostru că Dumnezeu a făcut lumea ca s-o lase în stăpânirea dracului,
rezervându-și Lui doar „împărăția Cerurilor”, care începe de la
mormânt. De două mii de ani neamul românesc trăiește înrădăcinat
în Dumnezeu această viață de aici, de pe pământul menit
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de Creator a fi rai, și din care noi oamenii facem arvuna
iadului. De două mii de ani lui Dumnezeu „românul îi vede umbra
printre boi” când ară, după versul uriașului Tudor Arghezi, cel care a
cerut un semn de la Dumnezeu și l-a primit prin însăși asistența dată
geniului său, ca să răsară din el poezia Belșug.
În însuși faptul că prăpădul pus la cale împotriva noastră și
executat de astă dată prin ai noștri, teleghidați din umbră, jucați
pe degete, înregimentați în organizații care nu mai sunt secrete
pentru nimeni prin ceea ce vor să facă și cu lumea și cu noi, nu
reușește, de două decenii, să ne măture, ca un tsunami, de pe acest
nefericit pământ, avem și noi semnul că nu ne-a uitat Dumnezeu!
Că nu toate mințile au fost năimite sau idioțite, din moment ce un
Virgil Diaconu poate semna genialul Labirint pe prima pagină din
„Cafeneaua literară”!
Cu cât matrița distrugerii noastre ne este apăsată mai vrăjmaș
în pasta ființei, spre a-i da forma ei, cu atât mai curând va suna ceasul
deșteptării obștești „din somnul cel de moarte” și din năuceala la
care suntem supuși sistematic. Cu atât mai repede, cei astăzi atât de
puțini în clasa politică în stare să mai facă o cumpănă dezastruoasei
majorități, vor schimba raportul de forțe spre mântuirea neamului.
Celui mai cumplit și mai teribil susținut program de lichidare a
României și românilor creat vreodată, față de care Stalin și acoliții
săi ne apar ca niște bieți primitivi, i se va răspunde după aceeași
lege eternă a neamului românesc, pusă în noi de Sfântul Duh:
ridicarea, de fiecare dată, la înălțimea provocării la care
suntem supuși.
Semnul cel mai vădit pe care l-am primit ne-a fost dat în urmă
cu doi ani (așa cum scriam chiar în paginile acestei gazete), atunci
când în locul bătrânului Stâlp al dăinuirii noastre, trimis la moarte
cu gândul că odată cu dispariția lui se va putea da asaltul final asupra
ultimei citadele a ființei naționale, Biserica Ortodoxă Română, i-a
urmat, cu voia Celui de Sus și înțelepciunea Sfântului nostru Sinod,
omul în stare să le țină piept, iar câteodată să bage-n sperieți cu
privirea și pe Tartorul iadului.
În vacarmul ce ne înconjoară și-i duce pe atâția la disperare,
Etnarhul zidește mai departe, întărește cetatea și ridică din praf
voievozii aruncați din manuale sau batjocoriți de ele, și-i așază în
sinaxare. De aici înainte, despre ei se va vorbi de la altare, dacă

234

DAN ZAMFIRESCU

dascălilor de istorie din școli li s-a dat sarcină și manual să vorbească
de altă nație decât a lor.
Odată mai mult, Biserica Ortodoxa Română, servită de o
strălucită și providențială ierarhie, nu lipsită de umbre, desigur, dar
sunt umbrele unor mari prezențe, ca umbrele din văile munților, se
dovedește a fi „Maica spirituală a neamului românesc”. Acestui neam
căruia în loc de maica Țară i-a rămas un „teritoriu” deja vândut în
mare parte sau așteptând să fie îmbibat cu cianură în locul aurului
jefuit.
Am ținut să aștern aceste gânduri cu prilejul dublei sărbători
de la Târgoviște și Curtea de Argeș, care mi-a răsplătit 48 de ani
de strădanii*, și la împlinirea celor doi ani de păstorie a Celui în
care „Argeșul” și-a investit, acum doi ani, și prin mine, încrederea și
speranța, ajutând pe cât i-a stat în putință biruința omului închinat
cauzei Neamului și Bisericii sale.
Săgetătorul: Nr. 637, 20 octombrie 2009

* Este vorba de dubla proclamare a canonizării Sfântului voievod
Neagoe Basarab la Târgoviște și Curtea de Argeș în 26 septembrie 2009.
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Sfântul voievod Mihai Viteazul
Atunci când după ce au rămas ca pietrele de nestrămutat sub
apele a o mie de ani de năvăliri barbare, cu sabia și geniul lui Mircea
cel Mare au oprit la Dunăre diluviul otoman, românii au urcat prima
oară pe un pisc al istoriei lor datorită lui Mihai Viteazul, de la a cărui asasinare – așa cum consemnează „Săgetătorul” – s-au împlinit
410 ani.
După cum știm, urdiile potrivnice ale politicii europene și-au
dat mâna spre a-i sfărâma opera. Soluția sigură și ireversibilă a fost
străpungerea cu sulița și descăpățânarea de pe Câmpia Turzii. Acolo
revenise de la Praga în fruntea unei oști de strânsură, singurii români ce mai erau cu el și de care se întreba un mare poet, dar cu mai
puțină știință istorică, fiind cei care i-au cules capul aruncat în praf
lângă trupul martirizat și batjocorit ca expresie a urii pe un neam
întreg. Adus la Dealu, el este de patru secole și un deceniu Sfintele
Moaște ale credinței în neamul românesc și în perenitatea lui.
Cea dintâi dovadă că Dumnezeu i-a dat domnie veșnică peste
acest neam românesc și mai ales putere de sfânt spre a-l ajuta și de
la picioarele tronului ceresc a fost un secol întreg de istorie și
de cultură românească dominată de ideea unității noastre
de neam, limbă și credință – secolul al XVII-lea. El a devenit
și pentru noi, datorită epopeii plătite în final cu asasinatul de pe
Câmpia Turzii, un „Mare Secol”, ca pentru spanioli și francezi, și
a început cu prima operă în limba română: Istoria lui Mihai
Vodă – Sân Pătrașcu Vodă. Va culmina cu gloria europeană a lui
Dimitrie Cantemir.
A doua mare minune pentru care s-a rugat Domnului din Cer și
la care Moaștele de la Dealu au fost părtașe a fost atunci când, aflați
la un pas de o nouă înfăptuire a ceea ce ne lăsase testamentar, ne-am
prăbușit în 1916, trădați de aliatul de nevoie și inamicul secular, în
mâinile căruia i s-a dat spre salvare toată averea țării, afară de capul

236

DAN ZAMFIRESCU

lui Mihai Viteazul. Luat în pribegia de la Iași, în „triunghiul morții”,
el avea să revină la Dealu în România Mare.
Atunci când din nou, în zilele noastre, distrugerea României
a devenit program internațional, ca și la 1600, cuvântul de ordine
dat instrumentelor ei a fost terfelirea lui Mihai Viteazul
pe o Câmpie a Turzii istoriografică.
Dar tocmai de aceea, a-l așeza în sinaxar pe cel redus la mai nimic în manualele de deznaționalizare din școlile noastre, va fi actul
prin care Biserica Ortodoxă Română va da de veste credincioșilor
ei – care sunt aproape toată nația – că-și asumă astfel mântuirea
neamului. Iar Sfântul Cap de la Dealu își va găsi în sfârșit cel mai
potrivit loc de odihnă în Catedrala a cărei înălțare se încearcă a fi
zădărnicită, tocmai fiindcă ea va însemna voința și puterea neamului lui Mihai Viteazul de a face pentru încă o dată istorie. Nu doar
pentru el, ci pentru partea de lume unde l-a pus Dumnezeu, și poate
că acum pentru lumea întreagă.
„Argeșul” 12 august 2011
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Solidaritatea româno-ungară –
vector al istoriei europene
Ce istorie a Europei vom învăța pe copiii și pe tinerii noștri,
adică pe cei chemați să realizeze acea „Europă a sufletului european“
și nu doar a calculelor politice și târguielilor economice, Europa pe
care o cerea cu mulți ani în urmă Louis Pauwels și fără de care toată construcția actuală se aseamănă cu Adam cel de lut, înainte ca
Dumnezeu să-i sufle Duhul dătător de viață?! Iată una din întrebările capitale de al cărei răspuns depinde viitorul continentului celui
mai amenințat, azi, de apocalipsul în marș, regizat de demonismul
planetar pe cale de a se face stăpânul universal peste indivizi, și de
a transforma ființa creată de Dumnezeu după chipul și asemănarea
Lui într-un mutant idiotizat și golit de omenescul ce a generat cândva pe un Mozart, Leonardo, Michelangelo și Beethoven.
În imediat și mai aproape de noi, întrebarea de care depinde supraviețuirea tuturor acestor europeni din centrul, răsăritul și
sud-estul continentului, care, trădați iadului stalinist de „Marile
democrații“ acum peste o jumătate de secol, sunt priviți azi de către
vânzătorii lor de ieri ca niște iloți meniți să alimenteze foamea de
piețe și profituri a unei Europe apusene ce s-a așezat pe toboganul
propriei pieiri și este amenințată să dispară sub asaltul tuturor celor ce au într-înșii puterea de viață pe care europenilor nu se știe ce vermină blestemată, ce duh rău, le-o
seacă zi cu zi. Continentul ce a dat speciei umane cea mai înaltă
încorporare, pare că se grăbește spre un declin cu mult mai tragic
decât cel profețit de Oswald Spengler în vestita sa carte despre Declinul Occidentului.
Dacă „noii europeni“ cărora li s-a deschis, cu condescendență,
porțile acestei Europe muribunde (cu toată înfățișarea ei de pros-
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peritate materială, dar și cu tot mai acuta mizerie spirituală) nu vor
găsi căile pe care să insufle părții apusene a continentului agonisita lor de suferință și experiență a luptei cu neomenia comunistă,
atunci viitorul Europei și al europenilor este pecetluit. Din colonie
americană pe de o parte, și pe de altă parte din anexă a rezervelor de gaz și petrol ale imensului continent eurasiatic
ce rămâne mai departe Rusia (în plin proces de redobândire a
gustului hegemoniei țaristo-bolșevice!) ea se va transforma întrun deșert uman, repopulat de viiturile din celelalte continente, unde pofta de viață și voința de afirmare n-au fost
atrofiate de morbul care transformă continentul nostru și
pe omul european într-o „masă biologică“ (cumplitul concept lansat nu de mult) a cărei sinucidere s-a instituționalizat prin însăși smulgerea rădăcinilor creștine din textul
Constituției europene.
Cu câteva săptămâni înainte de a muri, Constantin Noica îmi
desfășura la Păltiniș, în cursul obișnuitului său „tur al Păltinișului“
acordat oaspeților de suflet și în timpul căruia – precum Aristotel
– își dezvolta peripatetic fîlosofia, teoria că Europa Occidentală
(pe care el o nume „Europa untului“ ce-și abandonează
misiunea de făclier al speciei umane) are nevoie de estici spre a
fi ridicată din mizeria în care au împins-o acești agenți ai destrămării
universale și a fi redată ei însăși. După care, cu toții, să ne îndreptăm
spre un nou viitor european. Noi românii avem – credea el – un
destin de „cultură însoțitoare“, ceea ce personal nu eram gata să
subscriu, neputând vedea în România și în cultura română o tânără
domnișoară de companie a hoaștei bătrâne dar miliardare.
Un grăunte de adevăr exista însă totuși în spusele sale, și
după ce națiunile captive s-au eliberat de sub carcasa sovietică,
dând peste cap ultimele aranjamente de la Malta între cei ce-și
recondiționaseră condominiul mondial pentru altă jumătate de
secol, am citit aceste rânduri revelatoare în ,,L’Express“, scrise
de un european din vechea specie, condamnată la dispariție: „Ils
ont espéré, l’espace d’un hiver, que le «supplément d’âme» après
lequel ils courent comme les chevaliers de la Table ronde après
le Graal, leur serait accordé par les jeunes democraties purifiées
par une longue souffrance“ [Ei (occidentalii) au nădăjduit, timp
de o iarnă, că «suplimentul de suflet» după care aleargă precum
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cavalerii Mesei rotunde după Graal, le va fi dăruit de tinerele
democrații purificate printr-o lungă suferință]. Vezi numărul din
29 mai 1990.
Din nenorocire, în acești șaisprezece ani și jumătate câți s-au
scurs de la Anno Domini 1989, ceea ce pare să triumfe asupra
tuturor, acum și asupra esticilor, este noua specie de europeni, a
cărei definiție genială a dat-o compatriotul nostru devenit unul
dintre cei mai iluștri europeni ai ultimei înfloriri a geniului și
misiunii superioare a Franței, Emil Cioran: „Quelle malédiction
l’a frappé pour qu’au terme de son essor il ne produise que
ces hommes d’affaires, ces épiciers, ces combinards aux
regards nuls et aux sourires atrophiés, que l’on rencontre
partout, en Italie comme en France, en Angleterre de
même qu’en Allemagne?“ [Ce blestem a lovit-o așa încât la
capătul avântului ei să nu mai producă decât pe acești oameni de
afaceri, pe acești combinagii cu priviri nule și surâsuri atrofiate,
pe care-i întâlnești peste tot, în Italia ca și în Franța, în Anglia la
fel ca în Germania?].
Groparii Europei au devenit stăpânii și conducătorii ei!
Tot așa cum la noi, pentru prima oară în istoria neamului
românesc, asasinii neamului s-au așezat peste restul
națiunii și o împing spre mormânt, sub bagheta dirijorală
a stăpânilor și confraților de specie din Occident.
Ne confruntăm cu un veritabil apocalips al Europei, care
este în același timp al omului ca om; al valorilor umane și al
idealurilor Umanismului, care n-au avut altă vatră și altă
patrie decât această minusculă peninsulă a Asiei care a dat
tot ceea ce omul a reușit să facă mai bun pentru el însuși.
Ne confruntăm cu toții. Dar îl percepem mai acut cei ce am
rezistat și am reușit să scăpăm din burta chitului în care ne-au
împins „Cei Mari“ la Teheran, Yalta și Potsdam. Și care am fost siliți
să zăcem acolo aproape o jumătate de veac și să bem cupa amară a
trădărilor „Lumii occidentale“ în 1953 la Berlin, în 1956 la Budapesta
și în 1968 la Praga. Și era gata să o mai deșertăm o dată, după Malta,
de nu se producea explozia neprevăzută, și de astă dată imposibil de
înăbușit, de la București.
Ce vom face măcar de acum înainte, din moment ce până
acum n-am făcut decât să transformăm în ideal politic suprem
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aruncarea în gura unui balaur, după ce Dumnezeu ne-a scos vii din
gura șarpelui sovietic ce a crăpat în cele din urmă sub „triumful
națiunilor“ (cum a numit doamna Hélène Carrère d’Encausse
istoria anului 1989)?
Măcar un lucru ne stă în putință: să ne scriem noi
propria istorie, și istoria Europei pe care să o predăm
copiilor și tinerilor noștri! Poate că nu știu ce ucazuri
euroatlantice, nu știu ce hotărâri de la Bologna ne vor impune în
școli același gen de istorie ca roșiile și celelalte legume occidentale,
aduse să semene aidoma cu legumele umane definite de Emil
Cioran. Dar nimeni nu ne poate împiedica să punem în mâinile
noilor generații, pe-afara școlii, istoria cea adevărată. Aceea
care să ajute la formarea unor oameni întregi, adevărați,
cu suflet și minte de autentici europeni, capabili să
construiască mâine o Europă demnă de adevăratul ei
trecut și de uriașele sale posibilități, încă nedistruse și
neatrofiate total.
„Europa sufletului european“ n-o pot face decât aceia care au
trăit o jumătate de veac utopia unei Europe ideale în care-și vor
regăsi într-o zi locul, de vor rezista eroic și vor birui monstrul tătaroasiatic revărsat peste ei. Revărsat chiar și peste cei ce dăduseră,
mai înainte de apariția hibridului tătaro- etc. numit V. I. Lenin
(întruparea diavolului profetic din Frații Karamazov!) pe Serafim
din Sarov, pe Alexandr Sergheevici Pușkin și toată splendida
literatură și muzică rusească a secolelor XIX și XX.
*
În această misiune epocală și mântuitoare de Europă, sunt
două popoare care, mai înainte de toate, au obligația de a se regăsi
pe aceleași baricade, spre a face începutul rezistenței și luptei cu
apocalipsul, tocmai fiindcă în trecutul lor se află un glorios precedent,
din păcate uitat, sau ignorat chiar și de ele; cu atât mai ignorat în
istoria Europei făcută de alții! Sunt românii și maghiarii.
Cu mulți ani în urmă, unul dintre cei mai mari medieviști occidentali, Ferdinand Lot, scria în decembrie 1932, referindu-se la
modul cum era înfățișată istoria continentului nostru de către confrații săi apuseni: „Ne legăm de luptele sterile ale Franței și
Angliei în sec. XIV și XV. Ceea ce importă pentru istoria
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europeană este rezistența la turci a grecilor, sârbilor, ungurilor, valahilor, moldovenilor, în fine a rușilor, din sec.
XIII până în al XVI-lea secol. Grație sacrificiului «balcanicilor» și slavilor din răsărit a putut să continue civilizația
occidentală în Europa de Apus și e ceva de care germanii,
italienii, francezii nu-și dau seama îndeajuns“*.
Nimic nu s-a schimbat de atunci, și toate istoriile Europei în
circulație și cele deja traduse la noi fac dovada! Vom aștepta oare
până ce „Europa untului“ ne va recunoaște drepturile în manualele
de istorie adresate tuturor europenilor?
O renovare solidară a istoriei Europei de către istoricii
țărilor ce s-au mântuit pe sine de ordinea impusă de Cei
Mari după al Doilea Război Mondial, ordine care i-a făcut
timp de o jumătate de secol sclavii imperiului sovietic, este
imperativul categoric al ceasului de față.
Oricâtă mizerie materială și morală a deversat peste
noi această Europă suicidară și renegatoare de propriile
tradiții, ea n-a băgat încă în groapă pe toți cei ce s-au călit
sub biciul ocupației străine, și este datoria lor să transmită
noilor generații această ștafetă: a luptei pentru om și
demnitatea lui, cu care s-a rezistat și în gulagul sovietic și
în filialele sale din toate țările „satelite“.
Mai putem încă să-i învățăm pe copii noștri să dorească
a fi oameni întregi, oameni deplini, și nu sosiile legumelor
fără gust fabricate în S.U.A. și UE.
*
Un veritabil capitol de epopee a luptei pentru Europa este „solidaritatea româno-ungară“. Îi datorăm cu toții, noi europenii
de la Atlantic la Urali et ultra, una din cele mai splendide realizări
* Acest pasaj din darea de seamă a lui Ferdinand Lot la lucrarea
lui L. Halphen, L’essor de l’Europe (XIe – XIIIe) siècles (volumul VI din
Peuples et civilisations. Histoire générale publiée sous la direction de
Louis Halphen et Philippe Sagnac, Paris, Librairie Felix Alcan, 1932),
apărută în numărul pe decembrie 1932 din „Revue historique“, a fost
extras și reprodus de Gh. I. Brătianu în La place de l’Europe orientale
dans l’histoire générale du Moyen Age, „Revista istorică română“, III,
1933, fasc. I, p. 78.
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europene: Renașterea italiană! Ea n-ar fi existat niciodată dacă
Italia n-ar fi evitat, la sfârșitul secolului al XIV-lea, soarta Spaniei,
devenită maură pentru opt secole și a Peninsulei Balcanice, devenită otomană pentru alte cinci. Iar acest miracol poartă un singur
nume: SOLIDARITATEA ROMÂNO-UNGARĂ sau – dacă citim de
la Budapesta -UNGARO-ROMÂNĂ. De oriunde citim, ea este același
fenomen, care a hotărât destinul întregii Europe acum șase
secole.
Fără îndoială, Ferdinand Lot avea dreptate să evoce
„sacrificiul“ (immolation) esticilor, cu care s-a plătit salvarea și
înflorirea Occidentului. Dar dacă ar fi fost numai sacrificiul,
fără o EPOCALĂ VICTORIE și fără o EPOPEE care a început pe
malul Argeșului, la 17 mai 1395, și a durat fără întrerupere până
la tragedia din câmpia de la Mohacs, la 29 august 1526, pentru
a renaște la sfârșitul secolului al XVI-lea sub Mihai Viteazul și
Sigismund Báthory, acest sacrificiu ar fi fost la fel de zadarnic
precum tragedia de la Kossovopolje, din 1389, prăbușirea Târnovei
în 1393 și căderea Bizanțului în 1453!
Ceea ce a decis viitorul Italiei aflată în ajunul uriașei
înfloriri numită „Renașterea“ n-a fost un sacrificiu, n-a
fost imolarea ungurilor și românilor, ci TRIUMFUL LOR
EPOCAL, MÂNĂ ÎN MÂNĂ.
În fața uriașei primejdii ce amenința toată Europă cu soarta,
deja aproape pecetluită, a Bizanțului, Serbiei și Bulgariei,
Mircea cel Mare (cel Bătrân este idioția creată de cronicarul lui
Nicolae Mavrocordat, Radu Caridi din Popești, și însușită de o parte
din istoriografia noastră modernă și contemporană) a avut tăria
de suflet și geniul de a pune capăt la șase decenii de confruntări
militare româno-ungare și de a merge la Brașov în întâmpinarea
regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg.
Acesta se întorcea din expediția în Moldova, după cronicile
ungare victorios în confruntarea cu Ștefan I, dar după inscripția
dictată de Ștefan cel Mare pe piatra de mormânt a omonimului
predecesor, nițel bătut. Oricum, dispus să accepta ca marele domn al
Țării Românești, deja impus ca figură de prim-plan pe scena politică
est-europeană, să-i devină vasal și aliat.
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Că acesta ar fi venit să-i cerșească ajutorul, fără țară, fără armată, alungat deja de Baiazid de pe tron și înlocuit cu un Vlad „Uzurpatorul“, este una din dobitociile ce se mai predau prin manualele
„alternative“ și s-a născut din greșita datare a bătăliei de la Rovine
(10 octombrie 1934 în loc de data reală: 17 mai 1935). Istoria
acestei gogomănii și demontarea ei s-a făcut de către Alexandru V.
Diță, în teza sa de doctorat publicată acum șase ani*. Dar voi relua
operația într-o carte ce se va publica în „Biblioteca istorică și filologică“ a Editurii Roza Vânturilor.
La 7 martie 1935, la Brașov, s-au pus bazele acestei
solidarități de luptă anti-otomană româno-ungară, care va dura
până în 1526 și va obliga puterea otomană să renunțe la proiectul
lui Baiazid I, creatorul imperiului, proiect consemnat de Jean
Froissart, cronicarul francez contemporan, și transpus în versu-i
celebru de Mihail Eminescu: „Din pristolul de la Roma să dau calului
ovăz“. Calul lui Baiazid s-a poticnit și s-a oprit în fața zidului românoungar, după ce călcase în copitele sale Serbia, Bulgaria de Răsărit
(peste un an și pe cea de Apus) și redusese Bizanțul la condiția de
umil vasal al turcului.
*
Bătălia de la Rovine, din 17 mai 1395, a fost o înfrângere uriașă a Imperiului Otoman și singura bătălie în care un sultan
otoman a fost învins și alungat de pe câmpul de luptă de
către un șef de stat creștin. Dar acest șef de stat își asigurase în
prealabil coeziunea întregii societăți și voința ei de luptă pe viață și
pe moarte, prin alianța cu cel mai mare și puternic regat creștin din
această parte de Europă.
Sigismund de Luxemburg n-a putut fi prezent la Argeș la 17
mai 1395, fiindcă exact în aceeași zi i-a murit soția, fiica lui Ludovic
cel Mare și aceea care-i garantase coroana regatului. A trebuit să
rămână la patul bolnavei și nu numai să o îngroape, ci să-și asigure
tronul**. Dar imediat după aceea, în fruntea oștilor regale, a
* Mircea cel Mare – între realitatea medievală și ficțiunea
istoriografică modernă, București, Editura Publiferom, 2000.
** Este „amănuntul“ trecut cu vederea de istoricul Șerban Papacostea,
dar care-i anulează ipoteza bazată prea grăbit pe informațiile unei cronici
italiene, al cărei singur merit este că menționează luna mai 1395 ca timp
al desfășurării bătăliei, adică cea reală, și nu octombrie (1394) impusă
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pornit să-și ajute aliatul a cărui victorie o anunțase deja la
Paris, unde s-au tras clopotele de la Notre-Dame și regele
însuși a mers în fruntea unei procesiuni spre a mulțumi lui
Dumnezeu pentru marea victorie „hongroise“! Ceea ce nu
era un fals, victoriile vasalilor contând ca ale suzeranilor, iar pentru
regele Ungariei întâlnirea de la Brașov echivalase cu o recunoaștere
a unui anumit raport de vasalitate, pe care abilul domn lăsase să-l
creadă acceptat*, deși nu semnase un act în acest sens.
Sigismund de Luxemburg a ajuns în Țara Românească
abia în iulie 1395, mult după ce Baiazid „trecuse Dunărea
fără vad“ la întoarcere, cum scrie cronicarul nostru. Dar el este
cel ce a reușit să recucerească cetatea Turnu sau Nicopolul Mic,
intrată în mâna invadatorului.
Importanța acestei recuceriri, cu care Sigismund s-a lăudat în toată Europa**, nu era deloc mai mică decât alungarea lui
Baiazid de pe pământul pe care venise să-l cucerească. Fiind rămasă
în mâna lui Baiazid, cetatea ar fi devenit ceea ce Chilia și Cetatea
Albă vor deveni în mâna lui Baiazid al II-lea, adică arma cu care
rezistența militară a românilor era redusă la tăcere pentru
totdeauna.
Același Sigismund, rege german al Ungariei, va propune la
Nicopole (s-a demonstrat aceasta de către Șerban Papacostea pe baza
unei cronici descoperite de dânsul) ca domnul Țării Românești să
fie conducătorul întregii oștiri creștine adunate în cruciamultă vreme de Constantin Jireček și provenită dintr-o interpolare în
cronicile sârbești, operată în secolul al XVII-lea, după un sfert de mileniu
de la eveniment! Vezi Șerban Papacostea, Mircea cel Bătrân și Baiazid.
Întregire la cunoașterea confruntărilor lor armate, în volumul Evul
mediu românesc. Realități politice și curente spirituale, București, Editura
Corint, 2001, p. 71 – 74.
* Ceea ce se obișnuiește a se numi „tratatul de la Brașov“ accentuânduse poziția de egalitate absolută a partenerilor este o legendă pioasă a
istoricilor noștri. Simpla lectură a textului o infirmă, el nefiind redactat ca
tratat și nefiind semnat de ambii parteneri!
** Alt fapt real care anulează ipoteza înfrângerii sale și a lui Mircea de
către Baiazid în mai 1395, acceptată de Șerban Papacostea în urma luării
drept literă de evanghelie a cronicii italiene!
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dă, recomandându-l orgolioșilor apuseni drept acela care îi
mai învinsese glorios pe otomani, și era cel mai destoinic*.
Se știe cu câtă superbie propunerea a fost refuzată de către cei ce s-au
avântat nebunește, trăgând toată „creștinătatea“ în catastrofă.
Totuși, deși Nicopole a fost o înfrângere militară, a fost
și o demonstrație a forței rezultate din coeziunea europeană, și sultanul n-a mai îndrăznit să mai provoace Europa și
să mai viseze la Roma**. Tamerlan îl va obliga, peste șase ani, să
nu mai viseze la nimic!
În fața imperiului refăcut de către unul dintre fiii lui Baiazid,
Mehmed I, Țara Românească se va supune sub fiul lui Mircea,
Mihail, în 1420. Moldova lui Alexandru cel Bun va rezista însă
victorios amânând evenimentul fatidic, până în 5 iunie 1456 sub
Petru Aron. În luptă au rămas Ungaria cu regele Sigismund și
voievodatul Transilvaniei care i-a dat istoriei ungare și europene pe
Iancu de Hunedoara și pe jumătate-românul rege Matia Corvin.
Deși cu momente mai puțin fericite, solidaritatea românoungară va funcționa mai departe, datorită lui Sigismund și Iancu
de Hunedoara, sub Vlad Dracul, fiul natural al lui Mircea cel Mare,
sub Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare (ultimii doi „pupilii“ Atletului lui
Hristos de la Buda).
Ea a dat de furcă mereu sultanilor, împiedicați astfel să sporească marele câștig al cuceririi cetății Sfântului
Constantin prin cucerirea Belgradului – cheia pătrunderii
spre inima Europei. Cuceritorul Bizanțului va fi respins trei ani
* Mircea la Nicopole (1396): o mărturie ignorată, în același volum,
p. 75-78.
** Am încercat să demonstrez aceasta – și demonstrația mea a fost
acceptată și elogiată, având ecouri și în presă – în comunicarea Nicopole,
septembrie 1396, o înfrângere militară, dar o mare victorie a solidarității
europene, citită în limba bulgară la Nicopole, la 25 septembrie 1996, la
Sesiunea științifică internațională „600 de ani de la expediția cruciată a
regelui ungar Sigismund și de la bătălia de la Nicopole din anul 1396“.
Versiunea bulgară a apărut în volumul: 1396. Bătălia de la Nicopole în
destinul Bulgariei, țărilor balcanice și Europei. Alcătuit și redactat de prof.
univ. Vasil Gjuzelev, membru corespondent al Academiei Bulgare de Științe,
Sofia, 1999, p. 33-44. Versiunea românească am publicat-o în Istorie și
cultură, vol. I, București, Editura Roza Vânturilor, 2003, p. 88-103.
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mai târziu, în iulie 1456, de Iancu de Hunedoara, și pentru a doua
oară un mare sultan este obligat să abandoneze ideea expansiunii
spre Occident!
Italia a rămas, în felul acesta, un vis neîmplinit al lui Baiazid, și
a putut deveni visul aievea al Europei.
Atunci când Soliman Magnificul își va permite să reia
ofensiva otomană contra Europei, după 131 de ani de la dubla
victorie româno-ungară din primăvara și vara anului 1395
(deci aproape un secol și jumătate a ținut digul româno-ungar
ridicat în fața diluviului otoman) era prea târziu pentru a mai obține
altceva decât împărțirea Ungariei cu marele rival, biruitor
până la urmă peste secole, dar care domina deja Europa apuseană:
Imperiul Roman de Naționalitate Germană condus în acel
moment de Carol Quintul (1519- 1556).
Soliman a ratat cucerirea Vienei – noul vis care înlocuise
pristolul de la Roma. A doua ratare, în 1683, va marca și începutul
declinului Imperiului Otoman.
Acesta este marele rezultat al solidarității româno-ungare
creatoare de istorie europeană.
*
Fără îndoială, pentru istoria Ungariei, fostul voievod sârb
al Ardealului, Ioan Zápolya, nu este o figură prea luminoasă,
fiindcă se pare că tocmai neparticiparea sa la bătălia de la Mohács a
asigurat victoria sultanului Soliman Magnificul, care l-a și răsplătit
de altfel cu tronul regatului cucerit, transformat abia după moartea sa în pașalâc. Pentru istoria românilor însă, Ioan Zápolya rămâne voievodul Transilvaniei care l-a ajutat pe Radu de la
Afumați să respingă pe Mehmed Beg, guvernatorul părții
europene a Imperiului Otoman. Adică cel care după moartea
lui Teodosie a încercat să devină domn în Țara Românească, anexând-o astfel imperiului.
Dacă Țara Românească n-a devenit pașalâc în primul
pătrar al secolului al XVI-lea, a fost și în virtutea funcționării solidarității româno-ungare. La rându-le, Țara
Românească și Moldova au salvat teritoriul intracarpatic de soarta Ungariei propriu-zise, ceea ce a făcut din
Transilvania cetatea rezistenței și continuității politice și
culturale a etniei maghiare.
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Oricât de amestecate sunt raporturile româno-ungare (de data
asta numai cu ungurii din Transilvania) în timpul celor opt ani ai
epopeii lui Mihai Viteazul, un lucru nu se poate contesta: această
epopee s-ar fi terminat după mult lăudata „victorie“ de la
Călugăreni, fără solidaritatea româno-ungară.
Spre deosebire de victoria de la Rovine în urmă cu exact două
secole (cu care a comparat-o în mod neinspirat și păgubos N. Iorga)
bătălia de la Călugăreni a avut alt rezultat.
Fără îndoială, Sinan Pașa a căzut sub pod și și-a pierdut doi
dinți (cum spiritul malițios al lui George Topârceanu a dezumflat
balonul patriotic supraumflat) dar cel care a fost obligat să-și
părăsească țara în mâinile celui scos din mocirlă de un arap
a fost „victoriosul“ voievod! Practic, Țara Românească a devenit
pașalâc, pentru prima și singura dată, Sinan Pașa preluând puterea,
ceea ce nu reușise Mehmed Beg. Și ar fi rămas probabil stăpân pentru
tot restul zilelor, urmând poate și Moldova, dacă Mihai Viteazul nu
s-ar fi retras sub munți, unde i-au venit oștile Ardealului, ajutorul
„suzeranului“ ungur. O dată sosite, li s-a adăugat și contigentul
moldav al lui Ștefan Răzvan. Torentul astfel rezultat s-a revărsat
irezistibil peste stăpânii de o clipă ai Țării Românești. Sinan Pașa
împreună cu toți cei puși de el au fost fie fripți de vii, ca la Târgoviște,
fie azvârliți peste Dunăre, după care oștile creștine se vor avânta la
rându-le spre capitala imperiului, reînviind speranța eliberării în
inimile celor ce vor face din domnul român eroul eposului popular
balcanic.
Adevărata victorie n-a fost la Călugăreni, ci a fost acest
rezultat al solidarității româno-ungare!
Din nefericire, atunci s-a lucrat pentru prima oară, și cu succes,
la cea mai ticăloasă manevră a unei anumite „Europe“ – dușmană și
unora și altora: discordia româno-ungară. Ea va lucra cu același
tragic succes și la 1848, și la Viena în 1940, ca și în 1956. Și lucrează
din plin, astăzi. Din nefericire, nu o dată ne lăsăm prinși în mrejele
ei. Dar a nu ști unde trebuie să punem accentul în istoria relațiilor
româno-ungare, înseamnă a-i da apă la moară.
Să-mi fie îngăduit, ca unuia ce am susținut de-a lungul câtorva
decenii de publicistică ideea că românii și ungurii sunt aproape

248

DAN ZAMFIRESCU

„osândiți“ de istorie (deși eu cred că sunt predestinați de Cel de
Sus!) la conlucrare, spre binele comun și spre binele Europei, sămi fac o datorie, față de noi și față de altă Europă decât a untului
și fantomelor cioraniene, evocând aceste momente, revelatoare de
destin comun*.
„Săptămâna românească“, II, 2006,
nr. 31, iunie 29 – iuie 5.
S-a publicat fără note.

* La 4 august 1977 am reușit să public datorită maestrului Adrian
Păunescu în „Flacăra“ pe care o conducea, articolul Pentru o atotcuprinzătoare „istorie culturală a Transilvaniei“ care lua în răspăr
tendințele oficiale de a ignora culturile maghiară și germană și raporturile
culturii române cu ele. Acum acest articol este reprodus în volumul meu
Cultura română – sinteză europeană, Chișinău-București, Editura Litera
Internațional, 2002, p. 73-80.
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Bătălia pentru adevărul
despre 23 august 1944
Cu peste zece ani în urmă, poetul Adrian Păunescu, în acel
moment directorul și editorul săptămânalului „Totuși iubirea“, a
găzduit în patru numere succesive din această revistă (numerele 15
(185) din 14-21 aprilie, 16 (186) din 22-29 aprilie, 17 (187) din 29
aprilie-5 mai și 18 (188) din 5-11 mai 1994) un text în care se încerca
pentru prima oară o replică frontală la campania împotriva
regelui Mihai I și a rolului său în istoria României, dusă de
multă vreme de admiratorii necondiționați ai Mareșalului
Ion Antonescu și reactivată din motive politice.
Campania prezenta actul de la 23 august 1944 ca pe o eroare
catastrofală, cu urmarea aducerii comunismului în țară și cu
pecetea infamantă de trădători ai foștilor aliați de arme, germanii.
De amândouă s-ar face vinovat suveranul de atunci al României,
principalul artizan al acelui moment din istoria națională.
Campania culminase cu filmul Oglinda, regizat de Sergiu Nicolaescu pe un scenariu de Ioan Grigorescu, film vizat direct de articolul din „Totuși iubirea“ în care se încerca delimitarea adevărului istoric de manipulările lui interesate. Manipulări inaugurate de
regimul comunist, dar utilizate și de cercuri plasate la polul politic
și ideologic contrar, iar în acel moment marcând ascensiunea unui
veritabil cult al Mareșalului Ion Antonescu, orb la realitățile istorice
și surd la glasul rațiunii.
A te plasa pe altă poziție, chiar dacă se sublinia fără rezerve
dreptul incontestabil al Mareșalului Ion Antonescu la recunoștința
națiunii române pentru salvarea României din tragedia anului 1940,
a părut în acel moment un act atât de insolit și de contrar curentului
general, încât după publicarea primei părți a serialului, cel care-și
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demonstra o dată în plus vocația și curajul de a înfrunta presiunea
timpurilor a fost nevoit să adauge, la sfârșitul fiecăreia din următoarele trei părți, o notă a redacției în care se menționa că punctul de
vedere din acest articol nu aparține revistei, ci doar semnatarului
– în speță subsemnatului – și că „Așteptăm polemica“! Dar la toate insistențele de a opri publicarea textului însuși, directorul
a rămas inflexibil, afirmându-se astfel ca întâiul promotor al unei
bătălii pentru adevăr și dreptate care încă nu s-a terminat, și care
a reizbucnit în aceste zile, după ce Președintele României, domnul
Ion Iliescu, și-a asumat de la cel mai înalt nivel dificila dar nobila
obligație față de poporul român de a-i fixa locul și rolul în istoria universală a secolului 20, și de a face evident conștiinței naționale (câtă a mai rămas neatrofiată) adevărul rostit de cel mai important istoric englez al celui de al doilea
război, John Erickson, citat în repetate rânduri de istoricul Florin Constantinul, membru corespondent al Academiei Române: „23 AUGUST 1944 S-A DOVEDIT A FI UNA DIN
ZILELE DECISIVE ALE ÎNTREGULUI RĂZBOI MONDIAL“.
Patru luni după tipărirea, cu peripeții, a textului din „Totuși
iubirea“, în care se încercase pentru prima oară punerea în lumină a
rolului regelui Mihai I nu numai în realizarea actului de la 23 august,
care a salvat România de catastrofă, dar și în evoluția ulterioară
a istoriei naționale, beneficiara celor trei ani de respiro ai
„primăverii polare“ a democrației românești, care, datorită prezenței Majestății Sale în fruntea statului, a renăscut
chiar și numai pentru scurtă vreme și în limite înguste, s-a
hotărât de către șeful statului din acel moment, Președintele Ion
Iliescu, și de șeful guvernului, domnul Nicolae Văcăroiu, aniversarea solemnă a 50 de ani de la 23 august 1944. Au fost
depuse coroane la Mormântul Eroului Necunoscut în prezența Prea
Fericitului Patriarh Teoctist, a Șefului Statului și a Primului Ministru și au avut loc manifestări omagiale în toată țara. Pentru prima
oară televiziunea națională a găzduit câteva dezbateri menite a face lumină în conștiința opiniei publice.
Am înregistrat atunci și am revăzut zilele acestea cinci
documentare-dezbateri a căror importanță le recomandă unei
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transcrieri și publicări integrale într-o zi, atât pentru numele celor
ce au apărut în ele, cât și pentru cele ce s-au rostit atunci.
Primul a fost transmis pe TVR 1 și a fost realizat cu participanți în majoritate militari. Au fost prezenți (în ordinea apariției)
istoricul Florin Constantiniu – statornic și documentat apărător
al demnității și importanței actului de la 23 august – lt. col. Petre
Otu, lt. col. Alesandru Duțu, g-ral (r) Laurențiu Cupșa, veteran
de război, lt. col, (r) dr. N. Ciobanu și dr. Constantin Botoran,
ultimul asumându-și trecerea în revistă a diferitelor caracterizări
date evenimentului.
Prima dintre aceste caracterizări, la numai câteva săptămâni
după evenimente, i-a aparținut lui Iuliu Maniu, și a fost enunțată
în cadrul unei conferințe de presă: „La 23 august s-a produs
o lovitură de stat egală cu o mare revoluție“ și tot atunci:
„23 august a însemnat o zi de speranță și lumină, un izvor
de propășire națională“.
Tragismul acestor speranțe avea să-l pună în lumină însă o altă
emisiune, intitulată 23 august 1944 după 50 de ani, organizată
de neobosiții Horia Vasiloni și Filaret Acatrinei și difuzată tot
de TVR 1 în ciclul „Clio. Călătorii în istorie“. La această emisiune
au participat prof. univ. dr. Ion Scurtu, generalul Constantin
Lățea, aflat pe frontul din Moldova în timpul evenimentelor, și dr.
Florin Constantiniu. Importanța cu totul aparte i-a conferit-o
însă emisiunii cele trei interviuri difuzate la început și luate de
domnii Horia Vasiloni și Filaret Acatrinei academicianului Gabriel
Țepelea, istoricului american Stephen Fischer-Galați și
binecunoscutului istoric englez Denis Delettant. Cele spuse de
ultimul trebuie neapărat transcrise integral, pentru că ne oferă
însăși cheia interpretării întregului fenomen, cheie pe care
personal o folosisem în urma altei informații apărute recent, pentru
a deschide ușa spre adevărul de esență, adevăr formulat și apărat în
articolul din „Totuși iubirea“.
La întrebarea domnului Filaret Acatrinei „Credeți că
înainte de 1944, sunteți convins că înainte de această
dată jocurile privind România erau făcute”? domnul Denis
Delettant a răspuns: „Erau făcute, și eu aș spune că jocul
era făcut încă din toamna anului 1943, când ministrul de
externe Eden a fost trimis de către Churchill la Moscova să

252

DAN ZAMFIRESCU

discute împărțirea Europei de Est. De fapt acea renumită
bucățică de hârtie pe care au fost scrise procentajele de
împărțire din 1944 își are originea într-o înțelegere pe care
a făcut-o Churchill cu un an înainte cu Stalin, la Moscova.
Deci jocurile erau făcute. Ceea ce este foarte trist pentru
un cercetător american sau englez, cum sunt eu, este că
niciodată guvernul britanic și niciodată guvernul american
nu au transmis și nu au mărturisit lui Iuliu Maniu că acest
troc fusese făcut, și deci Maniu a dus lupta lui împotriva
comunismului crezând tot timpul că o să-i vină în ajutor și
americanii și englezii“.
Mai este nevoie să adăugăm că aceasta a fost și psihologia, ca
să nu spunem psihoza, întregii românimi, o bună parte din aproape
jumătatea de veac de comunism?
Iată acum și declarația domnului academician Gabriel
Țepelea, transcrisă tot integral: „La 22 august 1944, deci cu o
zi înainte de 23 august (precizez că locuiam într-o casă cu Iuliu
Maniu, în strada Sfinților nr. 10; era casa Ciulei și eu doar locuiam
la parter, iar Iuliu Maniu locuia la etajul 5), fiindcă toată lumea
aștepta o schimbare, toată lumea era în cunoștință de cauză că se
fierbe o transformare, o reorientare a României pe plan internațional, sigur că această preocupare o aveam și noi. Și fiindcă atunci,
cu două zile înainte avusesem o acțiune pe care iarăși vă rog să-mi
permiteți s-o relatez, fiindcă este de natură să intereseze istoria.
Deci, am fost împreună cu patru colegi la Iuliu Maniu. Aceștia au
fost: Constantin Hagea, Corneliu Coposu, care ne introducea ca
secretar, Vasile Netea și Boșca Marin. Discuția s-a purtat pe mai
multe planuri. Eu am să vă relatez numai partea care interesează
ceea ce trebuia să se întâmple, adică schimbarea, reorientarea
României. În momentul în care am putut discuta degajat cu Iuliu
Maniu, l-am întrebat: «Domnule președinte, toată lumea se așteaptă
acum la o schimbare. Unii spun că aceasta ar urma să aibă loc pe 26
august, alții spun că ar putea să fie implicat în această mișcare și
generalul Antonescu. Care este adevărul?». Iuliu Maniu mi-a spus
următoarele: «Mareșalul Antonescu este un patriot. Noi așteptăm
ca armata, care este în jurul lui, să nu fie umilită, și armistițiul să-l
ceară Mareșalul Antonescu. Așa ne-am înțeles. Data probabilă este
26 august». Deci Iuliu Maniu vedea schimbarea prin acest canal,
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prin implicarea Mareșalului Antonescu, prin implicarea armatei
române“.
Absurditatea și nocivitatea unui armistițiu cerut și
semnat de Mareșalul Ion Antonescu au fost însă excelent
sesizate de dl. Stephen Fischer-Galați, una dintre cele mai
strălucite inteligențe care s-au aplecat asupra istoriei românilor.
Pentru dânsul „23 august 1944 era singura soluție
posibilă la acea dată“, dar i s-a părut puțin precipitată soluția,
având în vedere tratativele ce se duceau de ambele părți. „Eu cred
– spunea dânsul – că acțiunea regală, adică lovitura de stat,
adică arestarea lui Antonescu și așa mai departe, era bazată
pe un fapt relativ simplu: Antonescu, dacă avea negocieri
separate, el trebuia să accepte faptul că rușii l-au învins,
deci cere un armistițiu, și că rușii aveau dreptul absolut de
a ocupa România. Ceilalți nu puteau să spună: «Acum trec
de partea rusească pentru că am fost prea băgați cu partea
germană».
Regele Mihai, care în fond se spune că se opunea lui
Antonescu și era o rivalitate între Mihai și Antonescu, regele
Mihai, care după părerea mea nu era un mare om de stat în
1944, a fost bine sfătuit de oamenii lui, că dacă într-adevăr
îl arestează pe Antonescu și declară că România trece de
partea aliaților, ERAU CEL PUȚIN SPERANȚE ATUNCI CĂ
ROMÂNIA, TRECÂND DE PARTEA ALIAȚILOR, CUM A TRECUT
ȘI ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL, AVEA ȘANSE SĂ
SE SALVEZE CEVA“.
Chiar dacă motivația arestării a fost în realitate alta,
rezultatul a fost exact cel indicat de prof. Stephen FischerGalați și trebuie să recunoaștem că regele Minai I a salvat atunci
tot ce se mai putea salva în condițiile unei conjuncturi dezastruoase,
deja creată României de „aliați“.
Majestatea Sa, prin aceasta s-a dovedit „un mare om de stat“
capabil în numai trei ani să-și pună pecetea pe destinul
națiunii și țării sale. Este ceea ce, datorită omului de neclintit în
apărarea marilor cauze, Adrian Păunescu, putusem rosti răspicat
cu patru luni în urmă.
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Magistrală a fost, în aceeași emisiune, demonstrația generalului
Constantin Lățea, că de fapt n-a existat acea „trădare“ de
care ne-a acuzat fostul general al lui Hitler. În realitate, Hitler
și-a călcat angajamentul lăsând descoperit frontul de la
Iași prin mutarea de mari efective în Polonia, ceea ce a
provocat reacția violentă a Mareșalului Antonescu, iar pe de
altă parte „Führerul“ trata el însuși ieșirea din război, ceea
ce Antonescu aflase.
Soluția aleasă de germanii înșiși, cu prețul vieții, prin
„complotul generalilor“, a dat cum se știe greș. Dar în acel
moment toți căutau o salvare.
Italienii o rataseră parțial, în privința lui Mussolini, liberat de
Hitler, dar lichidat prin debarcarea anglo-americană pe pământul
Italiei. Ungurii fuseseră ocupați de armata germană din martie
1944 și în octombrie avea să fie instalat guvernul fascist al lui Salassi,
dispus să sacrifice Ungaria pentru Hitler. Polonezii au pierit în
Varșovia distrusă, sub ochii trupelor ruse, oprite de Stalin ca să le
dea germanilor posibilitatea să-i zdrobească pe răsculați.
Faptul că numai noi am reușit, oferindu-le și germanilor,
chiar în noaptea de 23 august când Killinger a venit la palat, șansa
de a părăsi România fără să lupte (dar răspunsul, dictat de Hitler,
a fost cel știut) nu ne poate fi imputat. „Dacă pe un vapor ce se
scufundă toți aleargă spre barca de salvare, dar unii ajung
primii – a conchis generalul Lățea – cei rămași în urmă nu-i
pot acuza pe aceștia că sunt trădători!“
Suferințele prizonierilor români luați după 23 august
au fost evocate într-o emisiune a domnului Horia Vasiloni de către
general-locotenent (r) Ion Șuța și general-locotenent (r) Laurențiu
Cupșa, la data când au căzut prizonieri fiind unul locotenent, iar
celălalt sublocotenent.
În sfârșit, ultima emisiune din cele pe care le-am putut înregistra
se ocupa de așa-numitele „gărzi patriotice“, reducând un mit la
proporțiile lui reale, dar punând în lumină actele de eroism – reale
– ale unor civili de pe întreg cuprinsul țării (emisiunea s-a intitulat
Adevăr și fals istoric).
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Doi ani mai târziu, în 1996, neuitatul George Borcescu a
realizat o veritabilă capodoperă consacrată tragediei românești din
timpul celui de al doilea război mondial și actului de la 23 august,
sub titlul Curaj prin disperare. Titlul era inspirat de cuvintele
regelui Mihai I, luate ca motto: „Am acționat în disperare de
cauză, dar totul a fost călăuzit de mâna providenței“.
Filmul de exact o oră, difuzat de TVR 2, oferea cel mai elocvent montaj de documentare de epocă însoțite de un comentariu pe
măsură. El beneficia totodată de participarea domnului Ion Diaconescu, președintele P.N.Ț.C.D. și a regretaților Cristian Popișteanu și Traian Borcescu, precum și a istoricilor Ioan Chiper,
Cristian Troncotă și Constantin Hlihor. Intervențiile lor repetate pe parcursul desfășurării documentarului rămân de referință
și a le transcrie aici, fie și parțial, ar depăși cu mult dimensiunile
articolului de față. Sperăm că se va găsi posibilitatea nu numai de a
reprograma acest film la 23 august anul acesta, dar și a-l trece pe o
casetă video, spre a putea fi accesibil oricărui doritor de a-l vedea și
revedea.
Rețin aici numai finalul comentariului: „În săptămâna următoare loviturii de la 23 august armata română a înaintat
spre vest, precedând armata sovietică și izgonind inamicul
de pe o suprafață cât a Belgiei, Olandei, Danemarcei și Elveției luate la un loc. Războiul a fost scurtat cu aproximativ
200 de zile, salvându-se astfel printre alte valori inestimabile, mii și mii de vieți sovietice, engleze sau americane.
În mod ciudat însă, marile tratate istorice ale celui de al
doilea război mondial alocă doar câteva rânduri, cel mult
o pagină, actului de la 23 august 1944“.
Reproduc și textul inscripționat pe ultimele secvențe ale filmului, care nu se termină cu scena execuției Mareșalului Antonescu
și a colaboratorilor săi, ci cu imaginea Regelui și a Mareșalului
pășind alături, în nemurirea istoriei: „Există multe voci
avizate care consideră că Mareșalul Ion Antonescu semna armistițiul dacă nu ar fi fost demis și arestat în după
amiaza zilei de 23 august 1944. Se ridică totuși o întrebare; una simplă: ni-l putem imagina pe Mareșal luptând sub
comanda bolșevică?“
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Dacă domnul Ion Diaconescu a apărut cu o prestație prestigioasă în acest film memorabil, în schimb sub guvernarea cel
puțin teoretic preponderent țărănistă a anilor 1997–2000
s-a așternut peste actul de la 23 august 1944 o liniște de
mormânt, paradoxală dacă avem în vedere rolul jucat de
PNȚ și de Iuliu Maniu în realizarea lui.
Este ceea ce constatau, cu stupefacție, cei trei istorici reuniți
la 22 august 2000 de către dl. Vartan Arachelian la emisiunea
din ciclul „Măștile puterii“, și anume: acad. Dan Berindei, Florin
Constantinul, membru corespondent al Academiei Române și
Ioan Chiper.
Venind cu revelații documentare de ultimă oră și cu noi analize, beneficiind pentru prima oară de prezența academicianului Dan
Berindei, care între timp îngrijise la editura Roza Vânturilor apariția
jurnalului scris de Ioan Hudiță pentru 1 ianuarie – 24 august 1944
(singura mărturie a unui istoric de meserie despre această perioadă,
notată zi cu zi din imediata apropiere a lui Iuliu Maniu), acea emisiune care se cere cândva transcrisă și publicată integral
respira aceeași amărăciune ca și finalul filmului lui George Borcescu. Ea era produsă tot de modul cum apare prezentată în istoriile celui de al doilea război mondial pagina scrisă de români la 23 august,
dar așa cum remarca acad. Dan Berindei, dacă noi înșine facem
tot ce ne este în putință să o acoperim cu uitare, de ce să
ne indignăm că alții procedează la fel?
În mod curios, nici unul dintre cei trei convorbitori nu a
amintit și nu s-a referit la un veritabil eveniment, petrecut fără nici
o inițiativă oficială cu trei ani în urmă, în primul an al guvernării
CDR, din inițiativa a cinci istorici în frunte cu Șerban Papacostea,
membru corespondent al Academiei Române și în acel moment
director al Institutului de istorie „N. Iorga“ din București, și cu
Alexandru Zub, membru corespondent al Academiei Române și
directorul Institutului de istorie „A. D. Xenopol“ din Iași (ceilalți
trei fiind domnii Șerban Rădulescu-Zoner, prof. Nicolae Șerban
Tanașoca și Gheorghe Onișoru, la data aceea cercetător la Institutul
condus de dl. Alexandru Zub).
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Este vorba de colocviul cu public organizat la Casa de cultură
„George Coșbuc“ din Bistrița-Năsăud în ziua de 23 august
1997, cu participarea – pentru prima oară la o asemenea dezbatere
– a Majestății Sale Regelui Mihai I, „factorul decisiv al
desfășurării evenimentelor din acea zi dramatică“ așa cum
l-a caracterizat în cuvântul de deschidere acad. Șerban Papacostea.
Întreaga dezbatere, de două ore, a fost transmisă în direct
de Televiziunea Română pe canalul 1, prezentator fiind Octavian
Șerban, și am avut șansa să realizez o imprimare integrală și
excelentă, care s-a păstrat intactă după șapte ani. Îmi propun
să transcriu, în numărul viitor, o parte din cele rostite atunci de
istoricii amintiți și toate răspunsurile Majestății Sale Regelui
la întrebările puse de cei cinci istorici, într-o discuție care
se constituie ca piatră de hotar în lunga strădanie de a afla
adevărul și a da cea mai nimerită caracterizare și apreciere
unei date de istorie românească ce reprezintă fără îndoială
și una din datele importante ale Istoriei universale.
Indiferent ce se citește despre ea în cărțile străine, ignoranța
sau reaua voință a unor istorici nu poate deveni etalonul cu care
ne măsurăm propria noastră istorie. Și de altfel am început citând
opinia unui mare istoric englez, care nu rimează cu a celor ce țin cu
orice preț să ne facă uitați.
Atunci însă când reaua credință interesată și pusă la treabă
de intenții străvezii pornește și se manifestă chiar din mijlocul
nostru, cum se întâmplă de când Președintele României a cerut să
revenim la rațiune și bun simț în atitudinea față de 23 august 1944,
a replica este o datorie pentru oricine poate să o facă.
După zece ani sunt din nou prezent alături de unul dintre cei
mai autentici și mai credincioși neamului său dintre marii români
din toate timpurile. Și tot într-o revistă condusă de el.

II

Cea mai importantă dezbatere consacrată până în prezent actului de la 23 august 1944 a avut loc, din motive niciodată explicate,
la marginea de nord a țării, la casa de cultură „George Coșbuc“
din municipiul Bistrița Năsăud, în ziua de 23 august 1997. Din fericire, televiziunea națională a asigurat pe canalul 1 transmisia ei
integrală, în condiții tehnice desăvârșite.
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Nu am cunoștință ca acest moment capital din progresul
cunoașterii și înțelegerii datei cruciale de istorie națională și
universală care a fost 23 august 1944 să fi trecut dincolo de micul
ecran și de cele două ceasuri de transmisiune. Dar chiar dacă mă
înșel, și cineva și-a mai asumat sarcina de a face cunoscută această
dezbatere pe calea tiparului, în aceste zile ea tot n-ar fi accesibilă
publicului larg, dornic să-și facă o părere proprie, neinfluențată de
interese și scopuri străine științei. De aceea, cu toate că limitele
impuse de o publicație săptămânală nu-mi permit transcrierea
integrală a tuturor luărilor de cuvânt, cu excepția intervențiilor
Majestății Sale Regelui, care vor fi toate redate integral, voi încerca
să nu omit nimic din ceea ce poate servi astăzi tuturor celor ce caută
sincer răspunsuri la întrebări ridicate de atâtea ori.
Cuvântul de deschidere i-a aparținut domnului Șerban
Papacostea, membru corespondent al Academiei Române și în acel
moment directorul Institutului de istorie „N. Iorga“ din București,
care a spus:
„Onorată asistență, stimați telespectatori, am deosebita
cinste și satisfacție de a anunța deschiderea dezbaterii științifice
consacrate evenimentului de la 23 august 1944, în prezența și cu
participarea Majestății Sale Regelui Mihai I al României, factor
decisiv al desfășurării evenimentelor din acea zi dramatică pentru
istoria contemporană a României. Mai participă la dezbateri:
domnul doctor Șerban Rădulescu-Zoner, cercetător științific
principal și deputat în Parlamentul României; domnul profesor
Alexandru Zub, membru corespondent al Academiei Române,
director al Institutului de istorie „A. D. Xenopol“ din Iași; domnul
profesor doctor Nicolae Șerban Tanașoca; domnul doctor Gheorghe
Onișoru, cercetător științific principal la Institutul de istorie „A. D.
Xenopol“ din Iași și cel care are cinstea să vă vorbească, director al
Institutului de istorie „N. Iorga” din București.
Onorată asistență,
La 23 august 1939 întreaga omenire a aflat cu stupefacție un
eveniment de însemnătate covârșitoare în istoria contemporană a
Europei și a lumii: în ziua aceea s-a semnat la Moscova tratatul
între Germania lui Adolf Hitler, Al treilea Reich, și U.R.S.S. în
frunte cu Iosif Vissarionovici Stalin.
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Tratat de neagresiune în varianta oficială, acest pact a fost
în realitate un pact de agresiune, între cele două mari puteri
totalitare ale Europei, care și-au împărțit între ele Europa centrală
și răsăriteană.
Evenimentul petrecut la Moscova la 23 august 1939 a fost
preludiul imediat al dezlănțuirii celui de al doilea război mondial. În primele zile ale lui septembrie, armatele germane au invadat Polonia, a cărei rezistență a fost repede zdrobită, în vreme
ce trupele sovietice, după zdrobirea de către nemți a rezistenței
polone, au ocupat teritoriile răsăritene ale Poloniei. După aceea
evenimentele militare s-au desfășurat vertiginos. În 1940, la începutul verii, s-a prăbușit rezistența franceză. Franța a capitulat
și cu aceasta a încetat, a dispărut ultimul reazem al sistemului de
securitate colectivă constituit după primul război mondial, în virtutea căruia s-a realizat și s-a menținut România ca stat unitar,
România Mare.
Urmarea imediată a acestor evenimente s-a repercutat în
România. In iunie 1940, în baza acordului cu Hitler, conducerea
statului sovietic a adresat un ultimatum României, impunând
cedarea Basarabiei și a nordului Bucovinei. A urmat Dictatul de la
Viena, care a dus la împărțirea Transilvaniei în două, la pierderea
unei părți însemnate din Transilvania de către statul român, și
în cele din urmă o modificare teritorială în sudul Dobrogei, în
favoarea Bulgariei. Nu numai din punct de vedere teritorial s-a
modificat situația României. România a fost atrasă, sau ceea ce
mai rămăsese din statul român a fost atras în sfera de hegemonie
a Celui de-al treilea Reich.
În 1941, atunci când acordul care avea să se dovedească atât
de fragil dintre Germania lui Hitler și Uniunea Sovietică a lui
Stalin a lăsat loc confruntării militare, când Germania a pornit
acțiunea împotriva Uniunii Sovietice, România s-a asociat Germaniei, la început într-un efort de a recupera, de a îndrepta marea
nedreptate comisă în 1940, de a recupera Basarabia și Bucovina,
dar după aceea printr-o prelungire adâncă în teritoriul Uniunii
Sovietice a acțiunii militare a României alături de Germania.
În cursul anului 1942, la începutul anului 1943, succesele de
până atunci ale Germaniei și ale aliaților ei și toată situația militară a Germaniei și a aliaților ei a ajuns într-un impas grav, care s-a
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manifestat pe frontul mediteranean prin debarcarea anglo-americanilor în Africa de Nord, iar pe frontul de est prin marele dezastru
de la Stalingrad, unde a pierit o parte însemnată a armatei germane, a generalului von Paulus, și o parte a armatei române.
În 1943 criza militară a Celui de-al treilea Reich s-a transformat într-o criză politică, într-o criză a sistemului de alianțe al
Germaniei lui Adolf Hitler. Rând pe rând, aliații sau se îndepărtează, sau își caută soluții proprii de ieșire din alianța cu Germania.
În 1943 în Italia s-a produs înlăturarea de la putere a lui Benito
Mussolini, după care nu mult timp mai târziu Italia a proclamat
armistițiul și a trecut în tabăra aliaților, a părăsit alianța cu Germania. Aliații au debarcat în sudul Italiei și au pătruns așadar pe
continentul european.
Catastrofa militară s-a agravat în 1944. La începutul lunii
iunie 1944 anglo-americanii au debarcat în nordul Franței,
în Normandia, iar în cursul lunii august armata franceză a
generalului De Gaulle a intrat în Paris. Tot în vara anului 1944
s-a produs insurecția Varșoviei, încercarea disperată a forțelor
patriotice din Polonia de a înlătura prezența armatei germane și
de a preveni pătrunderea trupelor sovietice în Varșovia. Încercarea
de a instaura o guvernare proprie, înainte de intrarea sovieticilor
în Varșovia, încercare eșuată, pentru că armata sovietică nu a
vrut să coopereze. La un ordin al lui Stalin a asistat la zdrobirea
rezistenței fără să intervină.
Criza s-a repercutat și în statul german. În iulie a avut loc
complotul generalilor germani care au încercat să-l suprime pe
Hitler, pentru a căuta o soluție de ieșire din război a Germaniei.
Din 1943 și situația României devenise critică. Atât regimul
mareșalului Antonescu cât și opoziția au încercat să asigure
României o nouă cale, să scoată România din alianța cu Germania,
pentru a-i oferi o perspectivă de salvare în viitor.
În primăvara anului 1944, din critică, situația României
devine dramatică. La două aprilie 1944 trupele sovietice au intrat
pe teritoriul României. În iunie-iulie 1944 nordul Moldovei era
ocupat de trupele sovietice, iar la 20 august 1944 a început o nouă
ofensivă, care se anunța decisivă, a trupelor sovietice din Moldova,
întregul sistem de guvernare al României prezidat de Mareșalul
Antonescu, a cărui dictatură personală a fost instaurată în toamna
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anului 1940, întregul sistem al regimului Antonescu și o dată cu el
situația țării, erau grav periclitate.
În august 1944 situația era următoarea: o armată germană
încă foarte numeroasă se afla pe teritoriul României. Peste o
jumătate de milion de ostași germani, o forță redutabilă care
oricând putea interveni și sugruma o mișcare de rezistență, de
desprindere din alianța cu Germania. În același timp, armata
sovietică amenința să ocupe țara, să înlăture rezistența germană
și să intre în București. Să ocupe țara fără ca între timp o
nouă autoritate românească să fi preluat puterea pentru a
preîntâmpina intrarea sovieticilor.
Situația părea fără ieșire. O situație disperată. Însăși
existența statului român era în pericol. Necesitatea unei
acțiuni decisive se impunea tot mai evident, dar impasul
venea din faptul că Mareșalul Ion Antonescu refuza cu
îndârjire să semneze armistițiul și să cedeze puterea,
tergiversare care amenința să paralizeze total statul
românesc. În această situație, în seara zilei de 23 august
la orele 22 și 20, după radiojurnalul de seară, posturile
de radio au transmis următorul mesaj al Majestătii Sale
Regelui Mihai I“.
După lectura textului integral al mesajului, s-a proiectat un
scurt documentar despre actul de la 23 august 1944, neînsoțit de
nici o indicație asupra autorilor sau datei realizării lui, dar comentariul îl indica a fi realizat după decembrie 1989. În comentariu se
sublinia că „răsturnarea de la 23 august a avut adeziunea
tuturor factorilor politici din țară, principalele partide și
suveranul“.
La sfârșit, domnul Șerban Papacostea și-a încheiat introducerea la dezbatere cu cuvintele: „Prin însemnătatea sa în istoria națională și pe plan general, în evoluția celui de al
doilea război mondial, în chip firesc actul de la 23 august
a provocat o vastă literatură științifică și paraștiințifică, de
interpretare a acestui însemnat eveniment. Din vastitatea
problemelor puse de interpretarea actului de la 23 august
am selectat pentru dezbaterea de astăzi câteva probleme
mai importante. Una dintre acestea, cea dintâi, este problema desprinderii României din angrenajul alianței cu al
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Treilea Reich, acțiune foarte dificilă, delicată, și problema
atitudinii Mareșalului Ion Antonescu în acest context“.
Spre a face o expunere de ansamblu a problemei pentru publicul
din sală s-a dat cuvântul domnului Șerban Rădulescu-Zoner, care
a arătat că aceste demersuri au început în 1943 „anul în care nu
mai era nici un semn de întrebare cine va câștiga războiul“.
La întâlnirea din 14–15 aprilie 1943 de la Salzburg, Hitler i-a
reproșat lui Ion Antonescu tatonările unor membri ai diplomației
oficiale, condusă de Mihai Antonescu, prin unele capitale europene,
spunându-i că dacă ar fi fost germani, i-ar fi rechemat și i-ar fi trimis
imediat în lagăr.
În mod special i-a atras atenția asupra celor ce se petreceau la
palatul regal, unde aveau loc discuții privind ieșirea din război. I-a
reproșat și manevrele pe care a început să le întreprindă Iuliu Maniu
la București. „Antonescu a fost foarte sigur pe el, era convins
că poporul este alături de el, că îl susține, și că de fapt nu
sunt decât niște intrigării“ dar de fapt „se petrecea o dramă“
fiindcă nu-l mai asigură, ca înainte, că România va fi ultima țară care
se va despărți de Germania.
Pe de altă parte, Churchill și Roosevelt stabiliseră la
Casablanca principiul capitulării fără condiții, așa încât tratativele ce se duceau la Cairo de opoziție, cu știrea lui Antonescu, se pare
că n-au avut decât un singur scop: să deruteze pe germani, atrăgându-le atenția asupra României, în timp ce se pregătea debarcarea din Normandia. Imediat ce aceasta s-a produs, discuțiile au
fost întrerupte și românilor li s-a recomandat să discute toate problemele cu rușii, întrucât se acceptase punctul de vedere al sovieticilor ca discuții separate să nu se ducă, ci numai cu toți trei. „Ca
atare trebuia făcut ceva: ori să se transforme România
într-un teatru de război, să fie distrusă, așa cum mareșalul l-a asigurat pe Hitler în mai multe rânduri, ori să
se facă o încercare disperată de a ieși din război, de a accepta acest armistițiu, cu atât mai mult cu cât ni se oferea
Transilvania de Nord“ – și-a încheiat expunerea domnul Șerban
Rădulescu-Zoner.
A urmat întrebarea pusă de domnul Șerban Papacostea
Majestății Sale Regelui: „Majestate, s-a spus că data fixată
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pentru ieșirea României din război a fost 26 august și că din
inițiativa Majestății Sale a fost devansată pentru seara zilei de 23
august. Este adevărat? Și de ce s-a produs această modificare de
program?“
Răspunsul Majestății Sale a fost: „Da, este adevărat, și de
multe ori lucruri de felul acesta, grave, se datorează unor
accidente pe linie, dacă pot să spun astfel. Acum, în două
cuvinte. Doctorul nostru de la Sinaia – Cârstea îl cheamă
– a avut la el în casă în concediu de o săptămână un ofițer
din birourile lui Antonescu și s-a întâmplat că el a ridicat
telefonul în același timp cu acest ofițer, care a fost sunat
de la București și i s-a spus ofițerului să vină de urgență la
București, fiindcă mareșalul pleca pe front la 24 august.
Asta ne-a luat printr-o surprindere, cum să spun, destul de
periculoasă, fiindcă nu se știa cât timp are să stea acolo, și
eu deja anunțasem comandamentul din Italia ca în vederea
unor evenimente foarte importante de la 26 august, cer ca
să fie bombardate anumite locuri unde erau concentrări de
trupe nemțești.
Așa că după această știre eu am plecat de urgență la
București, cred că era pe la 21 august, și imediat am adunat
și comandanții de mari unități care erau la București, și
partidele politice, reprezentanții lor, ca să se vadă situația
că nu se mai putea la 26 august. Și după ce militarii miau expus situația care era în jurul Bucureștiului, s-a decis
pentru 23. Așa s-a întâmplat“.
Mulțumind pentru precizare, același istoric a întrebat: „Când
ați chemat pe mareșalul Ion Antonescu la palat ați nutrit speranța
că-l puteți convinge să încheie armistițiul? Mai erau asemenea
speranțe? Sau, din informațiile Majestătii Voastre de dinainte, era
o asemenea posibilitate sau nu ?
„Acest lucru – a fost răspunsul – s-a decis chiar în
conciliabulele ce le-am avut înainte, ca să încercăm tot ce
putem ca să-l convingem pe Antonescu că trebuie el să facă
scoaterea României din război, fiindcă el avea o grămadă
de lucruri sub mâna lui, pe care noi nu le aveam atunci.
Și în după masa zilei de 23, atunci m-am convins că era
imposibil.
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Și totuși decizia noastră era ca arestarea lui Antonescu
să fie absolut ultimul lucru posibil. Noi nu voiam asta de
fapt, dar încăpățânarea lui ca să nu facă absolut nimic fără
permisiunea lui Hitler, asta era un lucru – cum să spun
– era ridicol ca Hitler să accepte ca România să iasă așa.
Asta nu se putea. Nu ne-a rămas altceva de făcut decât să-l
îndepărtăm, ca să putem face noi ce-am făcut“.
A urmat imediat întrebarea domnului Rădulescu-Zoner:
„Maiestate, eu am aici în față un document, respectiv un ordin
al lui Piki Vasiliu către direcția generală a poliției, datat 14 iunie
1944, din care rezultă că Ministerul de Interne, respectiv Piki Vasiliu
care conducea întregul aparat represiv al Ministerului, inclusiv
Serviciul de informații, aflase că urma să se constituie BND-ul Blocul
Național Democrat – și cu multe detalii. Pe de altă parte eu m-am
referit la acele reproșuri pe care le-a făcut Hitler Mareșalului încă
din 1943 la Salzburg, de unde iarăși rezultă că și serviciile secrete
germane cunoșteau cât de cât toate mișcările acestea, atât de la
București cât și din străinătate. Și e un semn de întrebare pentru
mine, și ar fi foarte interesant dacă Majestatea voastră cunoaște,
poate știți, poate nu știați, fiind o chestiune delicată: cum de nemții
n-au aflat în ultimele zile ale lunii august. Pentru că dacă Killinger
ar fi anunțat pe Hitler în prealabil, presupun că nu s-ar fi împușcat
în sediul Ambasadei de pe Calea Victoriei.
Deci, nemții, serviciile de informații germane și ambasada au
fost luate prin surprindere? Sau aveau anumite informații, dar nu
le-au dat crezare!“
„Nu știu dacă în «minutele» redactate când a fost
Antonescu la Hitler s-a scris răspunsul lui Antonescu în
legătură cu mine. Răspunsul lui Antonescu la acuzațiile că
eu făceam anumite lucruri a fost foarte simplu: să nu se
preocupe de chestia asta, că eu nu sunt decât un copil. Așa
că a încercat să-l liniștească pe Hitler. Că nemții știau ceva,
și Gestapo-ul, care avea un birou destul de mare chiar lângă
palat, asta este fără discuție. Dar de ce eu sunt convins că
i-a luat prin surprindere a fost faptul că militarii și armata
au luat parte la acest lucru, nu numai politicul. Și la asta
nu se așteptau!“.

Împotriva distrugerii României

265

Domnul Șerban Papacostea aduce în sprijinul faptului că
nemții cunoșteau mișcările din țară însemnarea din jurnalul generalului Sănătescu, din 30 iunie 1944: „Mă mir că germanii nu ne
arestează, fiindcă nu se poate să nu fi simțit ce se petrece“. După
care pune o nouă întrebare: „ O problemă controversată, utilizată
propagandistic este aceea a predării Mareșalului Ion Antonescu
unui grup de comuniști în frunte cu Bodnăraș, așa numitul Ceaușu pe nume conspirativ. De ce a trebuit să fie predat, cum de l-au
preluat comuniștii, și după aceea l-au predat sovieticilor, pe el și pe
ceilalți membri de frunte ai guvernului său?“
„În noaptea de 23 august noi am avut la palat un întreg
grup de militari și comandanții locali din jurul Bucureștiului. Și ei, și de la Statul major, m-au rugat foarte insistent
ca să nu stau în București, fiindcă erau convinși – și de fapt
s-a realizat acest lucru – că nemții o să reacționeze în mod
foarte brutal. Ceea ce s-a și întâmplat, că au bombardat palatul în mod special, că știau ei că de acolo a ieșit. Așa că
eu am plecat din București, să fi fost ora două și jumătate
– trei din dimineața de 24 [jurnalul lui Sănătescu dă „pe la ora
4“ pentru „plecarea regelui din capitală pentru a merge lângă Târgu Jiu“, p. 166] și numai după aceea, la vreo săptămână mai
târziu cred, am aflat că Antonescu a fost luat de către Bodnăraș și echipa lui. Dar toată chestiunea asta este o poveste
cam lungă și nu putem intra acum în ea.
Dar era hotărât ca Maniu cu țărăniștii și Brătianu cu
liberalii să aibă fiecare câte o echipă, și Pătrășcanu cu ai
lui la fel. Brătianu a spus că nu avea pe nimeni, Maniu l-a
trimis pe Ilie Lazăr în Transilvania ca să caute oameni,
dar cum data a fost avansată cu trei zile n-a mai putut să
găsească pe nimeni în timpul cuvenit. Așa că Bodnaraș cu
ai lui erau deja organizați și predarea, în fine, luarea lui
Antonescu din palat în lipsa mea s-a făcut fără știrea mea,
și fără aprobarea mea“..
„Cum era apreciată atitudinea armatei în urma proclamației?“
a pus întrebarea următoare domnul Șerban Papacostea.
„Aici este ceva, dacă nu ar fi fost... pentru armata
noastră, nu se făcea nimic! [am respectat întocmai formularea
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Regelui, care și-a căutat o clipă cuvintele, n.n.]. Și asta dovedește
un simț al disciplinei de fier care era la noi în armată,
simțul patriotic și iubirea de țară. Când am dat ordin, cum
e spus în acea proclamație, n-a fost nici o defecțiune. Nici
una. Nu numai asta, dar Hitler a trimis vorbă, disperat, să
se găsească un general progerman care să ia locul nostru,
și se pare Killinger, sau un altul, i-au răspuns că nu există
asemenea persoane“.
„E un caz excepțional de solidaritate totală a armatei și, în
spatele armatei, națiunea întreagă, care a urmat cu un extraordinar devotament și conștiință națională proclamația regală și
toate implicațiile ei și le-au asumat“ – a comentat domnul Șerban
Papacostea, continuând: „Și pentru că a fost vorba de proclamație
– o ultimă întrebare la acest capitol! – s-a spus că textul proclamației
a fost redactat de Lucrețiu Pătrășcanu. Acum, noi știm că orice act
al unui conducător de stat, orice text, este pregătit de cineva, dar
forma ultimă și răspunderea și-o asumă capul statului. Ce ne puteți
spune în legătură cu proclamația?“
Răspunsul Majestății sale a fost: „Parțial este adevărat. Dar
textul complet a fost discutat și cu Maniu, și cu Brătianu,
și cu Titel Petrescu și cu grupul pe care-l aveam eu acolo,
inclusiv cu Pătrășcanu. Și pot să mai adaug că, în seara
dinainte de a citi acest lucru, Pătrășcanu a venit cu textul
scris, și modificase anumite lucruri deja, la care a fost
refuzat și a fost spus ceea ce a fost spus inițial“.
„Precizarea e bine venită. Se lămurește o problemă dezbătută
de istorici“, a comentat domnul Șerban Papacostea.
„Un al doilea aspect important al desfășurărilor în jurul proclamației de la 23 august – a continuat domnul Șerban Papacostea
– este ATITUDINEA ȘI ROLUL COMUNIȘTILOR ROMÂNI ÎN LEGĂTURĂ CU POLITICA UNIUNII SOVIETICE, CU DIRECTIVELE
VENITE DE LA STALIN. Îl rog pe domnul profesor Nicolae Șerban Tanașoca să ne expună punctul său de vedere în legătură cu
acest aspect“.
„Voi încerca să fiu foarte scurt în această chestiune – și-a
început intervenția domnul Tanașoca – rugându-l și pe colegul
nostru, domnul Onișoru, să-și expună pe larg părerile și rezultatele
unor cercetări personale. Evident că unul din aspectele actului
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de la 23 august 1944 și una din consecințele sale majore a fost
modificarea raporturilor noastre cu vecinul de la răsărit, cu
Uniunea Sovietică. Se punea problema armistițiului cu aliații.
Uniunea Sovietică era aliată cu anglo-americanii. Sigur că atât
opoziția democratică cât și Mareșalul Antonescu și guvernul
Antonescu, ar fi dorit fără îndoială, dacă era posibil (și au și spus-o
și au și acționat în direcția asta) să încheie armistițiul cu angloamericanii și nu cu sovieticii, pentru că această alianță provocată
de declanșarea războiului lui Hitler împotriva Uniunii Sovietice,
această alianță între Uniunea Sovietică și anglo-americani era
totuși o alianță între o putere totalitară și puteri democratice.
Deci era o alianță contra firii și lucrul acesta era fără îndoială cu
luciditate știut și simțit, și în primul rând de noi, de conducătorii
noștri, de români, care eram în prima linie a ofensivei sovietice.
Pentru a ne da seama și mai bine de încă un aspect: Stalin
a declarat la un moment dat că acest război, care era în curs în
momentul acela, va avea drept consecință faptul că fiecare dintre
puterile învingătoare va impune în teritoriile care vor intra sub
administrația sa regimul său politic și ideologia sa. El spunea:
«Prin asta se deosebește războiul de față de toate cele care au precedat. E ceva nou în istoria omenirii». Însă politica Uniunii Sovietice a fost foarte abilă – politica unui mare imperiu! La 15 mai
1943, când ofensiva era în plin, Stalin a dizolvat Kominternul. Asta
însemna că principalul instrument de impunere în țările cucerite,
sau în toată lumea dacă se poate, a regimului comunist și a ideologiei marxist-leniniste-staliniste cum se spunea, care era această
vastă organizație mondială, Internaționala comunistă, era dizolvat, și în principiu nu mai primea ordine de la Moscova. Partidele
comuniste deveneau teoretic partide naționale. Or, Stalin făcea
lucrul acesta tocmai pentru a putea să le adoarmă astfel
vigilența – cum se spunea – celorlalte puteri, și să poată
să ofere o imagine mult mai simpatică a Uniunii Sovietice; să inspire o oarecare încredere.
De soluția armistițiului cu anglo-americanii nu a mai putut
fi vorba îndată ce s-a știut că aliații anglo-americani refuză să
debarce în Balcani –formula apărată de Winston Churchill și care
a fost respinsă din pricina opoziției președintelui Roosevelt. Deci
a dispărut orice temei pentru aceste speranțe pe care le nutreau
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și Antonescu și opoziția (Mareșalul Antonescu, chiar în momentul
când a plecat Barbu Știrbei la Cairo, i-a spus «Spune acolo că eu nu
voi trage în nici un soldat american care va intra în România» –
sentiment împărtășit și de opoziția democratică). În aceste condiții
însă, când aliații au renunțat la această ofensivă, când debarcarea
s-a produs în vest, în Normandia, și s-au schimbat datele problemei,
era evident că Uniunea Sovietică își va impune condițiile în această
zonă.
Și un lucru pe care Grigore Gafencu aflat în străinătate, în
Occident, îl spunea și l-a scris în jurnalul său, criticând oarecum
anumite atitudini ale opoziției, ale lui Iuliu Maniu în primul rând,
care – spunea el – vrea să câștige bunăvoința sovieticilor cu ajutorul
americanilor, când trebuia negociat direct cu sovieticii. Acesta
era un adevăr care intrase dureros în mințile tuturor. Armistițiul
avea să fie negociat, așa cum s-a văzut, cu sovieticii. Toate forțele
politice angajate în căutarea unei soluții pentru a scoate țara din
legătura cu Axa, toate formulele posibile s-au conformat acestui
adevăr, inclusiv Antonescu – aș putea spune – care la Stockholm
cu sovieticii încerca să găsească o soluție, cu mai multă sau mai
puțină grăbire sau sinceritate. Cu sovieticii încercase și Tătărăscu
cu dizidența lui; cu sovieticii era obligată, la cererea occidentalilor,
să negocieze și opoziția unită: Maniu, Brătianu, Titel Petrescu.
Cam acestea sunt motivele pentru care a fost necesară
colaborarea cu Uniunea Sovietică și, implicit, cu partidul
comunist, și de aceea partidul comunist a intrat în toate
formulele posibile de alianță. Dar nici Majestatea Sa, nici opoziția democratică – reiese lucrul din memorii și documente publicate acum – nu a informat asupra tuturor detaliilor pe comuniști.
Era o anumită reținere, a existat o anumită criptică“.
În continuare moderatorul l-a rugat pe domnul Gheorghe
Onișoru „să ne spună cum vede atitudinea Uniunii Sovietice
față de România. A dorit sau nu armistițiul, efectiv, Stalin?
Și în al doilea rând: cum se situează atitudinea comuniștilor
români, care erau diferiți poate, în opinii și atitudini, în
acest context“.
Reproduc integral, la fel ca în cazul precedent, cuvântul
domnului Gheorghe Onișoru:
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„Foarte pe scurt, pentru că timpul este destul de înaintat. În
privința atitudinii Uniunii Sovietice, trebuie să avem în vedere
câteva probleme. În primul rând faptul că totdeauna Stalin a
insistat pe lângă conducătorii occidentali, pe lângă Roosevelt și
Churchill, ca să nu se poarte negocieri de armistițiu decât în trei,
și de asta la Cairo prințul Barbu Știrbei și apoi Vișoianu au purtat
negocieri în numele lui Maniu cu cele trei națiuni unite.
Pe de altă parte însă, Uniunea Sovietică a dus o politică duplicitară, și asta se vede din faptul că la Stockholm, pe celălalt
canal diplomatic foarte important, rușii, prin ambasadoarea lor,
doamna Kolontay, au negociat atât cu Antonescu, prin intermediul
ambasadorului Frederik Nanu, cât și cu opoziția, prin intermediul
secretarului de legație – deci numărul doi în ambasadă – Georges
Duca.
Paradoxal, la Stockholm rușii au oferit condiții de armistițiu
mai bune lui Antonescu, și ne întrebăm de ce, și cred că răspunsul
– foarte scurt – reiese tot din această politică duplicitară a Uniunii
Sovietice, care încerca să câștige timp. Uniunea Sovietică nu era
interesată de un armistițiu cu Antonescu, pe care îl considera în tabăra fasciștilor, ci ca să câștige cât mai mult timp,
să încerce să se apropie cât mai repede și eventual să treacă
cât mai repede de România în această cursă spre Berlin. Și
exemplul care îmi susține afirmația mea este cazul Poloniei.
În Polonia izbucnește insurecția la Varșovia și Stalin ordonă
trupelor sale să se oprească în marginea Varșoviei și să asiste
cum Hitler rade de pe fața pământului Varșovia. Acesta este un
pericol care ne-a pândit și pe noi la 23 august.
În privința comuniștilor români, tot foarte pe scurt. Aș porni
de la ceea ce spunea domnul profesor Tanașoca, despre desființarea Kominternului. Desființarea Kominternului în mai 1943
dădea o autonomie partidelor comuniste din țările din Europa de
Est, pentru că Stalin vedea ca nou element care să poarte
ideologia comunistă în aceste țări, armata roșie.
În plan intern, despre comuniști sunt documente care atestă
că au renunțat la problema națională, deci la ruperea României.
Este apoi de luat în calcul și cazul Pătrășcanu, care era oarecum
diferit: era intelectual, nu semăna cu Ana Pauker, cu Vasile Luca,
cu Teohari Georgescu și cu ceilalți. Chiar Iuliu Maniu, care era șeful
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recunoscut al opoziției democrate unite din România, încă imediat
după desființarea Kominternului în 1943 a declarat că comuniștii
trebuie luați în vedere și datorită apropierii Uniunii Sovietice și
datorită schimbărilor care vor veni după război, fiindcă era clar că
lumea alunecă spre stânga.
Nu aș vrea să prelungesc foarte mult, însă cred că o întrebare
către Majestatea Sa ar limpezi foarte bine această chestiune. Majestate, unii istorici au afirmat că Lucrețiu Pătrășcanu, după ce a
auzit de arestarea Mareșalului, a venit intempestiv la palat și v-a
întrebat «Maiestate, ce ați făcut, ne-ați distrus planurile!». Este
adevărat?“
Răspunsul Majestății Sale a fost: „Da. El a sosit cum am
spus înainte cu mesajul scris, împreună cu așa-zisul
Ceaușu, care era Bodnăraș de fapt, și a venit Pătrășcanu
întâi, direct la mine. S-a uitat așa la mine și a spus: «Ce
ați făcut, ne-ați nenorocit». Textual! Am fost luat cam prin
surprindere, n-am prea înțeles ce a vrut să spună. Am
înțeles abia după aceea ce s-a întâmplat. Aș mai putea să
adaug ceva: că a fost un caz puțin similar cu Polonia.
Când au spart frontul în nordul Moldovei și Bucovina
și s-a făcut 23 august, dacă nu chiar s-a oprit ofensiva, dar
în orice caz a încetinit sensibil. Și nu prea știam noi atunci
de ce și cum. Mai târziu mi-am dat foarte bine seama că ei
voiau să se întâmple la noi ceea ce s-a întâmplat în Varșovia:
ca ei să ne ia distruși gata, cum au făcut și acolo.
Și pe urmă, la chestiunea că au venit comuniștii în
grupul nostru. La un moment dat tot ce se discuta la Cairo
și la Ankara, anglo-americanii ne-au spus: nu mai vrem să
discutăm cu voi până nu-i aduceți pe comuniști în grupul
vostru. Așa că n-am avut încotro, ca să putem continua au
venit Pătrășcanu și Titel Petrescu“.
„Aș mai avea o întrebare mică pentru Maiestatea Sa – a
intervenit domnul Onișoru: Ne-ați putea împărtăși, foarte pe
scurt, evident, ce sentimente ați trăit în seara de 23 august, după
ce proclamația a fost radiodifuzată, și când ați văzut emoția
bucureștenilor?“
Răspunsul a fost: „Cred că emoțiile pe care le-aș fi avut
eu s-au întâmplat înainte. Fiindcă în momentul când intri
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în luptă și te bați cu o chestiune de felul acesta, nu te mai
gândești la asta! Așa că eu nu m-am gândit la asta decât
poate câteva zile mai târziu!“.
„Ceea ce ne-ați spus adineauri Maiestatea Voastră – a reluat
discuția domnul Șerban Papacostea – tinde să consolideze
ipoteza că Stalin nu a vrut armistițiul. A vrut să intre direct
în București. Eventual nu i-ar fi supărat dacă germanii ar
fi zdrobit acțiunea Maiestății Voastre și rezistența românească, lucru care pare să fie confirmat și de declarațiile Anei Pauker și Vasile Luca, veniți de la Moscova, nu țin minte exact când
în cursul toamnei anului 1944. Le-ar fi reproșat grupului așa-zis al
comuniștilor dinăuntru, interni, faptul că au participat la acest act,
care a întârziat preluarea directă a puterii de către comuniști. Ipoteză pe care prin ceea ce ne-ați spus Maiestatea Voastră... „.
„Mi se pare chiar că cineva, nu mai știu care, i-a
reproșat lui Pătrășcanu când s-a dus pentru semnarea
armistițiului, același lucru“ a intervenit Maiestatea Sa,
adăugând: „Și am omis să spun un alt lucru: după 23–24
august, când au sosit rușii, țara era deja liberată, și s-a
eliberat cu armata noastră, o săptămână – zece zile după
23 august. Și când au venit rușii și au trecut până în frontul
de vest, în Transilvania, nu au tras un singur foc. Poate
doar o mică pungă în jurul sondelor, undeva la Câmpina.
A fost o nimica toată. Așa că să nu vină acum alții să ne
spună că ne-au eliberat! Cum spun eu, ferească Dumnezeu
de asemenea eliberări“.
„Ceea ce nu le-a reușit polonezilor, prin actul eroic de
la Varșovia, a reușit România, datorită faptului că exista
un stat românesc și un suveran care a înțeles direcția în
care trebuia să îndrume destinul națiunii“ a concluzionat
domnul Șerban Papacostea, după care a continuat: „Revenind la
comuniști, cum ați ajuns, care au fost primele contacte cu comuniștii,
cu Pătrășcanu, cu Bodnăraș. Care au fost impresiile pe care vi leați format în contactul cu ei?“
Răspunsul Majestății Sale: „Cu Bodnăraș nu m-am
întâlnit niciodată până la 23 august seara. Pe Pătrășcanu
l-am văzut prima dată după ce ne-au spus anglo -americanii
să-i băgăm în grupul nostru. Noi știam de când ne știm

272

DAN ZAMFIRESCU

pericolul lor și pericolul sovietic. Așa că de faptul că a
trebuit să-i aducem și pe ei acolo eram cam neliniștiți,
cel puțin atâta. Dar nu puteam s-o spunem cam prea pe
față, fiindcă anglo-americanii, rușii... una-alta... trebuia
să înghițim. Ce să facem? Fiindcă ori ieșeam și salvam ce
puteam, sau nu mai făceam nimic. Nu era altă soluție“.
„Dar ca impresie personală, ați avut sentimentul că
Pătrășcanu e un om loial față de națiune? De monarhie mai puțin,
dar față de națiune, că se deosebește de ceilalți comuniști cu care
ați luat contact mai târziu?“.
„Eu aș zice că nu putea să fie chiar așa de loial, fiindcă
era ținut de șefii lui. Sigur este că el avea cu totul altă
mentalitate, chiar comunist fiind, decât ceilalți. Asta da. Și
pentru asta de fapt a terminat cum a terminat“.
Domnul Șerban Rădulescu-Zoner a subliniat că pe comuniști nu-i interesa decât luarea puterii. „Comuniștii atâta vreme
cât Uniunea Sovietică n-a fost agresată de către Hitler, comuniștii atât din Occident – cazul comuniștilor din Franța – nu au
mișcat un deget, ba mai mult, au colaborat cu ocupantul german.
De-abia după ce a început ofensiva împotriva Uniunii Sovietice,
a început războiul, au început să acționeze în rezistență. Același
lucru și în România“ unde au aplaudat ultimatumul sovietic: Ei au
colaborat și cu legionarii. Gh. Barbul în cartea Al treilea om al Axei
scrie că în 1940 a fost o înțelegere între Petru Groza și Pătrașcu, legionarii angajându-se să se opună la intrarea de noi trupe germane
în țară, iar Petru Groza să-i sprijine contra lui Antonescu. In 1945
a intervenit o nouă înțelegere între Pătrașcu și Teohari Georgescu,
o parte din legionari devenind trupe de șoc ale instaurării comunismului și guvernului Groza.
„Următoarea problemă, foarte dezbătută, care a fost
folosită ca instrument de propagandă a regimului totalitar
și a unor forțe de extrema dreaptă – a reluat firul discuției
domnul Șerban Papacostea – ESTE DACĂ EXISTA O ALTERNATIVĂ REALĂ LA ACTUL DE LA 23 AUGUST“.
După proiectarea unui film de propagandă comunistă cu
privire la 23 august, s-a trecut la dezbaterea problemei. Domnul
Al. Zub a făcut o expunere asupra modului în care a evoluat
interpretarea lui 23 august în funcție de evoluția politică a regi-
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mului comunist, care-și legitima existențe prin acest act, când
în realitate era o emanație a ocupației sovietice. „Aș spune deci
că discursul politic și discursul asupra evoluției politice a României după 23 august au mers paralel și trebuie să examinăm
realitatea aceasta în dubla ei față, în dublul ei registru, ca să
înțelegem de fapt ce s-a întâmplat’’. Domnul Al. Zub a conchis
cu constatarea că „Pericolul care a planat în permanență asupra națiunii noastre a fost extrem de mare. El însemna de
fapt ruperea noastră de rădăcinile istorice, culturale,
pierderea identității, o confuzie enormă și construirea
unei noi identități, care echivala de fapt pe ROMÂN cu
SOVIETIC. Omul nou era de fapt acest homo sovieticus de
care s-a vorbit și care trebuia să fie același în toată sfera de
dominație sovietică.
Acest proiect a reușit într-o anumită măsură, și aceasta
este tragedia Europei est-centrale, în care regăsirea de sine,
refacerea identităților cunoaște un proces atât de convulsiv și de
dramatic, și care a pus românilor probleme extrem de serioase
după 1989. Deci, sovietizarea a fost proiectul, și opunerea
la sovietizare a însemnat, evident, sacrificii din partea
elitei politice, a elitei intelectuale, spirituale, și așa
mai departe. De aceea mi se pare că am putea să întrebăm
pe Majestatea Sa dacă de acolo, din exilul pe care a trebuit să-l
asume, a resimțit această tragedie a neamului românesc, și felul
în care actul de la 23 august a fost răstălmăcit pentru a constitui
o sursă de legitimare a puterii“.
Răspunsul Majestății Sale: „Bineînțeles că și eu și
regina tot timpul ne-am gândit, și simțeam ce se întâmplă,
fiindcă auzeam, aveam informații destul de recente de ce se
întâmpla, pas cu pas. Și cum să spun, am avut un sentiment
de profund dezgust să văd cum acești oameni puteau să
mintă așa de nerușinat. Nu față de mine personal, dar față
de interesul țării și de ceea ce poporul român, împreună
cu armata, au făcut la 23 august. Și să răstălmăcească tot
timpul. De fapt, a început acest lucru chiar la 24 august,
când au început să spună că ei au făcut totul, și așa mai
departe. Asta a fost foarte dureros, și nu numai pentru ce
se întâmpla acolo, dar și pentru că cei din afară nu prea
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voiau să audă. Știți cum se spune: nu-i mai surd decât cel
ce nu vrea să audă! Și din păcate au fost mulți.
Dar pe noi ne frământa toată ziua, aproape în fiecare
zi. Totuși, am avut posibilitatea la sfârșitul anului să pot să
vorbesc fie la BBC, fie la Europa liberă. Asta parcă ne-a mai
ușurat puțin“.
A revenit cu o nouă întrebare domnul Șerban Papacostea:
„În tot acest interval cât ați fost în exil, și mai ales în ultimii ani ai
regimului comunist, ați simțit o supraveghere din partea statului
român comunist și o teamă în legătură cu personalitatea Maiestății
Voastre, cu acțiunea întreprinsă din ce în ce mai insistent de a
dezvălui și demasca oroarea regimului comunist?“
„Bineînțeles că nu se vedea nimeni să stea în jurul
nostru, dar se simțea foarte bine că se uitau la noi și de
fapt toți spionii lor știau exact ce făceam noi. Ce credeau ei
că pot să obțină prin a-mi trimite fel de fel de scrisori, cărți
poștale, fel de fel de murdării, iertați-mi cuvântul. Eu am o
mică colecție de aceste lucruri pe care mi le-au trimis. Așa
că se simțea foarte bine că știau ce fac, știau ce simt, și ce
încercam să facem, și credeau că prin asta o să ne sperie și
să contracareze într-o oarecare măsură. Dar n-a reușit nici
una nici alta“.
„Colecția aceea va fi o sursă interesantă de documentație pentru istorici“ – a comentat domnul Șerban Papacostea și a continuat: „S-a spus, și chiar de către unii din fruntașii spionajului
regimului comunist emigrați după aceea în Occident, că se constituise un grup special în cadrul Securității, dirijat chiar de Nicolae
Ceaușescu, pentru urmărirea tuturor aspectelor vieții și activității
Majestații Voastre. Revenind însă la tema de care ne-am îndepărtat, 23 august – a continuat domnul Șerban Papacostea – ceea
ce ne-a spus domnul profesor Zub, foarte interesant și în miezul
unei probleme tragice, falsificarea adevărului, a identității naționale, tocmai ca mijloc de dominare a regimului totalitar, semnalez un studiu publicat de un valoros tânăr cercetător din Institutul „N. Iorga“, Florin Anghel, care a studiat tocmai metamorfozele
interpretării actului de la 23 august sub comuniști. Dar, revenind
la actul de la 23 august, s-a spus și a fost folosit de propaganda
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anumitor cercuri ostile acțiunii Majestații Sale la 23 august, că
existau alternative, și că a fost o greșeală, o crimă – de curând s-a
spus «un act de trădare» – actul de la 23 august.
Exista într-adevăr o alternativă la această acțiune? Rog pe
domnul Onișoru să ne spună, foarte pe scurt opinia sa, pentru a
lăsa apoi pe Majestatea Sa a ne da răspunsul“.
„Din cele 90 de minute de discuție – a spus domnul Onișoru
– cred că reiese clar că nu exista o alternativă. Ar trebui să
punctăm poate câteva chestiuni suplimentare.
În primul rând, că în 1944 în România se accentuase un sentiment al populației de nemulțumire față de această continuare a
colaborării cu Germania, și față de germani în principal.
Apoi, o altă problemă foarte importantă este legată
de această idee a lui Antonescu cu linia fortificată FocșaniNămoloasa-Buzău. Ideea lui era deci ca să se retragă și să
reziste pe această linie fortificată, și pe linia Carpaților, până în
momentul în care rușii, obligați de rezistența românească, vor
încheia un armistițiu cu el, sau vor ocoli România. Cred că aici
aș putea insista doar un minut.
Să luăm acest scenariu: că Antonescu ar fi avut puterea
în continuare și rezista pe linia Focșani-Nămoloasa. In primul
rând, trebuie să avem în vedere că Armata Roșie nu mai era acea
armată de la 1941 care a fost pur și simplu ridiculizată de către
trupele germane. Între timp ea fusese din plin susținută financiar,
material, tehnic ș.a.m.d. de către anglo-americani. Era o cu totul
altă armată. Apoi, trebuie avute în vedere bombardamentele
anglo-americane, care deja încă din 1943 își făcuseră simțită
prezența asupra câmpurilor petroliere din zona Prahova, și
exista pericolul ca practic această zonă să fie rasă de pe suprafața
pământului, și, evident, distrugerea Capitalei.
Apoi este clar că această himeră, cu rezistența pe linia
fortificată, ne-ar fi putut costa foarte mult: ne-ar fi putu costa
Transilvania, pentru că exista o înțelegere între cele trei mari
puteri ca să nu se discute nici o chestiune teritorială până la
conferința de pace cu România. Actul de la 23 august 1944 a pus
puterile aliate în fața unui fapt împlinit și le-a conferit acestora
niște avantaje deosebite (despre asta putem discuta la urmă).
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Și încă un lucru care a fost evitat la 23 august 1944: a fost
evitată situația din Bulgaria, unde trupele sovietice, imediat ce
au intrat în Bulgaria, au și instaurat un regim comunist. Or, cei
care spun că prin actul de la 23 august s-a deschis de fapt calea
comunismului în România greșesc, deoarece factorii politici din
România de atunci nu aveau de unde să știe că peste două luni, la
Moscova, Churchill va vinde întreaga Europă de Est“.
Aș adăuga acum, la rându-mi, ceea ce spunea dl. Deletant: că
vânzarea avusese deja loc încă din 1943, iar după alte surse,
date în „Cronica secolului 20“, nr. 4 și folosite de subsemnatul în
articolul din „Totuși iubirea“, soarta României fusese pecetluită încă din 1942, tot la Londra!
Adresându-se Majestății Sale, domnul Șerban Papacostea a
pus întrebarea: „ Credeți că exista o alternativă la actul de la 23
august? Ceea ce s-a spus de rezistența pe linia Focșani-NămoloasaGalați, pe Olt, sau pe Carpați, era soluție acceptabilă, sau oferea
vreo perspectivă?
„Singura alternativă, dacă se poate numi așa ceva – a
fost răspunsul Majestății Sale Regelui – ar fi fost să nu facem
nimic, să treacă tăvălugul rus peste noi, și ce se alegea din
țara asta? Așa că nu exista nici o alternativă“.
„E foarte bine că ne subliniați lucrul acesta, pentru că este
folosit acest argument, și chiar se fac diverse calcule cu posibilitățile
germanilor de a dezvolta arme speciale dacă România ar fi rezistat
prelungind timpul. E o legendă, o legendă interesată de altfel, ca și
altele, pentru că rațiunea elementară ne dovedește...”.
Înainte, ca domnul Șerban Papacostea să termine fraza a intervenit în discuție domnul Rădulescu-Zoner, care a cerut permisiunea să prezinte publicului din sală «raportul de forțe între armata
română și germană, evident înainte de 23 august, și sovietici: 90
de divizii sovietice față de 47 româno-germane; 922000 de oameni,
soldați și ofițeri, față de 643000 de români și germani. Tunuri și
aruncătoare de mare calibru: 16079 la sovietici, 7618 la românigermani. Tancuri: 1404 la sovietici, 404 la români și germani [diviziile de tancuri fiind mutate de Hitler în Polonia, n.n.]. Avioane:
1759, față de 810. Iată raportul de forțe prin urmare. Ar fi fost un
dezastru continuarea războiului. Ar fi fost transformată România
într-un teatru de război, așa cum s-a întâmplat cu Polonia, între al-
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tele cu distrugerea Varșoviei, și în Ungaria, ș.a.m.d. Întrebarea este
dacă acest aspect a fost discutat cu Antonescu în perioada respectivă. Înțeleg că Majestatea Voastră nu a avut contacte directe cu Mareșalul Antonescu, dar oamenii politici, între care Maniu – Maniu
s-a întâlnit chiar în august cu Antonescu – dacă aceste aspecte, din
ce cunoașteți, au fost discutate. Deci, acest mare pericol de a transforma România într-un teatru de război și a se ajunge ca orașele și
satele țării noastre să fie rase de pe fața pământului“:
„Acest aspect, al interesului Țării Românești, asta s-a
spus. Dar Antonescu – a subliniat Majestatea Sa – tot timpul
o ținea cu promisiunea către Hitler, și când a fost la mine la
23 august după masă, i-am spus eu atunci – eram cu Sănătescu împreună – că nu se mai poate continua așa. Trebuie
să terminăm o dată, și i-am spus: «Dacă nu poți sau nu vrei
să faci asta, atunci lasă-ne pe noi să facem!». Și Sănătescu a
adăugat pe aceeași temă, la care Antonescu s-a roșit la față,
s-a întors către Sănătescu și aproape că a țipat «Cum, să
las țara în mâna unui copil?». În fața mea a spus-o! Dar nu
mă mai impresiona nimic din chestiile astea, că le mai auzisem înainte. Atunci a fost faimoasa frază a mea, de care
s-a vorbit de atâtea ori: «Dacă este așa, îmi pare rău, dar
nu-mi rămâne altceva de făcut». Și am plecat.
Totuși, el nu a fost un inamic al meu, a fost un
adversar, cum spune și Maniu. Dar n-am vrut să asist de
fapt la arestarea lui, fiindcă asta nu-mi place. Dar a trebuit
făcut“.
În continuare domnul Nicolae Șerban Tanașoca a întrebat
– spre lămurirea celor din sală – cum s-a sărbătorit prima dată actul
de la 23 august 1944, având în vedere că acest act s-a înfăptuit „nu
pentru a aduce comunismul, ci pentru a salva țara de el“, dar
la 23 august 1945 „Majestatea Voastră era într-o situație specială“.
„Foarte specială! (cuvintele au fost pronunțate pe o notă de umor)
Ceea ce se numea greva regală. Ceea ce a dezlănțuit această
situație au fost declarațiile lui Truman, care era atunci
președinte [Roosevelt decedase la 12 aprilie 1945, după ce la Yalta
își dusese până la capăt rolul „istoric“ față de Europa Centrală și de
Est! n.n.] și care a spus, foarte ferm, că Statele Unite nu vor
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semna tratatul de pace cu România atâta timp cât nu are un
guvern democratic. Punct! Asta știam toți ce înseamnă.
Și astfel l-am chemat pe Groza, i-am spus acest lucru
și i-am spus: ca să-mi faciliteze schimbarea care trebuia,
îl rog să-și dea demisia. Și a zis „Nu“! Poate sună foarte
simplu, dar erau prerogativele mele constituționale ca
să-l demit. Și pe chestiunea asta am refuzat să mai am de-a
face orice cu guvernul. Pe urmă au venit o grămadă de alte
lucruri, au insistat rușii, a venit generalul Susaikov, că asta
este și sărbătoarea lor, și fel de fel de explicații de astea. Și
acum, când mă gândesc la rece, că Susaikov îmi spune mie
în față că este și sărbătoarea lor, și că ei consideră acest
act foarte inamical față de Uniunea Sovietică. Și atunci
i-am spus în față: «îmi pare foarte rău, dar așa este». Și
a plecat. Eu m-am dus la Sinaia și am terminat. Așa s-a
întâmplat!“
„Ceea ce a făcut Maiestatea Voastră atunci – a comentat cu
umor domnul Șerban Papacostea – e o dovadă că și regii pot să
facă greve. E o situație mai originală, dar e o premieră istorică!“.
Același istoric i-a solicitat apoi Majestății Sale părerea despre
câteva personalități din tabăra opoziției. La întrebarea „Cum ați
colaborat cu Iuliu Maniu“, răspunsul a fost „De la sfârșitul anului
1940 când Antonescu a preluat puterea – și asta iată trebuie
clarificat, unii au spus că eu i-am dat-o, ceea ce nu este
adevărat căci eu am moștenit această situație de la tatăl
meu – de atunci încolo eu am avut totdeauna mai mult sau
mai puțin contacte directe cu Maniu, Brătianu și Mihalache.
Cu cei trei, din când în când. Înainte de 23 august, în 1942
și 1943 s-au amplificat aceste contacte. Maniu, pot să
spun, era un om dintr-o bucată, incoruptibil, își iubea țara
profund, câteodată poate avea câteva dificultăți, în sensul
că el își dădea cu părerea că ar trebui făcut un lucru sau
altul care era absolut numai declarații. Dar eu îl întrebam
«Să-mi spui în mod practic cum putem face asta».
În special, după ce au venit rușii! Cu un milion de ruși
acolo, el ar fi vrut să facem tot ce spunea el, dar era cam
complicată situația! [ultimele cuvinte pronunțate cu umor n.n.].
Brătianu și el... El se alătura foarte mult opiniei lui Maniu.
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Și eu totuși... La urma urmei familia Brătianu a construit
Țara Românească din punct de vedere economic, [manieră
elegantă de a nu se pronunța explicit asupra nulității politice a
ultimului dintre frații Brătianu! n.n.].
Titel Petrescu, cu toate că era social-democrat, era de
cu totul altă teapă. Blând, poate prea blând pentru situațiile care erau atunci. Dar în orice caz m-am înțeles cu toți
trei foarte bine. Și cu Mihalache din când în când... patru!
Cu Pătrășcanu era mai complicat, fiindcă el ținea de ceilalți. Dar am avut relații strânse și pot să spun prietenoase
cu el.
„În ultimele zile înainte de 23 august – a întrebat din nou domnul Șerban Papacostea – un rol nu neglijabil a avut în stabilirea
contactelor cu Antonescu profesorul Gheorghe Brătianu. L-ați cunoscut?“
„Da. Pe Gheorghe Brătianu l-am cunoscut bine, el
venea la Sinaia, la Peleș, și discutam fel de fel de lucruri,
mai ales istorice. Dar cred că întrebarea se referă la ziua de
23 august când am încercat să-i am pe toți la palat pentru
acest act, ca să-i țin în rezervă acolo când vine Antonescu.
Și aicea aș vrea să precizez anumite lucruri, fiindcă eu
am declarat de mai multe ori că nu a fost posibil să-i găsim
pe Maniu și pe Brătianu, ceea ce mai târziu s-a dovedit a nu
fi chiar sută la sută adevărat. Eu am trimis pe o persoană
ca să-i caute și să-i cheme la palat. După aceea am aflat că
persoana le-a spus să vie la patru dimineața a doua zi, lucru
care nu mi s-a raportat. Așa că dacă am dat impresia că ei
au fugit de acolo, că le era frică, asta este o interpretare
greșită și îmi pare rău dacă așa a ieșit“
În legătură cu această declarație a Majestății Sale se ridică o
problemă de extremă importanță pentru filmul acelei zile și nopți
memorabile de 23 spre 24 august: în jurnalul său, în care declara
solemn că „înainte de a fi om politic sunt istoric respectuos
de adevăr, așa cum îl cunosc eu“ IOAN HUDIȚA relatează pe
larg cum Maniu, însoțit de el, s-a prezentat la palat la ora 5 și 16
minute după amiază (a se remarca exactitatea notării!), având
la dânsul proclamația scrisă de el, Hudiță, de dimineață, la
cererea lui Niculescu-Buzești, și aprobată de Maniu.
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Potrivit acestui jurnal, Maniu i-ar fi ținut Majestății Sale un
întreg discurs, consemnat și el de Hudiță, după care regele i-a relatat
întrevederea cu Antonescu!
Dacă toate aceste relatări din jurnalul lui Ioan Hudiță se
dovedesc inventate (și astăzi nimeni, în afară de Majestatea Sa
Regele Mihai, nu ne-o poate confirma sau infirma), atunci acest
jurnal trebuie pus integral sub semnul întrebării, ca operă
a unui autor dispus să facă concurență lui Alexandre
Dumas (paginile 489–505 din Jurnalul editat de mine nu
pot fi caracterizate altfel), dacă nu cumva el trebuie privit
chiar ca un caz patologic.
Ce-i drept, nu nepereche, întrucât se mai află cineva care – așa
cum am demonstrat – a putut scrie și publica o carte întreagă despre
modul cum a murit Nae Ionescu, plasând întreaga „acțiune“ după
ora 9,30 a dimineții de 15 martie 1940, când Nae lonescu zăcea deja
mort în vila sa de la Băneasa*!
* Pentru asta vezi „Misterul“ morții lui Nae Ionescu în lumina
ultimelor revelații documentare și a unei scrisori inedite de la Cella
Delavrancea în volumul Nae lonescu, Tratat de metafizică, București,
Editura Roza Vânturilor“, 1999.
Că Hudiță a inventat toată povestea a reieșit clar din cele spuse
de Majestatea Sa și din însăși „însemnările din celulă“ ale Mareșalului
Antonescu, făcute chiar atunci, în care se dă ora venirii la palat: 15,30 și ora
închiderii în seif: 17. Că la numai 16 minute după aceea și-ar fi făcut apariția
Maniu însoțit de Hudiță spre a-i ține regelui un întreg discurs (unde?) și a-i
propune proclamația adusă de ei, ține exclusiv de iresponsabilitatea față de
adevărul istoric, proprie autorului Jurnalului. Dar lucrurile nu se opresc
aici. Nu numai aceste 17 pagini puse sub data miercuri 23 august 1944, ci
întregul jurnal trebuie pus sub semnul întrebării, având în vedere că autorul
nu se dă în lături de la o asemenea mistificare a cititorilor și posterității.
El îl prezintă pe Iuliu Maniu ca pe un veritabil autor moral al actului de la
23 august. La 3 martie 1944 (vezi pagina 136) îl face să spună că Mareșalul
trebuie să fie neapărat înlăturat și avansează chiar numele generalului
Sănătescu drept înlocuitor! Tot jurnalul anului 1944, până la 23 august, este
astfel redactat încât PNȚ să devină actor principal, în frunte cu Maniu, ceea
ce contrazice declarația domnului Gabriel Țepelea de la paginile 186–187
ale volumului de față.
În recent apăruta carte Memorialul Iuliu Maniu (Criterion Publishing,
2006) domnul Iosif Toma Popescu scrie: „În 1987 aflându-mă în Elveția,
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Următoarea întrebare, adresată Majestății Sale de către domnul Gheorghe Onișoru, s-a referit la rolul Majestății Sale Regina
Mamă Elena în susținerea morală a fiului și în acțiunea sa temerară.
„Ar fi multe, multe de spus. În special în perioada când
tatăl meu nu mai era în țară, dacă n-ar fi fost dânsa, cred că
nu știu cum aș fi suportat viața atunci. După aceea, încet,
încet, începeam să-mi dau seama de o grămadă de lucruri,
pe care nu le-am spus niciodată. Și după ce s-a întors ea
(aicea trebuie să-i fiu recunoscător lui Antonescu, fiindcă
el a adus-o înapoi, în septembrie mi se pare) toți acești ani
de chinuri personale, dacă n-ar fi fost ea cred că ... nu știu
... nu înnebuneam, dar în orice caz ar fi fost foarte greu
pentru mine. Și a fost un adevărat stâlp, pe care am putut
să mă reazem.
Și ce este mai extraordinar din partea ei, ea a suferit
îngrozitor. În tinerețea ei a avut o viață cât se poate de
plăcută și de agreabilă în Grecia. După aceea tatăl ei de
două ori a fost trimis afară, în exil; fratele ei mai mare
a rămas acolo și a murit în condiții, se spune, suspecte;
ceilalți frați, toți regi ai Greciei, au mai mers. Pe urmă a
venit la noi, unde a avut de suferit știm noi toți de ce. Așa că
a fost pentru mine, gândindu-mă la rece după aceea, ceva
cu totul extraordinar. Cineva care a trecut prin ce a trecut
și a putut să-și păstreze integritatea morală și credința –
căci era profund credincioasă – asta m-a inspirat toată
viața, și până acuma“.
i-am transmis Majestății Sale la Versoix o scrisoare în care îl rugam să precizeze public că președintele Iuliu Maniu nu a avut cunoștință de pregătirea actului de la 23 august 1944, nefiind în București în ziua
aceea. Majestatea Sa mi-a răspuns indirect, prin interviul difuzat de BBC,
către sfârșitul anului 1987, în care preciza că președintele Iuliu Maniu
fusese absent din București în ziua de 23 august 1944“ (p. 123-124.
Sublinierea îmi aparține.).
În aceste condiții, ca editor al unui volum din Jurnalul lui Ion
Hudiță, ce cuprinde tocmai perioada 1 ianuarie – 23 august 1944,
volum tipărit în 10.000 de exemplare, din care 1.000 le-am înmânat
îngrijitorului, am dat la topit cele 8.800 exemplare ce zăceau în
depozit, considerând difuzarea lor mai departe o infracțiune.
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„Maiestate, l-ați evocat din nou pe Ion Antonescu și un aspect
pozitiv al comportamentului său“ – a reluat firul discuției domnul
Șerban Papacostea, continuând: „Una din obiecțiile care vi s-au
adus, tot în scopuri propagandistice, este că ați fi putut să-l grațiați
pe Mareșal și nu ați făcut-o. Este adevărat sau nu?“
Răspunsul la această întrebare capitală a fost: „Întâi de toate,
el n-a cerut grațierea. A fost mama lui care mi-a trimis un
cuvânt mie, și avocatul. Și am vorbit cu Pătrășcanu, și i-am
spus că aș vrea să-i grațiez. Și atunci mi-a adus o hârtie
scrisă de Groza pe o hârtie de băcănie, cum se spune, cu toți
cei cinci, unde spunea: grațiat, grațiat, executat, executat
ș.a.m.d.
Dar din punct de vedere constituțional nici un act al
meu sau un act al unui ministru nu este valabil fără semnătura amândurora. Asta se uită dinadins, sau nu se știe.
Chiar dacă eu aș fi făcut un act și aș fi semnat, Pătrășcanu
sigur că nu semna, așa că nu se putea face nimic. Și în plus
de acest lucru, era și insistența anglo-americanilor pentru
același lucru, pentru executare. Încât am încercat, dar nu
s-a putut*“.
A urmat o întrebare a domnului Rădulescu-Zoner: „Revenind la constituirea guvernului de la 23 august, se știe că în primul
rând comuniștii doreau de la bun început un guvern politic, iar
Maniu pe de altă parte un guvern de tehnicieni, și nu era nici un fel
de înțelegere. Prin devansarea actului de răsturnare a dictaturii lui
Antonescu, deci 23, prin faptul că s-a luat contac foarte târziu cu
liderii politici, s-a constituit la palat Guvernul Sănătescu alcătuit
din generali, doar cu trei civili. Întrebarea pe care îmi permit să
v-o pun este pe de o parte a cui a fost inițiativa, și în al doilea rând
dacă a existat ulterior, când au început să apară liderii – cei patru
* Încercarea Regelui Mihai I de a împiedica executarea celor
condamnați la moarte comutându-le pedeapsa a fost demonstrată încă
din 1986 de istoricul Mihai Dimitrie Sturdza în articolul Documente noi
în legătură cu procesul și moartea Mareșalului Antonescu, publicat în
„Lupta“ de la Paris și republicat în volumul Românii între frica de Rusia
și dragostea de Franța, Editura Roza Vânturilor, 2006, p. 177–186.
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care au fost puși ca miniștri fără portofoliu – dacă a existat vreo
obiecție din partea vreunuia, și în primul rând dacă a existat vreo
obiecție a lui Pătrășcanu. Că ei voiau în primul rând un guvern
politic, ca să pună de la început măcar parțial mâna pe putere“.
Răspunsul Majestății Sale: „N-a fost nici o obiecție, deloc“.
„Revenind, în încheiere, fiindcă ne apropiem de sfârșit –
a luat din nou cuvântul moderatorul – aș mai pune o întrebare
legată tot de Ion Antonescu. Figura lui e foarte controversată și
s-au produs polarizări de opinie publică în legătură cu destinul
lui Ion Antonescu? La proces, el nu și-a renegat trecutul și și-a
asumat foarte ferm răspunderea, și și-a acceptat destinul. Nu a
pus în discuție, atâta cât știm, complicitatea coroanei, a partidelor
istorice la guvernarea lui. Cum apreciați finalul lui Antonescu?“
„Cu executarea lui?“ „Cu procesul și cu executarea!“ „Procesul a
fost o farsă, ca și alte câteva. Urât. Foarte urât. O fi fost el
vinovat, dar felul cum s-a derulat era urât, și sfârșitul lui...
nici n-am putut să mă uit la...“.
„El știți că a mers senin la locul de execuție, a dat chiar
semnalul, există filmul. La bilanțul care se va face într-o zi asupra
carierii și activității lui cred că la aspectele pozitive va fi felul cum
și-a asumat răspunderea“.
„Eu aș zice că omul Antonescu era întâi de toate ofițer
– a continuat Majestatea Sa. Își iubea țara, a încercat să
facă ce credea el că era bine. Acolo cred că nu există nici o
discuție, pentru nimeni. Unde s-au încurcat lucrurile, unde
nici eu nici alții n-am fost deloc de acord, a fost trecerea
Nistrului și înfundarea noastră în stepele rusești. Asta a
fost din păcate o mare greșeală“.
*
* *
„Majestate, stimați telespectatori –s-a adresat moderatorul
celor prezenți – mai avem câteva minute, putem trage concluziile
acestei dezbateri. Sigur că despre 23 august se va mai vorbi mult
timp. Și rog pe istoricii aici de față să caracterizeze actul de la 23
august într-o singură frază“.
În ordinea în care moderatorul le-a dat cuvântul s-au pronunțat:
Domnul Șerban Rădulescu-Zoner: „Prin actul de la 23
august, așa cum am mai spus, țara a fost salvată de dezastrul acela
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care ar fi venit dacă s-ar fi continuat războiul și, pe de altă parte,
prin oferta care ni s-a făcut privind revenirea Ardealului de Nord.
În ceea ce privește speranța oamenilor politici de a se reveni
la un regim democratic, desigur nu putem să condamnăm pe
absolut nimeni, dar în necunoștință de cauză ei au sperat, pentru
că erau induși în eroare și n-au avut informații. Pentru că, cu 23
august sau fără 23 august, tot regim comunist ar fi fost în
România, așa cum în Cehoslovacia și în Polonia – care au
fost state care nu au luptat împotriva Națiunilor Unite –
același regim a fost instalat“.
Domnul Alexandru Zub: „Mie mi se pare că e vorba de un
eveniment crucial, care a însemnat scoaterea României dintr-o
situație aproape imposibilă, din care nu exista ieșire, și că acest
eveniment trebuie citit într-o dublă cheie: una care privește tocmai
această soluție, a ieșirii, și cealaltă este instalarea puterii comuniste
în România, care s-a legitimat pe acest eveniment. Evident, aceasta
deschide un alt capitol de istorie, și ansamblul este dramatic“.
Domnul Nicolae Șerban Tanașoca: „Raliindu-mă la tot ce
s-a spus, aș vrea să văd lucrurile din altă perspectivă și să spun că
23 august e ziua în care Maiestatea Sa Regele Mihai a luat răspunderea personală a unei lupte și conducerea fermă a unei lupte care
trebuia să scoată România întreagă și liberă din război. 23 august
e prima dată a acestei lupte. Ultima dată, când Maiestatea Sa
Regele și poporul român pe care îl întruchipa au fost înfrânți, este
30 decembrie 1947“.
Domnul Gheorghe Onișoru: „In plus, ceea ce se mai poate
spune, este că 23 august a reprezentat un mare serviciu făcut de
România cauzei Aliaților, care au recunoscut de fapt acest lucru,
acordându-i Maiestății Sale atât Uniunea Sovietică Ordinul Victoria care a mai fost acordat lui Eisenhower, lui Montgomery și lui
Tito, cât și Truman, care la 10 mai 1947 l-a decorat pe Majestatea
Sa cu Comandor al legiunii de merit, care este cea mai înaltă
distincție americană“.
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Domnul Șerban Papacostea: „Eu aș defini actul de la 23
august un act național pentru că a urmărit să salveze existența
statală și neatârnarea României, și un act democratic pentru că
a proclamat restaurarea libertăților democratice. Aceasta a fost
intenția, aceasta a fost semnificația profundă a actului de la 23
august, și în această ordine de idei cred că acest act se înscrie în cea
mai autentică tradiție a istoriei naționale, care a fost o permanentă
luptă pentru salvarea statului și a națiunii române.
Adeziunea masivă a armatei și a poporului român în urma
proclamației Maiestății Sale Regelui Mihai a fost indiciul cel mai
sigur că instinctul național a răspuns la proclamația Maiestății
Sale Regelui, pentru că o țară întreagă a știut atunci, și cred că știe
și astăzi, că România este acolo unde este Regele Mihai.
Vă mulțumesc, Maiestate, pentru cinstea pe care ne-ați
făcut-o“.

III

Aceasta a fost dezbaterea științifică sub genericul 23 august
1944 așa cum a fost, de la Casa de cultură „George Coșbuc“ din
municipiul Bistrița-Năsăud, la 23 august 1997.
Miercuri 19 august anul curent, la emisiunea „Marius TucăShow“ au apărut domnii prof. dr. Gheorghe Buzatu și prof. dr.
Mihai Retegan și doamna Lavinia Betea, psiho-sociolog, să dezbată aceeași temă, oprindu-se în partea a doua în mod special asupra contribuției Regelui Mihai I.
La sfârșitul acestei emisiuni, solicitați și domniile lor să caracterizeze acest act, domnul Gheorghe Buzatu a ținut să declare: „23
august 1944. Pe plan intern, consecințele celor petrecute au fost bune
sau rele. Viitorul va judeca, deși avem o perioadă care deja ne obligă
să judecăm, să cântărim. Dar asta nu ne împiedică – cu toate relele
urmări ale evenimentelor petrecute – ca să nu acceptăm că pe plan
extern, pe plan internațional, cotitura României în războiul
mondial a avut un efect deosebit. A fost, după cum au remarcat
comentatorii (Domnul Tucă: De bine sau de rău?)... de bine. A fost un
Stalingrad, al doilea Stalingrad. Pentru aliați a fost un câștig, iar
pentru Hitler, o pierdere deosebită. Hitler însuși la 18 septembrie
1944, deci iacătă, după trei săptămâni, avea să spună că a pierdut
războiul din trei motive: nu reușise la 6 iunie să-i împiedice pe ali-
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ați să debarce în Normandia; nu reușise în Polonia să preîntâmpine
eșecul câmpului său de centru; și actul de la 23 august 1944.
Pentru telespectatori, mă gândesc, pentru că am spus din momentul în care am făcut radiografia zilei de 23 august 1944, din
momentul în care am adunat mărturiile celor care au participat,
iar circa 30 de personaje au fost acolo, repet, în epicentrul evenimentelor, să asigur pe telespectatori că, totuși, cea mai bună relatare despre ce s-a făcut aparține lui Antonescu. De ce?
În vederea procesului a fost interogat în aprilie, când a fost
adus în București, în 1946, de către Avram Bunaciu. Și Antonescu a
procedat ca un istoric. Pentru că au fost mai multe interogatorii, a
cerut să vadă filele și a făcut corecturi. Și, nemulțumit de anumite
părți, a cerut să relateze din nou despre faptele, despre evenimentul
respectiv, în speță despre 23 august. Este cazul lui 23 august. A
vorbit lui Avram Bunaciu la 15 aprilie, a văzut stenograma și a spus
că «Declarațiile mele nu sunt înregistrate total, și nici în propriile
fraze, de aceea apar atât de incoerente». Și pe 20 aprilie 1946 a
avut o nouă întâlnire cu Avram Bunaciu și a făcut o relatare care eu
cred că bate pe toți ceilalți memorialiști, în ce privește exactitatea,
și deci și credibilitatea. Modul în care apar faptele rânduite, ceea
ce s-a petrecut“.
Această relatare a fost citită integral telespectatorilor de domnul
prof. Gh. Buzatu și sună astfel:
„La 23 august după masă, la ora 15 și 30, în fața lui
Mihai Antonescu și Sănătescu („deci suntem în salonul galben“,
a precizat domnul prof. Buzatu), i-am spus regelui că nu mai
e nimic de făcut, și că așteptăm numai un răspuns de la
Clodius („reprezentantul lui Hitler în București“ – explică tot
cititorul) și scrisoarea de la partidele politice („care se angajau
să fie de acord cu armistițiul care prevedea cedarea Basarabiei și
Bucovinei“ a adăugat domnul Buzatu).
Sănătescu se scoală și spune: v-o aduc eu! Regele se
scoală și iese din cameră, și stă o jumătate de ceas de vorbă cu Sănătescu („e camera de alături unde era cancelaria sa“,
precizează din nou cititorul). Apoi s-au întors amândoi și a intrat un plutonier (probabil pluton n.n.) de jandarmi cu revolvere în mână. Am fost surprins și am spus: Ce înseamnă
aceasta, Maiestate? In timpul acesta m-a luat de coate un
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maior („Anton Dumitrescu“ – precizează domnul prof. Buzatu) pe
care l-am făcut mișel. Lui Sănătescu i-am spus: «Nu ți-e rușine dumitale, om bătrân, să-l pui pe rege să facă astfel de
lucruri neuzitate?». Regele a trecut în altă cameră. („Dincolo era Emilian Ionescu“ – explică din nou domnul prof. Buzatu).
După aceasta Sănătescu a făcut semn jandarmilor să mă
scoată. Ne-au băgat într-o casă de fier unde își ținea madam
Lupescu bijuteriile. Era o cămăruță mică, fără scaune,
unde am stat până la patru dimineața pe 24 august, când
a venit domnul Ceaușu („recte Bodnăraș“ adaugă domnul prof.
Buzatu) care ne-au dus într-o casă, nu știu unde, unde am
stat opt zile până pe 31 august, de unde ne-au luat rușii și
ne-au dus la Moscova“*.
Lăsând la o parte că nu era vorba de casa de fier pentru bijuterii,
ci de locul unde-și ținea Regele Carol al II-lea timbrele, trei lucruri
sunt clare din această versiune oferită de Mareșal istoriei.
Primul: că urma să se ducă la Clodius, spre a primi un
răspuns de la Hitler, mai înainte de a încheia armistițiul
cu Stalin!
Loialitatea sa față de Hitler devenea în felul acesta curată
nebunie și expunea țara la un dezastru, fiindcă Berlinul afla de
intențiile sale și putea trece la represalii. A fost de altfel ultimul
argument expus regelui de consilierii săi, în sprijinul necesității ca
Mareșalul să nu mai părăsească palatul spre a se întâlni cu Clodius
în acea după amiază, așa cum voia.
Al doilea: că arestarea lui s-a produs după ce regele părăsise camera. Regele n-a asistat la arestare, exact cum a spus la
dezbaterea de la Bistrița-Năsăud.

* Această relatare se cere confruntată neapărat cu însemnările așternute imediat după arestare, chiar în safe-ul în care a fost închis, și publicate în Mareșalul Antonescu la judecata istoriei. Contribuții, mărturii și
documente, București, Editura Mica Valahie, 2002, volum coordonat de
Gh. Buzatu, paginile 289-293. Acest document este cu adevărat revelator
pentru modul de a gândi al Mareșalului și pentru cele petrecute, iar în unele amănunte privind arestarea (un maior și nu un plutonier cu 6–7 soldați
„cu pistoale în mână“) este probabil mai exact, prin momentul când a fost
redactat.
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Al treilea: că predarea către Bodnăraș s-a făcut în dimineața zilei de 24 august, deci după plecarea regelui din Capitală. Nu regele l-a predat comuniștilor, ci aceia care-l sfătuiseră să
plece. Dar acum știm chiar de la Maiestatea Sa Regele de ce s-a întâmplat așa: fiindcă „partidele istorice“ n-au fost în stare să
ofere o alternativă! N-au făcut rost de o echipă proprie!!
În privința „trădării“ la care se referea dl. Buzatu atunci când
o punea pe talgerul istoriei deopotrivă cu gloria („dacă mergi
în profunzime, dar numai cunoscând documentele, nu
așa vorbind pe dinafară puțin sau mai mult, de ce să nu
acceptăm că la 23 august deopotrivă a fost și glorie, dar a
fost și trădare“), rămâne să fie mai explicit în viitor.
Trădare față de poporul german și de Germania eternă în
nici un caz, din moment ce generalii care și-au găsit sfârșitul
în cârligele lui Hitler încercaseră să o salveze cu prețul vieții de cel căruia Antonescu voia să-i sacrifice propria țară.
Apoi, n-am auzit ca cineva să-i facă trădători pe italieni fiindcă
reușiseră, cu un an înaintea noastră, să se scape de Mussolini, și au
beneficiat de acea debarcare anglo-americană pe care, interzicând-o
din nefericire în Balcani, Roosevelt a admis-o în peninsula italică.
Să nu se treacă prea ușor nici peste faptul că primul act al
noii puteri reprezentate de generalul Sănătescu, șeful
noului guvern, a fost de a asigura pe Manfred von Killinger,
generalul Hansen și generalul Gerstenberg veniți la palat
la ora două noaptea, că România va lăsa armata germană
să se retragă fără a fi atacată: „Le-am spus că sunt liberi
să plece și să părăsească complet teritoriul românesc.
Doream să ne despărțim în termeni buni, însă ei nu au
înțeles astau (Jurnalul generalului Sănătescu, p. 166).
După cum s-a arătat înainte, Hitler a crezut că poate
repeta la București ceea ce făcuse la Varșovia, și ceea ce
înșiși sovieticii sperau ca el să reușească, dându-i chiar o
mână de ajutor, ca și acolo! Dar Providența invocată de regele
Mihai, care în concret a însemnat statul român și armata română (cum observa dl. Șerban Papacostea), a hotărât altfel.
Noi nu am „întors armele“ (chiar dacă aproape jumătate de secol aceasta a fost formula emisă și speculată de comuniști)
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împotriva fostului aliat, ci am ripostat la încercarea lui Hitler
de a ne pedepsi exemplar, ca pe polonezi. Iar dacă generaliieroi din iulie 1944 ar fi reușit să-l înlăture, astăzi domnul cancelar
Gerhardt Schroeder n-ar fi fost obligat să viziteze în România mormântul părintelui domniei sale, și altfel s-ar fi scris tot acest capitol
de istorie românească și universală. Eșuând ei, a mai fost nevoie de
jertfe uriașe, inclusiv de combatanți germani ai unui război pierdut,
precum părintele actualului cancelar. Măcar faptul că le-am făcut să fie mai puține, împuținând cu circa 200 zilele acestui măcel cumplit, ar merita alt limbaj și altă optică asupra
actului de la 23 august 1944 săvârșit de români acum 60 de
ani.
„Flacăra lui Adrian Păunescu“, IV, 2004, nr. 34, aug. 20-26;
nr. 35, aug. 27-sept. 2; nr. 36, sept. 3-9; nr. 37, sept. 10-16.
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Un pseudo-documentar
totuși revelator
Dacă așa-zisul film documentar despre Revoluția Română
din decembrie 1989 ar fi fost semnat de un român, o întreagă
confrerie s-ar fi năpustit asupra autorului acuzându-l de obsesii
„conspiraționiste“, de paranoia „comploturilor anti-românești“,
care vede peste tot forțe oculte ce nu au altceva mai bun de făcut
decât să ne urzească, în locul nostru, o istorie împotriva noastră!
Față de autoarea austriacă a „documentarului“ ȘAH MAT,
reacțiile au fost mai temperate. Poate și din considerentul că o femeie nu se înjură ca la ușa cortului, dar și din sentimentul obscur că neam face de râs indignându-ne peste măsură că o austriacă
neagă realitatea Revoluției Române, atunci când o armată
de autohtoni se îndârjește, de aproape 15 ani, să ne convingă de inexistența acestui fapt capital din istoria României
și a lumii. Acest fapt care a deschis era „post-comunistă“ în istoria
universală, ei îl reduc cu obstinație la o „lovitură de stat“ atunci
când nu merg până la a-l batjocori cu tot felul de calificative de felul
„brambureala din decembrie“ sau „loviluția“.
Este adevărat, negarea Revoluției Române a-nceput din
exterior, când ea a fost declarată „o minciună mai mare decât
secolul“, iar punerea ei pe seama intervenției străine o făcea chiar
în zilele respective revista „Figaro Magazine“, care prin gaura din
tricolor vâra figura satisfăcut-surâzătoare a liderului sovietic Mihail
Gorbaciov.
Potrivit unei constatări a lui N. Iorga, „Noi suntem de o
simplitate apostolică atunci când este vorba să primim
lucruri în dauna noastră“ (Curs de istorie universală. 1933/1934,
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litografiat, p. 500) și, în consecință, o sumă dintre ai noștri, din
varii motive și interese, au devenit purtătorii de cuvânt ai acestor
teze. Din acest punct de vedere, în ȘAH MAT, „documentarul“
doamnei Susanne Brandstätter nu apare ca noutate decât
deplasarea punctului cardinal dinspre care s-a produs
intervenția străină, și anume, nu Uniunea Sovietică a lui
Gorbaciov, ci Statele Unite ale domnului Bush, prin celebra
și mitica C.I.A.!
Eroarea autoarei a rezultat din ideea preconcepută că „serviciile
secrete“ sunt cele ce fac istoria, convingere împărtășită de mulți
care tind să le substituie „fatum-ului“ antic sau Providenței
creștine. În realitate, cel puțin în cazul Revoluției Române
și prăbușirii lui Ceaușescu, lucrurile s-au petrecut invers
decât în cazul aisbergurilor: partea cea mai voluminoasă a
realităților a stat la vedere și a fost cunoscută oricui avea
timp să asculte posturile străine de radio și să constate
formidabila mobilizare „dinspre toate azimuturile“
împotriva dictatorului român.
Chestiunea rămâne (și doamna Brandstätter nu-i dă un răspuns satisfăcător !) „ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit
acel Apus?“ din moment ce știm bine ce voia Răsăritul, adică
domnul Gorbaciov, fiindcă ne-a spus-o împuternicitul domniei
sale cu evenimentele ce urmau să aibă loc la București, adică domnul Silviu Brucan, „Führerul spiritual al Revoluției Române“
(cum l-a numit o revistă germană și s-a grăbit să reproducă onorantul calificativ pe coperta uneia din cărțile domniei sale). Dânsul
a venit de la Moscova cu aprobarea de a lichida pe Ceaușescu,
adică „național-comunismul“, dar cu obligația de a salva
comunismul transformat în gorbaciovism și revenit la timpurile bune ale „internaționalismului proletar“ dirijat de la
Moscova, dar garantat acum de aranjamentele de la Malta!
Rolul conferit KGB-ului în realizarea acestui deziderat, cu
faimoșii săi „turiști“, pare greu de negat. Dar deocamdată singurul
„agent“ KGB identificat, fotografiat și dat recent la gazete este
corespondentul de atunci al ziarului „Izvestia“ la București, Victor
Volodin, aflat în momentele fierbinți în Piața Palatului! Dar unde
dracu trebuia să stea un ziarist (fie și agent KGB acoperit), în acele
momente? În fața televizorului?
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Mai importante poate și uneori mai interesante decât
„dezvăluirile“ „documentarului“ mi s-au părut reacțiile
unora dintre cei chemați să-l comenteze. Mă refer la cele pe
care le-am putut viziona și înregistra: emisiunea domnului Tucă
(Mircea Dinescu, Alex Mihai Stoenescu, Ion Cristoiu, Emil
Hurezeanu); „Foc încrucișat“ al domnului Horia Alexandrescu
(Ion Cristoiu și senatorul Sergiu Nicolaescu); „Convorbiri
incomode“ ale domnului Vartan Arachelian (Lorin Fortuna și
Claudiu Iordache) și 100 % a domnului Robert Turcescu în dialog
cu doamna Doina Cornea. De asemenea, serialul de articole
publicat de „Jurnalul național“. Simplul fapt că le-a putut
provoca este un merit incontestabil al filmului ȘAH MAT*.
Dar meritul esențial, revelator, chiar dacă insuficient susținut
și prea evident defavorabil nouă, rămâne totuși acela de a ne fi
obligat să ne dezlipim privirea hipnotizată de KGB și de
domnul Gorbaciov, și să ne uităm spre Apus. Să așezăm, deci,
Revoluția Română în orizontul firesc în care ea s-a desfășurat,
care este unul european și prin implicarea S.U.A. (nu doar
C.I.A.!) mai ales în urma celor discutate la Malta de cei
doi deținători ai puterii mondiale în acel moment, chiar
mondial.
Transcriu și traduc (traducerea cu care a fost însoțit documentarul la noi nefiind totdeauna exactă) ceea ce în articolul apărut
în „Flacăra lui Adrian Păunescu“ nu mi-am permis să dau, din lipsă
de spațiu. Este vorba atât de partea din comentariul autoarei
documentului, în franceză, cât și din declarațiile celor ce apar
intervievați de dânsa, într-un montaj de o reală valoare documentară,
care configurează și demonstrează, fără putință de contestare, acest
cadru internațional:

* Reascultând pentru volumul de față casetele cu aceste înregistrări
am reținut cele spuse de senatorul Sergiu Nicolaescu și de domnii conf.
univ. Lorin Fortuna și Claudiu Iordache. Ele își vor păstra valoarea și
actualitatea și după ce amintirea acestui documentar va fi păstrată doar
prin aceste pagini. Emisiunea domnului Vartan Arachelian am transpus-o
de aceea pe DVD, donând-o Institului pentru Istoria Revoluției Române,
unde îi este locul.
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„România întreține cu vecina sa Ungaria relații încordate
care își au rădăcinile în istorie. Principalele puncte de dezacord:
revendicările teritoriale privind Transilvania și drepturile
minorității ungare din România. Serviciile secrete
occidentale exploatează conflictele, organizând în rețea
pe opozanții lui Ceaușescu, români și unguri. Dizidența
maghiară Enikö Bollobaș întreține atunci (entretient alors)
strânse legături cu așa-zișii diplomați, în realitate agenți
C.I.A.“.
Se dă cuvântul celei în cauză, spre a ne furniza lămuriri: „Acești
oameni țineau ca să nu fie grupuri naționaliste. Ei voiau
să-i strângă pe toți cei ce se opuneau lui Ceaușescu și care
erau pro-democrați. Au reușit să racoleze intelectuali
români recunoscuți, scriitori, filosofi, oameni de știință.
În epoca aceea întâlnirile cu acești diplomați aveau loc
pe sub poduri, la miezul nopții, în secret. Această mică
rețea prezentă în România a reușit totuși să facă ceva: a
pregătit un climat care a contribuit să favorizeze căderea
lui Ceaușescu“.
Dizidenta maghiară este confirmată de doi intervievați români,
domnul Stelian Tănase și doamna Doina Cornea:
„Eram foarte implicat în evenimentele epocii – declară
domnul Stelian Tănase (care vorbește englezește ca și Enikö
Bollobaș, dar autoarea documentariului traduce în franceză, ca în
toate cazurile afară de cele vorbite direct în franceză, și folosim
această traducere), dar nu vreau să ies în față și să mă dau
curajos. Se vorbește adesea de o scânteie care să producă
o situație revoluționară, ca la Timișoara și București, și
să împingă masele în stradă. Este într-adevăr posibil să
provoci evenimentele istorice. Eram în contact cu grupul
Oxford, cu ambasada americană, cu «British Council», cu
ambasadorul german la București...“ Și după un râs scurt:
„Dar vreți să știți prea multe...!“
„Opozanții regimului – continuă comentariul doamna
Brandstätter – își găseau în Vest urechi atente. Agenți ai serviciilor secrete dându-se drept diplomați (se faisant passer
comme des diplomats), reperează, contactează și acompaniază
pe dizidenți, ca Doina Cornea, profesoară la Universitate“.
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E rândul doamnei Doina Cornea să continue: „Începând
din 1982 am fost observată. Toată lumea care trimetea
texte la Europa Liberă era supravegheată. Și după aceea,
când am început să fiu observată, atunci era mai simplu
fiindcă [o făceam] prin ambasade, care m-au ajutat mult (Et
ensuite... ensuite, lorsque j’ai commencé à être connue, alors c’était
plus simple parce que c’est par les ambassades, qui m’ont beaucoup
aidé). N-aveam dreptul să spun, fiindcă aș fi provocat un
conflict diplomatic. Nu?“.
Mai departe, o imagine și comentariul: „New York, sediul lui
«Hungarian Human Rights Fondation». De aici, în anii optzeci, americanul László Hamós, apărător al drepturilor minorității ungare, dirija o rețea activă în România și Ungaria și
va informa Occidentul de crimele săvârșite de Ceaușescu“.
Se dă cuvântul domnului László Hamós: „Primeam zilnic
informații foarte demne de încredere. Această rețea de
opozanți a operat până la sfârșitul anului 1989. Unul
dintre liderii ei era un tânăr pastor calvinist de origine
maghiară, pastorul László Tökes.“
Și comentariul autoarei: „Informațiile care ies din țară
devin o armă puternică împotriva lui Ceaușescu. Difuzate
în România de televiziunile și radiourile străine, ele ațâță
(atissent) și sporesc agitația. László merge până la organizarea și finanțarea unei echipe canadiene de televiziune spre a-l intervieva pe pastorul Tökes în biserica sa“. E
rândul pastorului Tökes să ne dea lămuriri, în engleză: „În martie
1989 am reușit să dau în secret un interviu unei echipe
de televiziune. Acest interviu a fost difuzat de televiziunea
ungară în iulie 1989. Acela a fost punctul de plecare (the
startpoint) al sfârșitului“*.
* „La 24 iulie 1989, Televiziunea ungară a difuzat un interviu cu Tökes,
în care acesta a vorbit împotriva planului de sistematizare, pe care îl descria drept o încercare de distrugere a culturii maghiare din Transilvania.
La 6 august a fost reținut de securitate și interogat, fiind ulterior eliberat“.
Dennis Deletant, în Istoria României, redactată de Mihai Bărbulescu,
Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor,
București, Editura Enciclopedică, 1998, p. 570.
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Excepțional, fără îndoială, este modul în care autoarea evocă
mijloacele cu care se ducea propaganda internațională
anti-Ceaușescu mai ales după ce s-a lansat programul sistematizării satelor, prezentat imediat Occidentului ca urmând să
lichideze 15.000 (cincisprezece mii!) de sate, în special maghiare și
germane.
Până unde mergea această tehnică de „informare“ ne-o spune
– în germană – domnul Dagobert Lindlau, „Korespondent 1989“:
„Nu era ceea ce Occidentul își imagina. Occidentul voia să
facă să se creadă că sate întregi urmau să fie demolate,
victime a ceea ce se numea atunci «politica buldozerului»
Dar nu era cazul. De exemplu, se povestea (on racontait,
în traducerea autoarei documentarului) că satul Gotlob fusese
complet ras. M-am dus la fața locului și am constatat că
satul Gotlob nu dispăruse. La întrebarea mea, dizidenții
mi-au spus: «Au așteptat să fiți plecat, pentru a demola
satul!». M-am dus încă o dată și Gotlob era tot acolo“.
Concluzia: aceste informații „făceau parte dintr-un joc politic
cum rar mi-a fost dat să întâlnesc“.
Ce-i drept, nici corespondentul german și nici autoarea
„Documentarului“ ȘAH MAT nu cunosc sau nu vor să se refere la
„operația telegramelor“ în care fuseseră implicate, în urmă cu un
an, trei capete încoronate (Regina Angliei, Regele Spaniei și
Regele Suediei) care protestaseră oficial și pe căi diplomatice
împotriva fabricării și publicării de către revista „Lumea“ a unor
telegrame adresate de Majestățile lor șefului statului român de ziua
sa de naștere, 26 ianuarie. Se urmărea astfel crearea unei atmosfere
internaționale în care să apară clară abandonarea dictatorului de
la București de către șefii de state cu care, în trecutul apropiat, se
întâlnise în ocazii solemne, onorante pentru el.
Numai că revista „Lumea“ (nr. 4 din 21 ianuarie 1988) nu
publicase telegrame – reale sau fabricate – întrucât acestea se
publicau în ziarul oficial, „Scânteia“. „Lumea“ presărase pe opt
pagini, sub genericul „Puternică afirmare în conștiința lumii“ declarații și aprecieri făcute cu diverse ocazii de numeroase personalități
contemporane, între care și cele trei capete încoronate (vezi acum
reproducerea facsimilată a paginilor respective în volumul meu
Războiul împotriva poporului român, 2006)!
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Printre aceste texte selectate și publicate de „Lumea“ se află
și cea mai înaltă caracterizare și apreciere de care s-a bucurat, în
întreaga noastră istorie, un șef de stat român, și ele sunt venite
din partea șefului în exercițiu, al celui mai puternic și influent
stat din vremea sa – Richard Nixon: „Președintele Nicolae
Ceaușescu «a jucat unul din cele mai însemnate roluri ale
unui om de stat de pe glob, prin faptul că a văzut ansamblul
problemelor mondiale cu care suntem confruntați și nu
numai pe acelea care implicau propria sa țară sau o altă
țară cu al cărei conducător el putea discuta într-un anumit
moment. EI a dat dovadă de înțelepciune și înțelegere și a
contribuit enorm la deschiderea unor dialoguri care, altfel,
ar fi rămas poate închise pentru totdeauna“*.
Abandonarea lui Nicolae Ceaușescu de către Occident și în
special de către S.U.A. este foarte bine sesizată și pusă în lumină
prin comentariul propriu și prin declarațiile culese – unele discutabile, dar nu mai puțin semnificative – de autoarea lui ȘAH MAT:
„Orbit de cultul personalității de care se înconjura el și
soția sa, dictatorul își dă seama prea târziu că el a devenit stânjenitor (encombrant) și pentru Moscova și pentru
Washington. Unitatea europeană este în joc. Ea este condiția sine qua non pentru reunificarea Germaniei în cadrul
OTAN și scopul Statelor Unite. La sfârșitul anului 1989
Ceaușescu este un obstacol jenant. Timpul presează.“ Și
ideea este continuată de fostul Prim-Ministru al Ungariei, Miklós
Németh: „De aceea era important să se înlăture persoanele
* Sub genericul OMAGIUL LUMII, revista „Contemporanul“, nr.
4 (2149) din 22 ianuarie 1988 a publicat pe întreaga pagină a 5-a și a
continuat cu câte o coloană (pe stânga și pe dreapta) în paginile 6, 7 și
8, să publice același tip de texte, însoțite de semnăturile cele mai ilustre.
Capetele încoronate – Regina Elisabeta a II-a a Angliei, regele Juan Carlos
I al Spaniei, regele Carol a XVI-lea Gustav al Suediei și regele Baudouin al
Belgiei – prezente în „Lumea“ apar și în „Contemporanul“, la pagina a 5-a,
cu semnăturile cele mai simandicoase. Dar n-au protestat și pentru
gestul acestei reviste, probabil spre a nu cădea în ridicol, fiindcă
printre numeroșii semnatari apăreau și câțiva ce nu mai erau
în viață, între care Menelaos Ludemis. Aceștia n-ar fi avut cum
trimite telegrame, reale sau falsificate!
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care ar fi frânat și blocat acest proces. Ceaușescu era una
dintre ele. Prezența unui dictator ca Ceaușescu ar fi fost
o frână la reunificarea celor două Europe. Deci, din acest
punct de vedere, dispariția lui a liberat drumul“.
Indiferent dacă acceptăm sau nu explicația, faptul în sine este
demonstrat cu prisosință: Ceaușescu a fost doborât cu focuri
deopotrivă de la Răsărit și de la Apus. A existat un consens
clar între cei doi factori de putere încă în echilibru, pentru lichidarea dictatorului român, și atât teritoriul statului cât și conducătorii
de atunci ai Ungariei au fost investiți cu un rol important în desfășurarea acțiunii.
De altfel, este un fapt care va trebui înscris în istoria Europei
contemporane, că prima fisură în „Establishmentul“ instituit la Yalta
în 1945 și pe care cei doi parteneri ai împărțirii lumii aveau să încerce
să-l recondiționeze la Malta, s-a produs în a doua jumătate a
lui august 1989, cu un rol important jucat de ministrul de externe
de atunci al Ungariei, Gyula Horn, cel care în memoriile sale și-a
intitulat capitolul dedicat răsunătorului refugiu al est-germanilor
veniți în excursie în Ungaria și refugiați în curtea ambasadei R.F.G.
ca alternativă la săritura, adesea mortală, peste zidul Berlinului:
Votul cu picioarele! Era celebra formulă a lui Lenin în legătură
cu atitudinea ostașilor ruși, care „votaseră cu picioarele“ împotriva
războiului, fugind de pe front.
De fapt, această răsunătoare fugă pe teritoriul vestgerman reprezentat de curtea ambasadei R.F.G. de la
Budapesta a fost primul semn al insurecției națiunilor
captive, împotriva ordinei ce domnise aproape o jumătate
de secol. Ea prevestea ceea ce doamna Hélène Carrère d’Encausse
va numi „Gloria națiunilor“. Doar trei luni vor mai trece până la
dărâmarea zidului Berlinului!
În cazul României, este indiscutabil că s-a mizat pe
Ungaria și guvernul ei pentru a da o lovitură mortală regimului de la București. Autoarea comentariului o spune explicit:
„Interesele Statelor Unite și ale Ungariei se întâlneau (se rejoignaient) mai ales în ceea ce privește România (particulièrement en ce qui
concerne la Roumanie)“. Iar primul ministru de atunci, dl. Miklós
Németh, argumentează și dezvoltă ideea: „E totdeauna greu să-ți
recunoști propriile interese, mai ales dacă circumstanțele
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sunt nesigure. Frumusețea politicii, frumusețea unui spirit ascuțit constă în a-ți recunoaște interesele tale la timp
și să avansezi în direcția cea bună. Este însăși esența unei
«Realpolitik». Sunt fericit și mândru de a fi fost în măsură
să analizez și să evaluez și de a fi luat acele decizii“.
Ce decizii? „Le-am oferit un ajutor foarte important,
care comporta chiar și arme și muniții. Am încercat să
influențăm persoanele-cheie. În diferite departamente și
ministere am reușit să găsim persoane capabile să-i ajute
pe românii victime ale regimului. Printre cele ce ocupau
posturi-cheie, unele vorbeau ungara curent. In acea epocă
Stănculescu era general. El lucrase mai întâi în serviciile
centrale de planificare, apoi într-un minister unde se
ocupa de economie. Bineînțeles, în fața delegației n-a spus
un cuvânt în ungurește, dar la adăpost de aparatura de
ascultat și de spionaj am reușit să comunicăm“.
Din prima apariție a domnului general, de numai câteva
secunde, în care mărturisește că, deși simpatiza opoziția nu avea
nici o legătură cu ea, poziția dânsului în armată interzicându-i orice
contact de acest fel, nu ne lămurim ce-i cu această cunoaștere a
maghiarei și ce s-a pus la cale în acea „comunicare“. Cum într-una
din aparițiile ulterioare, luând în mână o reproducere după celebrul
tablou al lui Leonardo da Vinci, dânsul anunță că va publica în
2007 o carte intitulată Mona Lisa, în care va descifra enigmele
Revoluției, poate că vom găsi și răspunsul la enigma maghiarofoniei
domniei sale și a raporturilor cu domnul Miklós Németh.
Fără îndoială, nimic nu ne poate demonstra că afirmațiile cu
privire la furnizarea de arme și muniții cui nu se spune cu precizie sunt mai mult decât vorbe, care pun în lumină rolul rezervat
Ungariei căreia îi era Prim-Ministru atunci. Dar mai există și alte
vorbe, iar acestea în esență par a-l confirma! In cunoscuta O istorie sinceră a poporului român (ediția a III-a, revăzută și adăugită, București, 2002, p. 507) istoricul Florin Constantiniu scrie:
„Potrivit lui Radu Portocală, la 24 noiembrie, în chiar ziua încheierii Congresului al XlV-lea, «o sursă demnă de încredere din
Europa de Est» încredințează în particular și sub pecetea
secretului că «sovieticii sunt acum deciși să se debaraseze
de Ceaușescu». Ea (sursa n.n. Fl. C.) adaugă precizări de interes
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deosebit «Operația va fi declanșată prin manifestații de stradă și va cuprinde o intervenție a regelui Mihai al României
la posturile ungare, cu destinația România»“!!!
Ceea ce nu au reținut însă nici istoricul citat și nici istoricii care
au semnat alte patru-cinci „Istorii ale României“ în ultima vreme,
este faptul istoric (și nu știri din diferite surse, mai mult sau puțin
demne de încredere!) al acelei reuniuni de la Budapesta care
a elaborat o declarație în felul ei istorică. Reuniunea la care a
fost prezent Ion Rațiu, președintele recent createi „Uniuni mondiale
a românilor liberi“ și la care fostul rege Mihai I a trimis un mesaj.
Această reuniune a fost mult mai importantă decât „Scrisoarea celor
șase“, dar de ea și de cele cuprinse în declarație nu se suflă un cuvânt.
Iar Istoria României în date (Editura enciclopedică, București,
2003) o omite, astfel încât bazându-mă doar pe memorie și pe cele
larg difuzate la momentul respectiv de „Europa Liberă“, nu pot da
ziua și luna când a avut loc, oricum spre sfârșitul verii anului 1989.
Faptul că ea s-a ținut la Budapesta, adică de acolo de unde fostul
rege urma să se adrezeze, de la microfonul posturilor maghiare de
radio, conaționalilor împinși la manifestații de stradă, confirmă
știrea înregistrată de Radu Portocală și aruncă o lumină clară asupra
„scenariului“ pregătit în Occident și susținut de guvernul Ungariei
din acel moment*.
Revenind la rolul Statelor Unite în dirijarea operației, să reținem că: „ Oprirea ajutorului financiar internațional (arăta domnul
Chritopher Smith, membru al Congresului american) și în special
al celui american, care fusese colacul de salvare pentru economia
sa, a precipitat căderea regimului său. El nu putea să continue a
clădi monumente spre gloria lui, ducându-și țara la faliment, fără
valută străină. Deodată, omul pe care noi îl adusesem la putere
(l’homme que nous avions mis au pouvoir – se traducea, acoperind
rostirea engleză a celui intervievat), și când zic noi înțeleg guvernul american, (?!) a devenit un paria. Pentru imaginea sa de marcă, aceasta a fost un dezastru. Toată lumea
a-nceput să spună, chiar și aici în Capitoliu, că Ceaușescu
* Această declarație de la Budapesta a fost între timp piblicată de câțiva
ani, ultima oară în recent apărutul ziar „Certitudinea” nr.0 din septembrie
2017.
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era un monstru. Mulți oameni aveau pe pereții birourilor
lor fotografii în care, numai surâsuri, schimbau o strângere de mână cu Ceaușescu. Și deodată aceste fotografii au fost vârâte în sertare, sau chiar aruncate la gunoi
Aceasta arată foarte bine că zilele sale erau numărate“. Și
că – adăugăm noi – avertismentul din aprilie 1978 de care luaseră
cunoștință la Washington domnii Ștefan Andrei și Eugen Florescu
nu era vorbă goală!
În schimb, încercarea autoarei documentarului de a pune în
seama CI.A. o acțiune ce angajase sfere infinit mai înalte este pură
naivitate*.
Să trecem acum la modul în care a fost discutată la noi această
peliculă.
Este semnificativ că domnul Mircea Dinescu s-a făcut a nu
ști nimic despre asistența uriașă pe care atât dânsul cât și doamna
Doina Cornea au primit-o din partea „lumii libere“ (doamna
Doina Cornea mărturisind că s-a aflat în ultimii doi ani sub
protecția directă a ambasadorului Franței – în interviul
acordat domnului Robert Turcescu.), a televiziunilor, radiourilor,
* Se impune a fi transcrise, aici, cuvintele domnului Vartan
Arachelian rostite spre sfârșitul „Dialogului incomod“ dar excepțional,
cu domnii Lorin Fortuna și Claudiu Iordache: „Îmi pare rău că oamenii
noștri care au comentat acest film nu și-au adus aminte sau poate n-au
avut cunoștință de stenograma întâlnirii dintre Gorbaciov și Bush de pe
vaporul „Maxim Gorki“ de la Malta, unde Bush îi spune foarte clar lui
Gorbaciov că «de partea asta a Europei, Dumneavoastră trebuie
să vă ocupați pentru că o cunoașteți foarte bine». Și evident nu
voia să provoace mai mult decât atâta, fiindcă Gorbaciov s-ar fi aflat într-o
situație imposibilă față de interiorul Uniunii Sovietice la vremea aceea.
Probabil că un puci nu ar mai fi întârziat un an și ceva, cum s-a întâmplat,
un puci eșuat în august 1991. Deci, dacă e să vorbim de serviciile
secrete, probabil că serviciile secrete sovietice trebuiau să aibă
prioritate în această partidă de șah“.
Concluzia cea mai în miezul realității i-a aparținut domnului Lorin
Fortuna: „Aceste servicii au acționat și vor acționa totdeauna.
Problema e că pe fondul lor poporul român și-a făcut propria
revoluție“.
În esență, același lucru l-a spus și argumentat domnul Sergiu
Nicolaescu la „Foc încrucișat“.
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presei din toată lumea occidentală, unde un articol contra lui
Ceaușescu putea să apară în același timp la Paris, Geneva și în nu
știu ce gazetă sud-americană! Desigur, dânsul nu se putea mișca
din casă, fiind păzit la poartă de Securitate. Dar se mișca în locul
dânsului globul pământesc: i se tipărea un volum de versuri în
Germania, Moartea citește ziarul, și în jurul lui se făcea un imens
tapaj universal. Fiecare gest, fiecare scrisorică, fiecare memoriu al
doamnei Doina Cornea luau dimensiuni de eveniment mondial, sau
veneau la cunoștința celor din țară, pe calea undelor, cu această
înfățișare! Astfel încât fenomenul (ignorat cu voie sau fără voie de
autoarea „documentarului“) ilustrează mult mai bine teoria
revoluției și rețeta ei, expuse magistral de fostul ofițer
francez al serviciilor de informații, domnul Dominique
Fonvielle.
Cât de spontane, cât de personale erau toate aceste acte și
vorbe ale „dizidenților“ noștri nu vom ști cu exactitate niciodată.
Dar utilizarea și manipularea lor era publică, se făcea pe
toate canalele și nu lăsa mai nimic în secretul activităților
serviciilor secrete, afară de cazul că le presupunem
implicate în toate acestea!
Ce se urmărea de fapt dinspre Apus? Există – așa cum am
mai spus -un eveniment la care absolut nimeni nu s-a referit:
reuniunea de la Budapesta la care s-a proclamat Ardealul „spațiu
de complementaritate“. Textul și numele tuturor semnatarilor
acelei declarații trebuie bine cunoscute de toți românii de astăzi,
fiindcă nu întâmplător printre acești semnatari se află domnul
Molnar, tovarășul de luptă al domnului Sabin Gherman, cel ce
„s-a săturat de România“.
Toți cei ce s-au reunit în acel conclav premergător,
care schița evoluția viitoare a evenimentelor, se săturaseră
de România și pregăteau teoretic desfacerea Transilvaniei
din componența ei. Ei ne dovedesc, fără dubiu, că pe lista de
priorități dezmembrarea României trebuia să aibă loc
înainte de a Iugoslaviei și a Cehoslovaciei, iar doborârea
lui Ceaușescu era condiția sine qua non pentru realizarea ei.
Explicațiile „documentarului“ cum că Ceaușescu stătea în calea
reunificării Europei sunt baliverne!
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După cum ne informa recent domnul Paul Niculescu-Mizil,
Ceaușescu l-a somat pe premierul Ungariei din acel moment, nimeni
altul decât domnul Miklós Németh, să explice în ce sens declarase
că este „pentru un Ardeal independent“. Iar rolul massmedia ungare și iugoslave în lansarea cifrei de 60000 de victime
este cunoscut. Acum s-au adus și unele informații despre prezența
iugoslavă la Timișoara, destul de importantă, chiar dacă titrarea din
„Jurnalul național“ o concurează pe doamna din Austria.
Prin urmare, pentru Occident, doborârea lui Ceaușescu trebuia să fie premisa desfacerii Ardealului din statul
român, și nu a „unității europene“.
Condiția pentru ca orice inițiativă politică românească să fie
paralizată și legea să o facă străinătatea era ocuparea militară,
sub pretextul ajutorului acordat celor răsculați împotriva
lui Ceaușescu și aflați în luptă cu „teroriștii“. Rețeta urma a fi
aplicată, așadar, înainte de Kosovo și Bosnia, în România!
Intervenția dinspre Răsărit, sugerată clar și insistent de
S.U.A., a fost respinsă categoric și ironic de Eduard Șevardnadze,
pe atunci ministrul de externe, după cum dă mărturie cartea La cele
mai înalte nivele de Michael R. Beschloss și Strobe Talbott (vezi
versiunea românească la Editura Elit, 1995, p. 240- 241) și de altfel
fusese „deconsiliată“ mai înainte de aceasta, atunci când se pare că
invitații similare fuseseră făcute din interior. Generalul Gușe i-a
avertizat pe eventualii musafiri – dacă dăm crezare chiar
doamnei Doina Cornea, care citează pe protectorul dânsei,
ambasadorul Franței, supărat că au fost preferați trupelor
antitero franceze! – că vor fi primiți cu foc de arme. Dar cel ce
a primit anunțul apropiatei decolări a avioanelor „prietenești“ spre
România este altcineva, și răspunsul domniei sale a fost același. Din
fericire, cel puțin până astăzi, domnul general Mircea Mocanu
este în viață, și mi-a putut încredința această informație*.
Intervenția militară dinspre Apus, care ar fi trebuit
să se facă sub egida Consiliului de Securitate al O.N.U., a
fost oprită de veto-ul Chinei. Ministrul de externe al Ungariei
din acel moment, domnul Gyula Horn, este cât se poate de clar în
* A încetat din viață la sfârșitul anului 2016.
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această problemă. Versiunea germană a memoriilor sale, intitulată Frei heit, die ich meine. Erinnerungen des ungarischen
Aussenministers, der den Eisernen Vorhang öffnete [Libertatea, în care cred. Amintirile ministrului ungar de externe care
a deschis Cortina de Fier] și apărută la Hamburg în 1991, conține
un capitol intitulat Die lieben Nachbarn [Dragii vecini] în care
se ocupă și de noi, iar penultimul capitol Der heisse Draht [Cablul fierbinte] ce sugerează necontenita comunicare de știri despre
evenimentele din România, conține o pagină extrem de importantă
(p. 354) care ar merita să fie tradusă și publicată integral.
Reiese de acolo cât de bine erau informați vecinii noștri și cât
de prompt informau pe alții despre cele ce se petreceau la noi. Aici
găsim următorul pasaj: „Ich trat in Kontakt zu meinen Amtskollegen in Bonn und Wien und informierte sie kurz über
die Entwicklungen in Rumänien; überdies bat ich sie um
Unterstützung und Schritte in der UNO. Im Sicherheitsrat
konnten wir erreichen, dass die Mitgliedsstaaten eine
ausserordentliche Sitzung abhielten, wobei nur China
heftig gegen eine Resolution des Sicherheitsrates protestierte“ [Am intrat în contact cu colegii mei din aceeași funcție de la
Bonn și Viena și i-am informat pe scurt despre evoluția din România; pe lângă aceasta le-am cerut sprijinul și demersul la O.N.U. În
Consiliul de securitate am reușit ca membrii să se reunească într-o
ședință extraordinară, în care numai China a protestat cu violență împotriva unei rezoluții a Consiliului de securitate].
Se poate deduce, din context, cam ce ar fi conținut această rezoluție, pentru ca ea să provoace „protestul violent“ al Chinei!
Controversatul batalion francez de intervenție, pregătit și staționat
în Ungaria, rămâne a fi confirmat sau infirmat ca realitate istorică, dar mărturia recentă a doamnei Doina Cornea, care citează pe
ambasadorul Franței, trebuie luată în seamă. Agitațiile ministrului de externe de atunci al Ungariei sunt însă recunoscute
chiar de el însuși!
*
Obsedați de planul doborârii lui Ceaușescu și a regimului său,
din motive diverse dar convergente, participanții dinspre toate
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punctele cardinale la ceea ce nu poate fi numită „conspirație“ și
nu a fost un „complot“ ci o veritabilă acțiune internațională
la lumina zilei, folosind toate metodele, inclusiv dezinformarea
cea mai lipsită de jenă (vezi cazul „telegramelor regale“, și
diversiunea cu Virgil Tănase), au ignorat un singur factor, așa cum
încearcă să facă în film și doamna Sussanne Brandstätter:
poporul român!
Numai că ceea ce se poate truca într-un film nu se poate elimina
din realitatea istorică!
Siguri că „mămăliga nu explodează“ sau că explozia ei
poate fi limitată la doleanțele Moscovei, aduse de domnul Brucan,
sau canalizată în direcția „declarației de la Budapesta“, s-a
procedat la provocarea (indiferent de cine și de unde) avalanșei. Care
însă o dată pornită, a dat peste cap toate punerile la cale de la Malta
și toate instrucțiunile primite de domnul Brucan, așa cum am arătat
încă din anul 1993 în eseul meu Dumnezeu a râs la București, eseu
republicat recent în volumul I din culegerea Istorie și cultură*.
Dacă se poate denunța (dar și dovedi !) în domnul Ion Iliescu
un agent C.I.A. (cum susține autoarea „documentarului“) sau
K.G.B. (cum susține domnul Pacepa), sau și una și alta, atunci
ambele instituții vor trebui să recunoască faptul că au
făcut cea mai dezastruoasă investiție din istoria lor! Fiindcă
Revoluția Română îi datorează neîndoielnic președintelui de azi al
României orientarea și modelarea ei într-o pagină de glorie
și importanță mondială a istoriei românilor, în loc să devină
– conform doleanțelor externe – preludiul transformării noastre
într-o „Fostă Românie“, precum „Fosta Iugoslavie, „Fosta
Cehoslovacie“ și – culmea culmilor – „Fosta U.R.S.S.“ !
Apărut parțial în „Flacăra lui Adrian Păunescu“,
IV, 2004, nr. 13, mart. 25.

* Poate fi citit acum și în noua ediție din Războiul împotriva poporului român. (Notă 2006)
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Românii și comunismul
Ideea de a cere condamnarea comunismului fără un proces
– fie el și limitat la planul limpezililor mintale – ci printr-un fel
de ordonanță de urgență, a fost depășită în năstrușnicie doar de
argumentul invocat: așa s-a procedat și în „Europa“ și riscăm să
rămânem de căruță!
Care Europă? Aceea care a condamnat mai înainte Creștinismul, excluzându-l din Constituția sa? Mă tem că după ce Dumnezeu
ne-a scăpat din gura unui șarpe ce se nevoise 45 de ani să ne înghită, dar a crăpat (ceea ce în natură nu se întâmplă niciodată bietelor
broaște), suntem acum pe cale să ne aruncăm, cu ochii închiși și cu
entuziasm, în gura unui balaur, numai fiindcă ni se pare că la fundul
gâtlejului său strălucește o hazna de bani.
Nu mă îndoiesc de anti-comunismul domnului Prim-Ministru,
ctitor al Institutului pentru investigarea crimelor comunismului, deși pe părintele adoptiv al domniei sale, neuitatul Dan
Amedeo Lăzărescu, nu l-au omorât comuniștii, ca pe tovarășul său
de celulă de la Botoșani, unchiul meu C. C. Zamfirescu-Căteasca, ci
CNSAS și „justițiarii“ Televiziunii române libere. Mă tem însă că n-a
calculat toate implicațiile acestor două inițiative de care a ținut neapărat să-și lege numele.
Iată de ce o succintă recapitulare a datelor problemei (a căror
ignorare riscă să falsifice întreaga perspectivă), venită din partea
cuiva cu mult mai vârstnic, și care în consecință a trăit toată această
istorie la anii deplinei conștiințe și ai unei judecăți maturizate
accelerat de mersul lucrurilor (aveam 11 ani când unchiul meu și
viitorul coleg de celulă al părintelui dânsului a intrat ca subsecretar
de stat în al doilea Guvern Sănătescu și apoi în Guvernul Rădescu)
i-ar putea fi utilă. Nu numai dânsului, ci și unei „Europe“ grăbite
să-și autodesființeze memoria nu doar în materie de Hristos.
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Așadar, Domnule Prim Ministru Călin Popescu-Tăriceanu,
încep prin a vă reaminti că în România, spre deosebire de
Ungaria revoluției și republicii sovietice a lui Bela Kuhn,
comunismul a reprezentat, până la trecerea a doua oară
a Nistrului de către ostașul sovietic, BERBECELE cu care
noua Rusie sovietică a lui Lenin și Stalin, moștenitoarea
și continuatoarea imperialismului pravoslavnic de care se
apărase zi și noapte România Modernă în toată existența
ei, a lovit în România Mare, încercând demolarea ei. S-a
folosit mai întâi de aceeași armă dinspre Apus care va trece, după
aceea, în mâinile lui Hitler și Mussolini (la Viena anului 1940), iar
acum în alte mâini. Dar se știe cum s-a terminat totul, în 1919.
S-a trecut în consecință la transformarea tradițiilor socialiste autohtone într-o agentură compusă în covârșitoare
majoritate din alogeni și a cărei lozincă a devenit dezmembrarea „statului imperialist“ de la 1 decembrie 1918. Acesta
a fost și a rămas, în intenția diriguitorilor de la Moscova, Partidul
Comunist din România (a-l numi român este o absurditate!).
Numai că în această „coloană a V-a“ s-a aflat și o mână de autohtoni, câțiva (între care cel de mare viitor Gh. Gheorghiu-Dej)
strecurați de Siguranța lui Eugen Cristescu, cel ce se lăuda că mai
mult de jumătate din cei sub o mie de membri componenți ai PCR
erau recrutați de instituția pe care o conducea. Acest „corp străin“ din mașinăria de distrugere și aservire a României de
către Imperiul roșu de la Răsărit avea să le rezerve tovarășilor din afară cele mai neplăcute surprize și va înscrie
în istoria României un capitol pe care suntem obligați să-l
judecăm cu capul pe umeri, nu în traistă.
Fără îndoială, nici agenții Moscovei și nici restrânsul grup de
inși legați de interesele românești chiar și atunci când erau „primii
români din familie“ (cum s-a autodefinit, cu umor, Ion Gheorghe Maurer, fiul unui german și al unei alsaciene francofone), n-ar fi ajuns
vreodată la putere fără falimentul „Europei anticomuniste“,
care pe atunci nu-și avea sediul la Bruxelles, de unde ni se cere acum
condamnarea comunismului, ci acționa pe axa Berlin-Roma-Madrid. Adică era reprezentată de Hitler, Mussolini și Franco.
La Teheran, Londra, Moscova, și apoi la Yalta și Potsdam s-a
croit acea nouă rânduială în virtutea căreia Europa occiden-
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tală a devenit, până astăzi, o suburbie americană, iar restul
a fost concesionat sine die lui Stalin.
În turbinca lui Ivan au intrat deopotrivă foștii combatanți în
„războiul sfânt contra bolșevismului“ (cum crezuseră românii că
trec Nistrul la ordinul Mareșalului, spre a se trezi tovarăși de arme
cu niște barbari motorizați, hămesiți de „spațiu vital“ și condamnați
ab initio să termine cum au terminat, și cum le prevăzuse încă din
toamna anului 1940 literatul român George Călinescu) și fostele
victime ale nazismului, precum cehii și slovacii. Au intrat, culmea,
până și eroicii polonezi ce se avântaseră călări asupra panzerelor lui
Hitler!
Din acel moment, românilor le-au rămas două posibilități: să încerce, pentru a nu știu câta oară în dramatica
lor istorie, să se descurce cu o nouă năvălire, sau să pună
mâna pe arme, însuflețiți de o credință capabilă să anuleze
instinctul de conservare.
În imediat, și în fața puhoiului ce se revărsa, Majestatea Sa
Regele Mihai I și cei ce puteau judeca și acționa cu luciditate – în
timp ce Antonescu aștepta aprobarea lui Hitler ca să-l „trădeze“ – au
recurs la unica mutare posibilă pe tabla de șah: l-au făcut „evadat“
(cu grijă să nu i se întâmple ceva pe drum) pe Dej din lagărul de la
Târgu Jiu și l-au chemat la palat pe Lucrețiu Pătrășcanu, dar mai
ales au beneficiat de sprijinul „inginerului Ceaușu“, alias Bodnăraș,
pentru a scoate astfel în fața celor ce veneau să termine
radical cu România și întreaga sa suprastructură socială
și politică „burgheză“, o echipă de comuniști „naționali“
dispuși să reziste acestui proiect.
Și astfel, comuniștii au intrat în guvernele de după 23 august,
pentru a fi apoi instalați la putere de pumnul lui Vâșinski, trântit pe
masa Regelui și însoțit de celebra declarație „Yalta sunt eu!“
Comisia aliată de control, reprezentanții Angliei și SUA,
au colaborat cu cea mai liniștită conștiință la acest act istoric de
la 6 martie 1945, care nu era decât urmarea logică a ceea ce i se
hotărâse României încă din 1942, la Londra, iar apoi întregii Europe
de răsărit, la Teheran și Yalta.
Acolo de unde lucrurile iau însă o turnură hidoasă este incalificabila și tragica sacrificare a vechii clase politice româ-
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nești și a tuturor celor ce aleseseră a doua alternativă: a
rezistenței.
Aceștia erau însuflețiți de un adevărat „adventism politic“ pe
care l-am trăit din plin în adolescența și tinerețea mea. Cam din
lună în lună, C. C. Zamfirescu era „informat“ de data exactă când
„vin americanii“ și nu se putea îndoi de valoarea informațiilor, din
moment ce le deținea din gura lui Gh. I. Brătianu, care la rândul său
le aflase de la Ambasada SUA!
Cu acest crez în „venirea americanilor“ au umplut pușcăriile și
au murit la Canalul Dunărea-Marea Neagră și în luptele din munți
un număr încă nestabilit cu exactitate de anticomuniști. Cu această
așteptare au fost ridicați, în celebra noapte din mai 1950, toți foștii
demnitari, între care și unchiul meu, și duși în închisoarea de la
Sighet, unde mulți și-au lăsat oasele.
Peste mulți ani, ca editor, mi-a fost dat să public, într-o notă
la prefața cu care am însoțit cartea istoricului Cristian Troncotă
despre Eugen Cristescu, această mărturie a fostului secretar al
Majestății Sale Regelui, Mocioni-Stârcea, transcrisă din interviul
acordat în ultimii ani de viață domnului Tudor Caranfil și păstrat
pe bandă magnetică: „Toată chestia cu rezistența n-am
inventat-o eu. Americanii, CIA-ul, prin Billy Hamilton și
Thomas Holl – maiorul Thomas Holl – m-au sesizat, când
am plecat de la Palat, și generalul Skyler la fel, spunândumi «Toți pregătesc... Noi vom fi în trei luni, în șase luni,
nouă luni, cel mult un an, în război cu Rusia. Pentru că
Rusia nu respectă deloc angajamentele de la Yalta și de la
Potsdam, și rezultatul va fi că vom fi siliți să fim în război
cu ea. Or, voi, care ați reușit lovitura contra nemților, de ce
nu pregătiți ceva contra rușilor?! Maniu vorbește, Brătianu
vorbește, dar nu fac nimic, și numai în România nu există
nici o rezistență armată clară»“.
Știm acum ce s-a petrecut cu Maniu, cu Brătianu și cu toți cei
ce au organizat „o rezistență armată clară“.
Epitropia occidentală asupra celor aproape 50 de ani de
comunism în Răsărit n-ar fi încetat niciodată, din moment ce la
Malta se hotărâse un nou stil de colaborare. A venit însă explozia
imprevizibilă de la București, care avea în urma ei o rezistență
începută încă din tranșeele primului război mondial.
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Sunt curios să văd dacă actul de condamnare a comunismului va înscrie în preambulul său aceste date esențiale care privesc originile și împrejurările instaurării puterii
comuniste în România.
Dar terenul pe care s-a avântat domnul Prim Ministru
devine abrupt și chiar minat atunci când este vorba de investigarea „crimelor comunismului“. Fiindcă aproape toți marii
responsabili și organizatori ai acestor crime, dintre care Nikolski,
Pantiușa, Koller, Dulberger, nu cedează cu nimic în ferocitate lui
Eichmann, au fost ceea ce au fost. Ca și alte câteva sute de servanți,
de categoria a doua, dar toți în posturile de comandă.
S-a publicat în „Magazin istoric“ nr. 8 din august 1991, p. 55, și
am reprodus-o integral în nota 2 din postfața mea la cartea lui Tudor
Opriș Drama învățământului românesc de azi teribila dezvăluire
a fostului însoțitor al lui Petru Groza, Constantin Costișel, care
a relatat cum primul-ministru pus de Vâșinski a trebuit să stea o
noapte întreagă spre a convinge pe Ana Pauker, Vasile Luca, Iosif
Chișinevski și Teohari Georgescu să renunțe la planul de a asasina,
după modelul (invocat chiar de ei!) al legionarilor de la Jilava, „6.500
de oameni arestați, în majoritate intelectuali“. Argumentul
invocat de stăpâna absolută de atunci a României nu era
lipsit de fundament: „Dacă nu-i omorâm noi, ne vor omorî
ei într-o zi“.
Fără îndoială, previziunea nu s-a adeverit în totul. Dar fapt
este că acele personalități care au dat expresie unui alt comunism
în România vor găsi în cei scăpați de moarte de Petru Groza și în cei
scăpați de Dumnezeu de la Aiud, de la Sighet, de la Canal, din tot
gulagul organizat la ordinele și după modelul lui Stalin, o adevărată
armată de „colaboratori“ la un proces specific geniului politic al neamului românesc, pe care l-am numit cândva „pozitivarea negativității“ sau „jiu-jitsu cu istoria“.
Nu încape îndoială că instalând la București puterea comunistă
și trimițându-și pe calea aerului servanții săi pentru a-i executa
planurile, Stalin nu s-a gândit la altceva decât la înghițirea tuturor
celor intrați în zona sa de influență în Imperiul sovietic. „Sovietizarea“
României și a tuturor celorlalți a fost organizată cu toate mijloacele,
și trebuie să recunoaștem că genialul – incontestabil – țar roșu
din Kremlin a știut de ce mizează pe cei ce aveau cele mai legitime
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motive să plătească o poliță unui popor din care se ridicaseră cei
doi Antonești și servanții lor, într-o oroare a cărei recapitulare o
întreprinde acum domnul Hagi-Culea într-un serial cutremurător.
Dar ceea ce nici Stalin n-a știut este faptul că acest popor mai
dejucase cândva un plan de anihilare, croit de un imperiu nu mai
puțin perfect și genial decât al lui: Imperiul cu capitala la Viena!
Concepând greco-catolicismul ca armă de spargere a unității
religioase a românilor și asimilare treptată a supușilor imperiali,
Viena nu a prevăzut întoarcerea acestei arme împotriva sa,
transformarea „unirii cu Roma“ într-o formidabilă pârghie de
înălțare a neamului românesc întreg la o nouă conștiință de sine,
care va duce la 1 decembrie 1918 la înmormântarea stăpânirii
„Drăguțului de împărat“ asupra Transilvaniei, pogribania fiindu-i
citită de însuși Mitropolitul Unit, Iuliu Hossu!
A face din comunism în loc de măciucă nimicitoare a
neamului românesc mânuită de Moscova, o cale de salvare
și înălțare a lui, a fost marele fenomen definitoriu al istoriei ultimelor decenii ale secolului trecut. In acest miraculos proces s-au angajat treptat – cu numai câteva excepții
– toți cei ce au disperat să mai „aștepte pe americani“ și au
considerat mai util poporului lor să-l servească în condițiile unei situații instaurate din afară, de voința celor biruitori la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
A smulge tot ce se putea smulge unei conjuncturi
catastrofice instituite peste capul nostru a fost marele jiujitsu al românilor cu comunismul. Și bilanțul nu este deloc în
favoarea celor ce vor o condamnare fără proces a comunismului din
România.
În primul rând, să nu uităm că noua putere a preluat o țară
vândută în procente de influență lui Stalin. O țară hăcuită
și la răsărit, și la apus, pentru soarta căreia absolut nimeni
nu punea un cuvânt, în timp ce Churchill salva Grecia și
încerca să salveze Polonia. O țară a cărei amputare la răsărit
era recunoscută la Conferința de pace și va fi reconfirmată
de nenumărate ori, după aceea, de Departamentul de Stat,
aici întru totul solidar cu prevederile pactului RibbentropMolotov.
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Când Regele Mihai I și Petru Groza au reușit să reia acea parte
din Ardeal pentru care trecuse Antonescu Nistrul, tot ce au făcut
„ceilalți“ a fost să introducă o rezervă, așa încât propaganda maghiară
a numit mereu retrocedarea întregului Ardeal „dictatul lui Stalin“.
Se așteaptă încă, mai ales acum, anularea lui, ca și a Trianonului!
Regimul de asimilare în URSS bazat în principal pe teroare și
utilizând un surogat cultural ce elimina radical, sub pedeapsă, tot
ceea ce putea întreține identitatea națională și voința de independență, a fost treptat și sistematic erodat. Valorile naționale au
fost repuse, pas cu pas, în drepturi, și pușcăriile golite în rate, până
la totala lor lichidare în 1964. În 1955 mi-am revăzut cei doi unchi
– unul, medicul homeopat Marin Zamfirescu, închis la Aiud în 1948
pentru tentativă de trecere a graniței împreună cu soția și asistentul
său, Banu Rădulescu (viitorul director al „Memoriei“), celălalt sosit
de la Sighet, dar pentru domiciliu obligatoriu în „satul miniștrilor“
din Bărăgan, celebrul Măzăreni. De aici va fi ridicat în 1959 și de
data asta condamnat prin proces (nu știu nici acum motivele)*, spre
a muri de ocluzie intestinală în temnița de la Botoșani, în decembrie
1963, cu numai cinci luni înainte de celebrul decret.
Practic, România a fost prima țară comunistă ce și-a permis să
abolească stalinismul gulagului, ceea ce nu însemna desigur că
beneficiarii regimului nu-și apărau mai departe interesele, folosinduse de o performantă Securitate, despre care există legenda că ar fi
plasat „solnița“ până și la Malta, ascultându-i pe cei doi punând la
cale și soarta noastră.
Să facem bilanțul formidabilei activități culturale, care a fost
favorizată de orgoliul unei clase politice în majoritate fără carte, dar
cu respectul ei, până ce s-a instalat dezastruoasa „academiciană“
semi-analfabetă?
Să amintim eradicarea analfabetismului, sifilisului și tuberculozei, marile plăgi ale vechii Românii, revenite acum în forță?
Să numărăm câți români erau în 1945 și câți în 1989?
Să trecem pe răboj uriașul efort constructiv care ne-a dotat
între altele cu metroul și cu cea mai mare clădire civilă din lume?

* Între timp am pus mâna pe sentință, caracteristică pentru acele
vremuri.

312

DAN ZAMFIRESCU

Să amintim gloriile sportului, artei, și apariția unei literaturi
de statură internațională, care a știut să pună în aplicare celebra
definiție a lui Goethe „libertatea este arta de a juca în lanțuri“?
Nicio altă perioadă din istoria României n-a cunoscut
o mai teribilă încordare politică, dar și o mai mare dezlănțuire de energie creatoare, chiar dacă a fost obligată să ia
în piept o mulțime de dificultăți. Un popor întreg și-a cucerit dreptul la prețuire și admirație, făcând din comunismul
pus de alții pe gâtul lui ca un jug, prilejul de a se demonstra, încă o dată, un „miracol istoric“.
Acestui popor vine acum domnul Tăriceanu să-i arunce în față
„condamnarea comunismului“ și „legea lustrației“?
Dar a cere românilor să „condamne comunismul“ în 2006,
atunci când ei au fost primii care l-au abolit oficial, de pe balconul CC, la 22 decembrie 1989, încălcând astfel convenția de la
Moscova între domnii Mihail Gorbaciov și Silviu Brucan
(„Lichidați pe Ceaușescu, dar salvați comunismul“) și pe
cea de la Malta – cam aceeași – între Președintele SUA și
al – pe atunci – URSS, este cel puțin o glumă proastă din partea
unei Europe fără umor.
Înțelegem, însă rațiunile „legii lustrației“: ea urmărește să
elimine din viața politică pe toți cei ce, realizând opera
istorică de scoatere a României de sub osânda „Celor Mari“
și ridicare a ei din praf și pulbere, și evitând „distrugerea
României“ programată și urmărită consecvent de cel puțin
două decenii încoace, ar mai putea-o face în continuare!
Dejucând, astfel, alte osânde.
„Flacăra lui Adrian Păunescu“, VII, 2006,
nr. 14, apr. 7-13; nr.15, apr. 14-20.
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Suprema provocare
Pentru întâia oară de când istoria pământului locuit în principal
de poporul numit român poate fi reconstituită, fie de arheologi, fie
– de la un moment dat – de istorici, acest pământ se pregătește să
intre în componența unei structuri politice mai mari, nu forțat de
năvăliri barbare sau de cotropiri imperiale, ci „de bună voie“!
Dar nu și „nesilit de nimeni“ – cum sună formula sacrosanctă!
Fiindcă știe toată lumea, chiar dacă n-o spune, ce ne silește: eterna
amenințare din spațiul euroasiatic, de unde s-au revărsat, o mie de
ani, mai toate speciile de barbari, și aproape trei secole o duzină
de invazii. Și care acum ne amenință cu „ștreangul energetic“ și ne
înlănțuie cu puterea, mai tare decât tancurile lui Stalin, a „vițelului
de aur“.
La rândul ei, Uniunea Europeană ne primește cu neascunsă
lipsă de entuziasm, atât pe noi cât și pe vecinii noștri bulgari, spre
diferență vădită de cum au fost primiți cei de până la noi. Dar este
obligată să ia act de o realitate experimentată deopotrivă de vechii
romani de la apus și de otomanii de la răsărit: că „Balcanii“ aceștia
oropsiți, că această Europă de Sud-Est, cum a botezat-o N. Iorga spre
a evita denumirea oarecum rău famată, a constituit și mai constituie
– se pare – un „Schlusselraum der Weltgeschichte“ cum își intitula în
1949 bucovineanul Alexandru Randa o carte răsunătoare!* Acest Alexandru Randa, care în exilul german a ajuns să conducă o Istorie universală colectivă, în patru volume, a cărei contemplare în vitrina unei
librării din Heidelberg cu prilejul unicei mele călătorii în Germania,
în decembrie 1973, mi-a umplut de mândrie sufletul de umil valah.
* Der Balkan, Schlusselraum der Weltgeschichte, Verlag Anton
Pustet, Graz-Salzburg-Wien (vezi I.D.C Coterlan, În legătură cu o nouă
teorie a Sudestului, în „Destin“, Madrid, caietul nr.l, iunie 1951, p. 83-86.
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Că spațiul sud-est european ar fi chiar un „spațiu-cheie al istoriei
universale“ cum îl vedea Alexandru Randa, rămâne de meditat. Că
este spațiul-matrice al „Europei“ nu se poate însă îndoi nimeni,
fiindcă nimeni n-a putut strămuta antica Eladă în Occident. Și se pare
că lumea traco-getă de care știa Platon că pune puterea sufletească
mai presus de cea fizică, a fost co-autoare la această „Europă“, dacă
admitem măcar originea naiului și a lui Orfeu-tracul.
Nu cu umilință, nici cu trufie, dar cu deplină conștiință a ceea
ce am fost în trecutul Europei „de la Atlantic la Urali“ se cuvine să
ne pregătim a ne alătura Greciei, pentru a da ponderea ce se cuvine
„celui de al doilea plămân“ cu care respiră Europa – celebra spusă
a Papei Ioan Paul al II-lea. Și s-ar putea ca acest plămân, care este
„Europa bizantină“ și ortodoxă, să ajute Europa întreagă să-și
regăsească suflul, într-o lume din care este pe cale să dispară. Nu
numai ca putere decizională, dar chiar și ca remorcă la conductele
rusești de gaze și petrol și ca umilă colonie americană. Fiindcă dacă
lucrurile merg ca acum, va fi populată în viitor de progeniturile unor
spații extra-europene și anti-europene.
Europa, ca să mai fie și altceva decât „omul bolnav“ al lumii de
azi (cum era numit cândva corpul străin din cuprinsul ei reprezentat
de Imperiul Otoman intrat în declin) adus să-și renege rădăcinile
creștine și să dea spectacolul unei demisii neputincioase în fața
tuturor verminelor ce-i rod sufletul și spiritul, are neapărată nevoie
de noi, răsăritenii.
Este de ajuns să urmărim dârzenia cu care Ortodoxia greacă
se opune descreștinării programate și satanismului invadator,
iar în ultima vreme Polonia Papei Ioan Paul al II-lea se ridică în fața
demonismului apusean cu aceeași energie cu care „Papa polonez“ a
sfidat și până la urmă a învins „Imperiul Răului“ de la Răsărit, ca să
înțelegem că intrarea Bulgariei și României în „Europa“ nu înseamnă
doar lărgirea pieței pentru „Europa untului“ (cum numea Constantin
Noica acea Europă obsedată numai de calculele materiale), ci un
capitol nou în istoria – atât de urgentă și necesară – a recuperării
Europei sufletului și spiritului european.
Bulgarii sunt făuritorii unei întregi componente a culturii
europene: cultura – mamă a tuturor slavilor ortodocși. Ei au
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salvat opera fraților Chiril și Metodie și au creat acea „redacție slavă
a culturii bizantine“ cum o caracteriza genialul Dmitri Sergheevici
Lihaciov, rusul care știa prea bine că și ai lui, ca și sârbii, ca și noi
românii, ne-am luat zborul în cultura Europei de pe aerodromul
construit în Bulgaria țarului Simeon! Și că a treia limbă universală
a Europei, după greacă și latină, a fost bulgara veche și medie,
înaintea francezei și englezei.
De aici și faptul că opera cu cele mai multe valențe de universalitate și șanse de a da seamă lumii de ceea ce suntem noi românii,
Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie,
a fost scrisă în mediobulgară! Ce-i drept, în epoca lui Șerban Cantacuzino și a lui Constantin Brâncoveanu, când „limba veche și-nțeleaptă“ a strămoșilor noștri a atins apogeul, ea a venit să o îmbrace
cu splendidul său veșmânt.
Această capodoperă absolută a geniului național a fost salvată,
în versiunea originală, ajunsă la noi într-un singur manuscris, de
un... fotograf bulgar, care a cumpărat-o nu se știe unde și a dăruit-o
Bibliotecii Naționale din Sofia, unde se păstrează până azi. La rândul nostru, am copiat la Constantinopol și adăpostit la Mănăstirea
Neamțu, pe vremea lui Alexandru cel Bun, cel mai impunător monument al culturii bulgare medievale: Marile minee de lectură de
la Tărnovo ale Patriarhului Eftimie, în care, alături de 70 de
autori bizantini cu aproape 350 de scrieri, se păstrează opera completă a Patriarhului Eftimie – cel mai mare și mai original scriitor
al Bulgariei epocii de glorie. Așa încât, astăzi, toate cele opt scrieri
hagiografice ale sale se cunosc și se editează, în mediobulgara originară, numai după copiile cărturarilor români!
Românii și bulgarii, care au scris pe vremea fraților Asănești și
a nepotului lor, Ioan Asan al II-lea, un important capitol de istorie
europeană și au dat culturii continentului un strălucit capitol răsăritean, au în față acum suprema provocare la care trebuie să facă
față: a dispărea în gura „Europei untului“ ca într-o gură de
balaur ce nu mai poate supraviețui decât fagocitand (după
teribilul diagnostic al scriitorului Virgil Tănase de la Paris)*, sau a
* Din interviul înregistrat la Paris de Vlad Nistor la sfârșitul anului
2004 și difuzat de „Realitatea TV“ în ciclul de emisiuni „Proiect România“:
„Vom intra nu pentru că noi avem nevoie, ci pentru că Uniunea
europeană are nevoie de noi, pentru că această societate nu
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da, prin intrarea lor în UE, o șansă pentru o nouă Renaștere. Care să însemne, totodată, reașezarea Europei în
avangarda unei Umanități capabile să oprească apocalipsul, acum implacabil, și să redea omului acea demnitate
și frumusețe care au constituit, de la anticii elini și până
azi, identitatea europeană și misiunea ei universală.
„Săptămâna Românească“, anul II,
nr. 56, 21-27 decembrie 2006.

2

mai trăiește decât fagocitând și îngroșându-se. Fără îndoială
vom trăi mai bine, dar nu cu mai mult sens. Deci, depinde unde
situăm miza vieții noastre“.
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Condiția supraviețuirii:
Refacerea intelighenției naționale
Suntem o țară și o națiune condamnate la dispariție cu
mult înainte ca insurecția națiunilor concesionate de Churchill și
Roosevelt lui Stalin să dea Occidentului iluzia că el a câștigat războiul
rece, și că, în consecință, se poate comporta cu foștii sateliți siliți ai
Uniunii Sovietice după principiul roman VAE VICTIS!
Punerea fostelor națiuni europene captive în bătaia acestui
tsunami occidental care le strivește economic și le inundă moral
cu mizeriile unui capitalism ajuns în faza ultimă a cancerului său –
aceea care amenință întreaga planetă cu apocalipsul dezlănțuit de
om, nu de Dumnezeu, era proiectată – în ce ne privește – cu mult
înainte de anul-răscruce 1989!
România a fost declarată „falită“ încă din timpul vizitei de
stat a lui Nicolae Ceaușescu în S.U.A. (12- 17 aprilie 1978) când,
după o primire triumfală la Casa Albă, omul privit până atunci
ca principalul rezistent la hegemonismul sovietic și eroul de la
22 august 1968 a refuzat să devină colaborator la subminarea
sistemului socialist. Convingerile sale naționaliste s-au dovedit
încă de atunci indisolubil împletite cu cele comuniste, și aveau să-l
facă să intoneze în fața plutonului de execuție nu imnul țării sale, ci
Internaționala.
Din momentul acela România a devenit un obiectiv în războiul rece, și tot interesul s-a deplasat asupra Poloniei, în care a fost
instrumentată Solidaritatea lui Lech Walensa, călăuzită și binecuvântată spre victorie de conaționalul Secretarului de Stat Zbigniew Brzezinski, Papa Ioan Paul al II-lea. Succesul imens al acestei
noi investiții nu va fi depășit decât de apariția, în 1985, a celui ce
s-a dovedit capabil să realizeze implozia sistemului sovietic și a
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imperiului lui Lenin și Stalin: providențialul (pentru toți cei din turbinca lui Ivan!) Mihail Gorbaciov.
Primul semnal al adversității irevocabile a Statelor
Unite față de regimul de la București și de liderul său a venit
la numai trei luni după aceea, în iulie 1978: „Defecțiunea“
generalului Ion Mihai Pacepa, recrutat la o dată necunoscută de CIA și trecut în tabăra adversă cu toată informația
asupra aparatului de apărare și spionaj al României.
Generalul Ion Mihai Pacepa va deveni, rapid, unul din corifeii
uriașei operații de demonizare a lui Nicolae Ceaușescu, operație
care va lua o amploare planetară în anii următori, pregătindu-i
finalul tragic din decembrie 1989.
Șapte ani după fatidica vizită, cu prilejul celui de al XVI-lea
Congres Internațional de științe istorice de la Stuttgart, istoricul
Ioan Talpeș avea să ia cunoștință de stadiul la care se ajunsese cu
„falimentul României“. Declarația făcută de domnia sa pe postul de
televiziune B1 la emisiunea domnului Radu Moraru din seara de 21
octombrie 2004 are importanța și greutatea unui document istoric,
drept care o reproduc in extenso după postfața cu care am însoțit
cartea profesorului Tudor Opriș Drama învățământului românesc
de azi’.
„Să nu ne imaginăm că oamenii profesioniști din țara
asta care erau implicați cât de cât în problematica internațională a României și care erau însărcinați să apere România, nu se gândeau că ceva se mișcă împotriva României.
Vă spun ceva ce n-am spus, și o spun acum: In 1985 eu am
fost la un congres mondial de istorie. Era la Stuttgart. Și
acolo am avut o discuție cu un personaj. Vă rog credeți-mă,
nu aveam nici o altă capacitate, nici o altă capabilitate, că
s-ar fi scris și ar fi scris toți despre chestiile astea dacă ar fi
găsit cea mai mică relație despre mine“. (Vorbitorul se referea
la faptul că în afară de condiția de istoric nu îndeplinea vreo misiune ce ar fi implicat o colaborare cu serviciile noastre informative).
„Și la acel congres deci, am discutat cu acel personaj foarte
influent în lumea occidentală, cu niște relații deosebite, și
el a văzut că înțelegeam ceva din ceea ce se mișcă în lume:
perestroică, cum e, ce se va întâmpla. Și m-a invitat la un
restaurant, la Mercedes, un restaurant deosebit, unde el
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avea pe cineva din Banat. Mi-a făcut chiar o surpriză, că am
mâncat o supă de linte cum se făcea în 1900 în zona unde
sunt eu născut, și am început să discutăm despre una, despre alta, și am ajuns la noi. Și mi-a spus drept: «România
va fi distrusă în următoarea perioadă».
«În ce sens va fi distrusă?» a întrebat dl. Radu Moraru, răspunsul fiind scurt: «în sensul va fi distrusă!» după care domnul
Talpeș a continuat: «Și am rămas mască. M-am uitat la el și
i-am spus: Adică cum va fi distrusă». Și a spus: «Da, veți
suporta o situație pe care n-o veți putea evita pentru că
sunteți singuri și veți fi tot mai singuri. Mi-e greu să spun
cum se va ajunge, la ce se va ajunge, dar categoric nu va
mai fi România aceasta, inclusiv teritorial». Deci, acest
personaj îmi spunea asta în 1985. «N-a avut dreptate în totalitate, că teritorial am rămas!» a replicat domnul Radu Moraru.
«Așa e, dar vă spun eu, care cunosc o parte din confruntarea pe care am avut-o ca să rămânem teritorial, și cât de
dur a fost ca să rămânem teritorial. Acum a venit primul
ministru Raffarin în România, declarațiile sunt deosebite,
bune cum s-ar spune. Se vede o relație extraordinară între
Franța și România. Dar dacă dumneavoastră ați încerca
să căutați primele două declarații ale lui Mitterand față de
România atunci ați ajunge la cu totul altă imagine, despre
în ce situație s-a aflat România. Nu vreau să vă spun că eu
am rămas atât de uluit de ce-mi comunica acel om în 1985,
cu bună credință, vrând să-mi spună o situație pe care
el o știa, că România va fi confruntată poate cu cea mai
mare...». «S-a vrut o împărțire a României?» a intervenit domnul
Radu Moraru, lipsindu-ne de un calificativ pentru respectiva situație. «Eu cred, sunt convins că au existat forțe care au vrut
acest lucru»“.
Dacă tot ce avea să se întâmple în următorii patru ani a confirmat ad litteram dezvăluirile misteriosului personaj din 1985, dar nu
i-a putut și împlini profeția, cuvintele rostite în martie anul acesta la
Pitești, cu ocazia unei lansări de carte, de către fostul Prim Ministru
al României și actualul Președinte al Senatului, domnul Nicolae
Văcăroiu, au venit să dea una dintre cele mai avizate confirmări
ultimelor cuvinte ale domnului Talpeș:
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„Prin 1962–1964 se lansase un așa-zis «Plan Valev»
în care practic România dispăruse. Vreau să știți un
lucru: că din păcate, în 1990 acest plan s-a relansat. Și
s-a insistat. À propos de Iliescu, are un mare merit prin
faptul că a reușit, printr-o diplomație extraordinară
și după o luptă teribilă, să evităm acest lucru. Și totul
s-a deplasat spre Iugoslavia. Să nu uităm însă că acest
plan n-a fost șters“.

Ca unul ce am dat, încă de la sfârșitul lui martie 1990, un strigăt
de alarmă vestind că se duce cu noi un veritabil război (vezi volumul
Războiul împotriva poporului român, apărut la editura Roza
Vânturilor în 1993 și reunind publicistica acelor ani)* nu pot să
nu înregistrez cu o dureroasă satisfacție aceste confirmări ce vin
de așa de sus. Dar ceea ce m-a îndemnat să scriu acest articol este
lectura excelentei recenzii la cartea poetului argeșean Virgil Diaconu
Diminețile Domnului, recenzie semnată de studenta Alina Galeș
în nr. 6/36 din iunie 2006 al revistei piteștene „Cafeneaua literară“.
Am citit aici aceste rânduri:
„Imaginea «Cadavrului României» care «navighează în beznă cu luminile stinse și fără nici o direcție» iar
poetul nu mai poate face nimic, nici pentru ea, nici pentru
sine“.
Așa îi apare România, la 28 de ani după sentința de la Washington și 21 după revelația de la Stuttgart, uneia dintre conștiințele
lucide ale ceasului. Iar acest tragic vers de antologie dă glas unui
sentiment care nu diferă de al multora dintre cei ce trăiesc, fără a-și
putea explica, cele ce se întâmplă cu noi. Acest sentiment a dobândit
percutanța unor formulări deconcertante sub pana autorului celei
mai populare Istorii a românilor după aceea a lui A. D. Xenopol și
Constantin C. Giurescu – l-am numit pe academicianul Florin Constantiniu – și a găsit accente care amintesc de glasurile profeților
Vechiului Testament și de al lui Nicolae Iorga, în scrisul patriarhului
literelor noastre de azi, maestrul Octavian Paler, cel ce declara cu
câțiva ani în urma sfârșitul destinului istoric al românilor!
* O nouă ediție, completată cu un amplu interviu din martie 1991
realizat de doamna Gabriela Rusu-Păsărin, a apărut în 2006.

Împotriva distrugerii României

321

Conștiința de sine a unei națiuni despre care se spune tot mai
des că a devenit doar o turmă cuvântătoare, gata să se risipească în
patru vânturi la prima ocazie favorabilă, și incapabilă să mai dețină
decât unul dintre ultimele locuri între națiunile lumii noastre în
curs de „globalizare“, este în felul acesta amenințată să transforme
sentimentul ce-i provoacă viziuni ca aceea din versul citat, într-o
convingere. Convingere în stare să o dezarmeze în fața programului
de exterminare la care este supusă din nou, după ce a mai trecut o
dată printr-un alt program asemănător, dar în fața căruia a găsit
resursele de a rezista și până la urmă a ieșit biruitoare. În fața ochilor
confratelui Virgil Diaconu și ai tuturor celor asediați de disperarea
dânsului, încerc să evoc acel moment, pentru a extrage lecția oferită
celor de azi.
*
În numărul 6-7 din august 1953 al celei mai importante publicații a exilului românesc, DESTIN, scoasă de George Uscătescu la
Madrid, Mircea Eliade a publicat Destinul culturii românești
– unul din cele mai importante texte ieșite vreodată din pana unui
român. In țară acest text a fost retipărită prima oară abia în 1990,
în volumul I din culegerea Profetism românesc apărută la Editura Roza Vânturilor. A doua oară va fi inclus în volumul Împotriva
deznădejdii. Publicistica exilului, apărut la Editura Humanitas în
1992*.
După ce arăta că românii n-au avut dușmani pe măsura lor,
chiar Imperiul Otoman nefiind în stare să le pună sub semnul întrebării existența ca neam, Mircea Eliade continua: „Pentru întâia
oară în istoria sa, neamul românesc are de-a face cu un adversar nu numai excepțional de puternic, dar și hotărât să
întrebuințeze orice mijloc pentru a ne desființa spiritualicește și culturalicește, ca să ne poată, în cele din urmă, asimila. Primejdia este mortală, căci metodele moderne îngăduie dezrădăcinările și deplasările de populație pe o scară
pe care omenirea n-a mai cunoscut-o de la asirieni. Chiar
fără masivele deplasări de populație, există primejdia unei
* Pentru a treia oară a fost retipărit integral în numărul 2 al noii
reviste apărute la Pitești, „Repere literare“, noiembrie 2006.
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sterilizări spirituale prin distrugerea sistematică a elitelor
și ruperea legăturilor organice cu tradițiile culturale autentic naționale. Neamul românesc, ca și alte atâtea neamuri subjugate de Soviete riscă să devină, culturalicește,
un popor de hibrizi. Dar s-ar putea, totuși, ca această primejdie de moarte să se soldeze cu o extraordinară reacție
spirituală. S-ar putea ca ocupația sovietică și încercarea de
deznaționalizare întreprinsă de ruși cu metode și mijloace faraonice, să însemne, prin contraofensiva spirituală pe
care o provoacă, adevărata intrare a României în istoria
culturală a Europei“.
Citite din perspectiva celor 45 de ani de confruntare cu ceea
ce, la data când scria Mircea Eliade, reprezenta, într-adevăr, cel mai
mare pericol și cea mai teribilă „provocare“ (dacă acceptăm ideea
lui Toynbee că motorul istoriei este capacitatea de a „răspunde“ la
provocările ei) ivită în existența istorică a românilor, cuvintele sale
ne trimit la fenomenul major care structurează istoria românilor
din acest răstimp de 45 de ani și anume tocmai contraofensiva
spirituală la programul moscovit de lichidare a românilor.
Lichidare prin distrugerea clasei politice în închisori; prin
exterminarea „intelighenției“ naționale (folosesc acest cuvânt în
accepția lui din limba și cultura rusă) aflată de un secol și jumătate
în avangarda națiunii întregi și făuritoare a României moderne de
la 1859 și a „României Mari“ din 1918, și prin impunerea unei
dictaturi pseudo-culturale, exercitată în numele formulei „culturii socialiste în fond și naționale în formă“, din care numai limba
rămânea românească!
În fața metodelor și mijloacelor „faraonice“ mobilizate de imperiul de la răsărit și în condițiile ocupației militare ce făcea zadarnică orice altă cale de luptă, intelighenția națională formată în
perioada de apogeu a culturii române moderne, care a fost așa-zisa
„epocă interbelică“, nu putea opune decât o singură armă: a spiritului și a „puterii sufletești“ (spre a folosi titlul unei cărți de
Constantin Rădulescu-Motru).
Forța lăuntrică, forța unei alcătuiri morale și intelectuale la care contribuiseră numeroși factori, a făcut din

Împotriva distrugerii României

323

închisorile și lagărele de exterminare organizate la ordinul
și în stilul lui Stalin de către instrumentele sale trimise în
acest scop, locurile unde s-au revelat puterile supraomenești ale acestui neam. Și dacă ele au putut fi încovoiate și chiar
înfrânte în mulți, ele au rămas nebiruite în majoritatea zdrobitoare
a celor trecuți prin acest iad. Mulți au murit exemplar, dar și mai
mulți au supraviețuit și au învins.
Confruntarea dintre ziduri și de pe câmpurile morții a înscris
în cartea istoriei naționale pagini egalate numai de tăria de jertfă
pentru o credință a Brâncovenilor. Dar în timpul regimului pușcăriilor și lagărelor de exterminare din România, încheiat în 1964,
Brâncovenii au fost cu sutele, cu miile, și au lăsat urmașilor, până la
sfârșitul veacului, o imagine a poporului român pe care nimic nu o
poate eclipsa.
Aceeași forță morală și aceeași structură spirituală au conferit
exilului românesc, în ciuda multor umbre și mizerii pe care le-a
dus de acasă împreună cu uriașa zestre agonisită, o misiune fără precedent: de a plasa geniul creator românesc pe orbită mondială, dând celor de acasă spectacolul sublim al acestui triumf.
Desigur, Mircea Eliade se gândea în 1953 mai ales la acest mod
de „contraofensivă spirituală“ și este indiscutabil că dacă în plan
politic exilul a trebuit să bea până la drojdie aceeași cupă amară
a dezmeticirii din iluzia pe care, în Țară, o întreagă clasă politică,
înșelată și vândută cinic, a plătit-o cu viața celor mai mulți dintre
reprezentanții ei, în schimb, în planul culturii și științei, unde
nu mai depindeau de bunul plac și de aranjamentele celor mari, ci
condiția reușitei se afla în ei înșiși, o întreagă galaxie de spirite românești a reușit să ocupe un loc pe cerul culturii europene și nu numai europene. Un întreg capitol din „aventura intelectuală a
secolului XX“ aparține acestor români, în frunte cu cei trei
omologați între marile spirite ale jumătății a doua a secolului 20: Mircea Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionescu.
Dar dacă epopeea exilului românesc – încă nescrisă ca atare
– a fost pandantul din libertate al epopeii din închisori, rolul
de a da frontal bătălia cu primejdia de moarte evocată de Mircea
Eliade a revenit acelei părți din intelighenția națională care a
putut acționa asupra realității cumplite instituite în România de
acordurile de la Teheran, Yalta și Potsdam.

324

DAN ZAMFIRESCU

Sublimul tăriei morale și jertfa creștinească a unui Mircea
Vulcănescu au creat material de legendă, iar un Radu Gyr și un
Nichifor Crainic, alături de mulți alții, au dat naștere unei literaturi
a închisorilor cu multe creații ce vor învinge timpul, după ce i-au
ajutat să supraviețuiască pe cei ce le învățaseră și le rosteau alături
de rugile către Cel de Sus. Dar ei nu puteau schimba nimic
din condiția unei țări târguite în procente de influență și
livrată celui mai formidabil sistem de represiune a omului
de către om, inventat vreodată.
Partizanii din Munții Banatului și ai Făgărașului, despre care
scria Petru Dumitriu Vânătoarea de lupi, au sfârșit cum au sfârșit,
creând o altă epopee, al cărei tragism era conferit și de zădărnicia ei!
Cu toții ignorau teribilul adevăr pe care nu-l putuse smulge
nici Maniu din gura celor în care-și pusese nădejdea ca-n
Dumnezeu: că eram sine die prada de război a lui Stalin și
a moștenitorilor săi!
Zbaterile emigrației politice pentru angajarea așa-zisei
„lumi libere“ într-o acțiune în favoarea celor lăsați tocmai de această
lume la discreția lui Stalin n-au putut obține mai mult decât posibilitatea de a-și sfârși zilele altundeva decât în temnițele comuniste.
Numai în momentul în care vor începe pregătirile asaltului
final având ca obiectiv „distrugerea României“ sub masca
mântuirii românilor de dictatura ceaușistă, mediatizată ani
la rând în dimensiuni de apocalips, s-a sunat mobilizarea generală
a exilului românesc de toate vârstele și proveniențele, în frunte cu
fostul rege Mihai I și cu Ion Rațiu, pus în fruntea unei organizații
mondiale a „românilor liberi“.
Printre isprăvile de pomină ale acestei mobilizări s-a
înscris celebra „Declarație de la Budapesta“ care preluda
scoaterea Transilvaniei din componența statului român,
operație la care se gândise desigur, în 1985, influentul și
informatul convorbitor de la Stuttgart și la care fac aluzie
și domnul Ioan Talpeș și domnul Nicolae Văcăroiu, ridicând
astfel un colțișor al vălului ce acopere încă, pentru „prostime“, istoria
cea mai recentă, și despre care, din instinct firesc de conservare,
chiar și cei ce și-ar putea adjudeca dreptul la o statuie, se feresc să
vorbească prea mult. Se mulțumesc să știe că au reușit să dejoace,
la momentul respectiv, această faimoasă – acum – „profeție de la
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Stuttgart“ și au scutit exilul politic românesc de suprema
rușine: a colaborării la dărâmarea propriei patrii.
*
În aceste condiții, în mod paradoxal, singurii care au putut
face realmente din persoana și viața lor resorturile unei reale «contraofensive» în fața ofensivei destructive orchestrată și dirijată de
Kremlin, au fost aceia care au putut acționa din cadrul realității existente și nu din afara și cu atât mai puțin împotriva
ei. Adică acești „colaboraționiști“ ai regimului impus regelui Mihai
cu pumnul de Vâșinski, dar instaurat la București cu acordul deplin
al lui Averell Harriman, ambasadorul S.U.A. la Moscova, până acolo încât Charles de Gaulle a scris în memoriile sale că în realitate
A. Harriman a instalat la București regimul comunist cu mâna lui
Vâșinski*. Un mod de a defini o realitate indiscutabilă: că regimul
comunist a fost impus românilor în mod solidar de către
cei trei mari învingători din al doilea război mondial!
În timp ce clasa politică în mâinile căreia se aflaseră destinele
României până atunci era nu numai lăsată în ignoranță, dar și împinsă la sinucidere, prin îndemnul de a rezista noului regim contând
pe un iluzoriu ajutor din afară, noii deținători ai puterii știau exact
pe ce lume trăiesc. Iar cei care au venit în rândurile lor, fie ca urmare
a unor vechi convingeri de stânga, fie pentru a urca pe treptele unei
ascensiuni altfel de nevisat**, fie pur și simplu pentru a-și pune pielea și opera la adăpost (ca Mihail Sadoveanu), au constituit un lot de
intelectuali ce n-au mai putut cădea victimă programului moscovit,
deoarece se aflau sub scutul puterii instituite chiar de Moscova! Or,
tocmai acești inși, un Ion Gheorghe Maurer, un Petru Groza, un Patriarh Justinian, un Mihai Ralea, un Mihail Sadoveanu, un George
Călinescu, un Andrei Oțetea, un Athanasie Joja, un Alexandru Rosetti, un George Ivașcu, și destul de mulți alții, au reușit să asigure
un minimum de continuitate culturii române aflate sub bombardamentul demolator al agenților distrugerii programate. Ei au știut să
* D. N. Ciotori, Les consequences ineluctables du partage de
l‘Europe în „Destin“, Madrid, 1962, Caietul nr. 12, p. 160-171 „Harriman
instala le communisme en Roumanie et força le Roi Michel d’accepter le
gouvernement imposé par Vyshinski“ (p. 165).
** Aluzie la părintele Ioan Marina devenit Patriarhul Justinian.
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folosească evoluția situației politice, caracterizată la un moment dat
de conflictul dintre Gheorghe Gheorghiu-Dej și de rivalii săi veniți
de la Moscova.
Tot acest capitol din istoria intelighenției naționale se
cere scris din această perspectivă: a condiției de atunci a
României, țară concesionată comunismului și imperialismului sovietic de partenerii euro-atlantici ai țarului roșu
din Kremlin.
Modul cum Gheorghe Gheorghiu-Dej și grupul său au fost
obligați să se servească tot mai vizibil de cultura națională și de
oamenii ei pentru a-și consolida și legitima puterea, până la spectaculoasa demonstrație din anul 1964 (când „Declarația din Aprilie“
s-a completat, în toamnă, cu fastuoasa și demonstrativa aniversare
a centenarului Universității din București) nu epuizează însă realitatea. Ea trebuie privită și dinspre cei ce au știut, cu o infinită abilitate, să folosească aceste oportunități oferite de
deținătorii puterii, spre a servi cultura română și desigur
a se servi pe sine, în măsura în care erau ei înșiși această
cultură!
Pe măsură ce politica avea nevoie de promovarea culturii și
de atragerea celor vii, erau readuse în circuitul valorilor și marile
figuri ale trecutului, interzise până cu puțin timp în urmă! Despre
Nicolae Iorga s-a putut scrie și vorbi, iar opera sa a putut fi reeditată,
abia din 1964 înainte! S-a înaintat astfel, pas cu pas, către o nouă
condiție care, deși nu era una de independență deplină, imposibilă
în condițiile acordurilor dintre cei mari, a reușit să permită la un
moment dat recuperarea majorității valorilor trecutului și a câștigat
adeziunea majorității celor în viață.
Cei care au trăit această istorie au datoria să le-o transmită
așa cum a fost noilor generații, pentru ca ele să știe că intelighenția românească, departe de a fi fost o cohortă de lași și „conformiști“, a reușit (plătind, desigur, nu o dată, prețul cerut de putere)
să demonstreze un lucru mai presus de toate: că nu și-a trădat
țara, neamul și cultura română. Și că tocmai de aceea a reușit
să învingă în cele din urmă teribila primejdie de care vorbea Mircea
Eliade în 1953.
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„Profetul“ a trăit destul ca să vadă victoria acelei „contraofensive
spirituale“ care a redat românilor și culturii lor posibilitatea de a se
impune atenției universale printr-o mare bogăție de manifestări, de
la echipele de folclor și tinerele gimnaste, la constelația de interpreți
de operă încununați de glorie mondială și la poezia lui Nichita
Stănescu și Marin Sorescu. Tristețea ultimilor ani, când, împinsă
pe toboganul falimentului programat, România a trebuit să îndure
consecințele unei dictaturi manipulate abil spre autodistrugere,
pentru ca astfel să deschidă larg porțile pentru DISTRUGEREA
ROMÂNIEI, nu poate arunca în beznă toate aceste realități. Ele ne
dau o singură și supremă lecție: singura șansă și singura cale de
a opri această tragică navigare în beznă a ceea ce – totuși
– este departe de a fi „cadavrul României“, este refacerea
unei intelighenții naționale capabile să-și asume destinele
acestei Românii în derivă, în fața unei clase politice din
păcate devenită total insensibilă la altceva decât interesele
proprii.
Se va spune, desigur, că în fața supremației absolute a banului, sub care ne zbatem și suntem amenințați să pierim, o mână de
intelectuali nu poate face nimic, așa cum amar mărturisește poetul
mai sus citat, în numele său. Dar este fals.
Ceea ce poate realiza în primul rând această nouă intelighenție
națională este dezmeticirea unei nații a cărei „îmbrobodire“ se operează sistematic, de aproape două decenii, folosindu-se serviciile unei
armate întregi de mercenari ai programului de lichidare a noastră.
Am dat mai înainte două exemple de modul cum, asemenea
unor fulgere ce despică bezna și permit brusc descoperirea realității,
altfel inaccesibile ochilor noștri, rostirea curajoasă și în cunoștință
de cauză a unor adevăruri nu numai ascunse cu grijă, dar și negate cu
vehemență, pe multiple voci, de către pseudo-intelighenția montată
ca un dispozitiv de aruncare în aer a tot ceea ce nu este în slujba
nimicirii noastre, poate aprinde luminile, ca să nu mai navigam în
beznă! Și ne poate ajuta să găsim direcția, alta decât aceea spre
mormântul în care suntem împinși acum.
Personal, le sunt dator domnilor Ștefan Andrei și Eugen Florescu, care l-au însoțit pe Ceaușescu la Washington în 1978, pentru
aflarea celor ce s-au petrecut atunci, și pentru înțelegerea celor ce
aveau să urmeze după aceea.
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Națiunea română, care nu este deloc o turmă idiotizată (a dovedit-o recent, prin desemnarea primilor zece „cei mai mari români“)
așteaptă tocmai pe aceia în stare să o ajute să vadă clar, în prezent, în
trecut și în viitor. Acest simplu fapt îi va conferi puterea de a învinge încă o dată o provocare ce-i drept mai primejdioasă decât toate.
Fiindcă, după un cuvânt al lui Paul Valery, „nimic nu face pe om
mai redutabil, mai implacabil, decât facultatea de a vedea
lucrurile așa cum sunt“.
„Săptămâna românească“, II, 2006,
nr. 38, aug. 17-23,
retipărit în „Cafeneaua literară“, IV,
nr. 10/40, octombrie 2006.
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România este destinată să dea lumii
o nouă Renaștere
Convorbire cu George Coandă
– Domnule profesor, vă întreb, ca pe unul dintre pertinenții interpreți ai fenomenului istoric românesc de-a
lungul vremii: credeți că în decembrie 1989 – așa cum nu o
dată v-am auzit mărturisind – în România s-a produs, întradevăr, o minune?
– Nu sunt primul care o spun. S-a spus atunci, imediat după
decembrie 1989, și a spus-o în cuvântarea sa Patriarhul Ecumenic
Bartolomeu, la Sâmbăta de Sus: că în revoluția română putem vedea
o minune. A fost singura în care s-a implicat Dumnezeu.
Și este singura care a căpătat o semnificație dincolo de
însuși faptul politic al unor schimbări de curs în istorie.
S-a petrecut o minune în primul rând pentru că poporul acesta al
nostru a răzbit o anumită opresiune prin armele creștinismului: cu
mâinile goale, cu jertfele. Minunea aceasta este puterea jertfei care
învinge întunericul.
În al doilea rând, a demonstrat că puterea omului neînarmat decât cu Dumnezeu și cu dreptatea este mai mare
decât cea mai cumplită putere opresivă pe care a inventat-o
vreodată omenirea.
Și, în al treilea rând este faptul că, printr-o potrivire tragică,
omul care a avut, mă rog, această tristă glorie de a se bate cu Dumnezeu cum nu s-a mai bătut nimeni de la Iulian Apostatul a ilustrat
o pedagogie divină. În ziua în care el își ispășea niște păcate – fiindcă, fără discuție, el și-a ispășit niște păcate indiferent de context,
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de aspectele juridice, căci există, până la urmă o mare ispășire pe
care fiecare trebuie să o dea în fața lui Dumnezeu – în aceeași zi a
fost ziua Nașterii Mântuitorului, ziua în care au rețâșnit în sufletele
noastre colindele pe care le închiseseră o jumătate de secol cei ce
atunci pierdeau partida cu istoria.
Această implicație a dumnezeirii în istorie, această revelație a puterii dumnezeiești prin istorie nu a cunoscut-o
nici un alt fenomen înrudit din acel moment. Și e foarte interesant un lucru, fără a jura pe anumite calcule și anumite concepții
ciclologe, că un mare ciclolog francez, cu vreo douăzeci de ani înainte a scris o carte în care a prezis că la 25 decembrie 1989 se încheie
un ciclu al omenirii și începe un altul. Nu știm ce va fi atunci – a mai
spus –, dar va fi o concentrare atât de extraordinară de stele încât
ceva miraculos se va întâmpla. Și deasupra pământului nostru, la 25
decembrie 1989 s-a aflat o constelație extraordinară – Doriforia – și
atunci s-a născut un nou ciclu în această țară din această jertfă a
noastră, din această tragedie și, în același timp, biruință a neamului
nostru.
– Ați publicat în 1993 o excelentă carte de eseuri despre
timpul de după decembrie 1989. Deci, domnule profesor,
vă întreb și ca pe unul din marii intelectuali români, dar
mai ales ca analist al acestui timp: cum vi se pare România
la șase ani după decembrie 1989?
– Țara noastră este biruitoare asupra celui mai cumplit război
– cartea mea se cheamă, de altfel, „Războiul împotriva poporului
român“ – dus vreodată contra ei! Pentru că încă este în picioare,
încă este întreagă, așa cum era măcar atunci în 1989, chiar
dacă nu s-a mai întregit între timp. Încă acest popor dovedește că
nu poate fi dovedit de vrăjmașii săi. Asta înseamnă că noi avem
speranța că vom birui până la capăt în acest război prin forța, mai
ales, a tinerilor, care-i sperie pe dușmanii noștri fiindcă ei își dau
seama de un lucru: cu noi ăștia mai în vârstă, care am fost hârșiți,
care am fost și înspăimântați de multe ori, se mai poate discuta; dar
cu forța, cu geniul acestui tineret, cu puritatea lui – să nu uităm că
tinerii au fost în primele rânduri ale celor ce au câștigat victoria
– va trebui să se măsoare toți dușmanii noștri. Acești tineri îi vor
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răpune, așa cum acum șase ani au răpus întunericul. Nu vreau să
dau nici un nume, pentru că nu este vorba de un sistem politic, nu-i
vorba de o concepție socială: este vorba de un Apocalips căruia
ne-a dat Dumnezeu și încercarea de a ne lupta cu el, dar și
privilegiul de a-l învinge.
– Din această epocă de așa-zisă tranziție de după
decembrie 1989, cum vedeți dumneavoastră – printr-o
premoniție – viitorul României?
– Eu cred că România este aleasă, realmente, de Dumnezeu ca să dea lumii, prin noi, o nouă Renaștere. Cândva
Italia a reînnoit Europa prin acea Renaștere mult contestată azi,
considerată fiind o despărțire de Dumnezeu (chiar părintele Galeriu a vorbit de asta). Eu cred că o nouă Renaștere a lumii va
porni tocmai de la o regăsire cu Dumnezeu. Or, în intimitatea
colindelor românești, în bucuria noastră de Dumnezeu, în această
capacitate a poporului român de a trăi cu Dumnezeu, de „a vorbi cu
Dumnezeu peste gard“ – cum zicea Mircea Vulcănescu despre țăranul român – este o forță teribilă de reînnoire a lumii și de biruire a
demonismului care vrea să împingă planeta la pieire. Și voi crede
până la ultima mea suflare că România este destinată să dea lumii o
nouă Renaștere, o re-creare prin spirit, o re-creare în duhul acesta
creștin care-i este propriu.
„Dâmbovița“ , Joi 28 decembrie 1995
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„Doamne, poporul acesta
nu poate să piară“
Dialog cu doamna Gabriela Rusu-Păsărin
(martie 1991)
Era în primăvara anului 1991. Era vremea declarațiilor. A dezvăluirilor senzaționale. Toate ziarele, toate posturile de radio și televiziune aduceau în prim plan personalități care reconstituiau decenii. Citisem cărțile istoricului și criticului literar Dan Zamfirescu.
Aflasem povești frumoase despre „biblioteca din podul casei“. Figură pitorească, prezență inedită, Dan Zamfirescu avea să semnifice
pentru mine, nu peste mult timp, motivul primei anchete din viața
mea.
Ne-a primit ospitalier, ne-a incitat, arătându-ne zecile de mii
de volume ce constituiau „tezaurul“ de la mansardă (pentru că Dan
Zamfirescu a locuit și locuiește într-o mansardă, un pod mai bine
zis, deoarece nici o oficialitate din regimul trecut nu i-a aprobat vreo
locuință).
Ne-a oferit cărți semnate de Eliade, precum și casete audio
pentru înregistrarea interviului (să se audă bine!).
A vorbit aproape trei ore! Date inedite de istorie literară,
mărturisiri, reconstituirile unor evenimente despre care se știa
prea puțin. Nu ne venea să credem că suntem norocoșii cărora li
se dezvăluie pentru prima dată evenimente cruciale pentru istoria
culturii române.
La finalul interviului am avut senzația trezirii dintr-un vis.
Am plecat năuciți la gară. În aceeași noapte, ajunși acasă,
constatam că suntem bogați sufletește și că aduceam în radio
mărturisiri extraordinare. Un singur amănunt am ignorat însă: în

Împotriva distrugerii României

335

orice timp funcționează o cenzură. După ce am difuzat în eter un
fragment de interviu, la scurt timp, în urma unor sesizări, o comisie
s-a prezentat să ne ancheteze. A urmat audierea benzii magnetice.
Au ascultat, au schimbat priviri, au ajuns la concluzia că nu era nimic
eronat. Era chiar adevărul istoric. Au luat banda să o difuzeze și la
București*... povestea părea să se fi terminat.
După câțiva ani aveam să aflu că difuzarea interviului lui Dan
Zamfirescu fusese mult comentată și socotită o „pată“ în activitatea
mea.
A fost prima deziluzie. De ce trebuie să se vorbească într-un
singur fel despre o perioadă din istorie? Părea, sau chiar era, un alt
fel de dictatură.
Am ascultat, după ani buni, înregistrarea făcută în martie 1991.
Și m-am gândit la vinovăția colectivă de care vorbise Jung: „existența irațională a unui sentiment subiectiv de vinovăție (sau a unei
conștiințe a vinovăției) sau a unei vinovății obiective suspectate (sau
a unei complicități imputate la o vinovăție). Asemenea sentimente
apar, de pildă, atunci când aparțin unei familii ce a avut nenorocul
să fie defăimată prin delictul unui membru al ei“**. Vinovăția colectivă este o tragică fatalitate.
N-ar fi trebuit să fie nimeni membru de partid. Dar cine sunt cei
care nu au avut această „calitate“? Nonconformiștii și delicvenții.
Puteam fi o țară numai de nonconformiști sau... ?
Am reflectat îndelung asupra situației create și am mai găsit
o motivație: teoria implicită a personalității, de care vorbea Keil în
1969: personajelor neagreate li se atribuie în anumite circumstanțe
însușiri care pot trece drept negative. Iar Dan Zamfirescu a fost și a
rămas o personalitate controversată.
Oricum ar fi definit, acel moment a avut savoarea sa, tensiunea
sa. Rămâne o întrebare: și acum, la publicarea lui, se va declanșa o
altă anchetă?
Adevărul este că în politică există ceva picant, un parfum cu
praf de pușcă, de iremediabilă greșeală, care funcționează ca un
magnet pentru spiritele creatoare, avide de elementul de excepție.
* Interviul fusese luat pentru postul de radio de la Craiova. [nota
editurii].
** Jung Carl Gústav, Puterea sufletului, București, Editura Anina,
1994, A treia parte, p. 105.
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La precizia carteziană de care dă dovadă Dan Zamfirescu
se produc reacții de ezitare a spiritului dubitativ. Indiferent de
poziția adoptată în raport cu faptul de istorie culturală (influențată
de factorul politic) scriitorul va fi marcat de o dramatică opțiune
(evaluând, luând atitudini, implicându-se ori disociindu-se). Va
fi apreciat și repudiat deopotrivă. Se apreciază însă verticalitatea
poziției creatorului, indiferent de timpuri.
Dialogul cu Dan Zamfirescu s-a transformat pe alocuri în
monolog datorită desfășurării digresive pe alocuri, cu aluviuni
explicative. Tehnica distanțării de subiect produce sensuri noi la
lecturare. Plăcerea discursului - o adevărată artă a oratoriei –este
generată și de divagațiile lipsite de savanterie, degajate, încât pot fi
confundate cu forma literară a causeriei. Oralitatea expunerii trebuie
păstrată. Este poate chiar „farmecul“ acestei inedite personalități
ce știe să producă fără ostentație tensiunea narativă și starea de
surpriză.
– Iubitorii de literatură și cei de literatură comentată
vor fi interesați în mod special de acest interviu. Dincolo
de ceea ce cititorul știe despre criticul Dan Zamfirescu,
v-aș ruga domnule Zamfirescu să răsfoiți câteva pagini
de jurnal intim, jurnalul creației dumneavoastră, în care
să marcați acele volume de care sunteți foarte legat, la
care ați muncit mult, pentru care v-ați luptat și care, în
momentul de melancolie, vă sunt aproape.
În primul rând, de unde ați aflat dumneavoastră secretul acesta,
că eu am un jurnal intim? Este un secret pe care îl știu puțini!
– Nu mă bănuiți!
De pe la 16 ani am început un jurnal intim după modelul lui
Titu Maiorescu, pe care l-am ars în întregime la 18 ani și jumătate,
în vara anului 1952. Erau vreo 800 de pagini. Pe urmă am mai ținut
un jurnal intim până în 1959. Erau aproape șapte mii de pagini dar
în aprilie 1959, când toată familia mea a fost arestată și când exista
pericolul ca la perchiziție să mi se descopere acest jurnal, l-am ars.
Știu că atunci nu mai aveam lemne și am încălzit cu el o sobă.
Nu am mai ținut jurnalul, din motivele bănuite de toată lumea,
până la 1974, când mi-am dat seama că începe o perioadă dură la
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noi, un fel de apocalipsă, și că trebuia să intrăm în pământ, să ne
dezvoltăm ca sfecla și cartofii: deasupra să se vadă puțin și restul
să fie ascuns. Și atunci mi-am făcut un jurnal intim, un jurnal nu
atât de lucruri strict sentimentale și personale, ci un fel de cronică
secretă a epocii. El a ajuns acum pe la vreo patruzeci de mii de
pagini, nu cred că voi mai avea timp în viața mea să-l transcriu și este
păcat, fiindcă nu va putea fi descifrat, chiar și eu descifrez cam greu
anumite pagini. Oricum, aici este o cronică din 1974 până acum, o
cronică a vieții noastre literare și politice. Mereu gândeam că aveam
toate drepturile la pușcărie datorită acestui jurnal și la un moment
dat am scris acolo că dacă acest jurnal ajunge la capăt și nu-mi este
confiscat, cred și în învierea lui Hristos!
Acest jurnal a ajuns până la capăt1, va trebui să încep să public
și voi publica volume din el, nu toate, că nu toate lucrurile intime se
pot publica în timpul vieții. Dar există acest jurnal și de aceea m-am
întrebat dacă cineva v-a dat această informație.
– Nu, să nu mă bănuiți...
Jurnalul este o cronică dură a acestei epoci și aș zice că este
cea mai importantă operă a mea de până acum, în sensul întrebării
dumneavoastră referitor la lucrurile la care țin cel mai mult. Acestea
sunt două: primul este teza mea de licență în teologie, pe care am
scris-o la 23 de ani, în 1956, se cheamă: Ortodoxie și Romano-Catolicism în specificul existenței lor istorice și abia acum, când am ajuns
și eu editor, mi-o public2. Fiindcă n-a vrut nimeni să mi-o publice în
timpul dictaturii, fiind o temă religioasă. Ministerul Cultelor o găsea
anticatolică, partea ortodoxă o găsea chiar puțin pro-catolică, dar
ea era foarte obiectivă. De fapt, era o prezentare a celor două mari
confesiuni creștine în existența lor istorică, pentru fiecare găsindu-i
meritele. Este interesant că la 23 de ani, în 1956, în podul acesta în
care mă aflu și acum3, am îndrăznit să simt și să spun niște lucruri
care nu se puteau spune nicăieri, decât într-o teză de teologie. Că
dacă le-aș fi spus în afară, eram băgat la pușcărie imediat.
Eram în perioada aceea cumplită, în care românul nu mai era
român la el acasă. În care noi eram o specie stranie pe pământul
acesta strămoșesc pe care devenisem un fel de extratereștri pe
propriul nostru pământ. În această carte eu am încercat să adun
la un loc sufletul acesta românesc făcut țăndări atunci și să dau o
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carte despre teologie, dar în același timp despre destinul românesc
în lume.
Aceasta este o carte la care țin foarte mult. E scrisă la 23 de ani
și o public acum cu sentimentul că este opera altuia, căci au trecut
34 de ani, destul de mult de atunci. Dar o găsesc foarte actuală4 și
am chiar un sentiment de recunoștință pentru puștiul de atunci,
care putea să fie atât de nebun, pentru că eu între timp m-am mai
înțelepțit.
A doua carte fundamentală pe care eu mi-o asum și cu care
cred că voi rămâne în cultura română (am spus că oricând se vor
găsi câteva rânduri în cultura română pentru acest lucru) este ediția
Învățăturilor lui Neagoe Basarab – personaj pe care am avut surpriza
să-l văd omis cu totul din ultima istorie literară, aceea a criticului
Nicolae Manolescu. Un critic extrem de inteligent și extrem de dotat
și talentat. Are însă o bosă care ucide pe un critic: are o subiectivitate
atât de nestăpânită, încât este în stare să distrugă jumătate din
cultura română dacă pe locul acela este un dușman al dânsului! A
fost în stare - a arătat și profesorul Al. Piru – să excludă total pe
Neagoe Basarab din cartea dânsului, numai pentru că el constituie
titlul meu de glorie și pentru că noi doi, domnul Manolescu și cu
mine, de o viață întreagă nu ne-am agreat!
În cultură este bine să existe și asemenea tensiuni, când două
persoane nu se suportă. Dar nu este bine ca pe o asemenea tensiune
să vină cineva și să-și permită să scoată din istoria unei culturi o
figură esențială. Gândiți-vă că, Doamne ferește, mă ocupam și era
gloria mea Eminescu. Ce făcea? Scotea pe Eminescu, făcea o istorie
a culturii române fără el? Ar fi fost o catastrofă! Este un paradox al
humorilor, în momentul în care ne năvălesc humorile acestea negre
și ne întunecă „fereastra“, sau cum spunea Șerban Cioculescu, este
„un punct de orbire“.
Această ediție precum și cartea însoțitoare, care a fost teza mea
de doctorat în filologie, Neagoe Basarab și Învățăturile către fiul său
Theodosie. Problemele controversate, au instituit în cultura română
o personalitate uriașă. Am dus o întreagă bătălie pentru această cauză, pentru că au fost oameni care au contestat că opera aparține lui
Neagoe Basarab. La un moment dat a fost un complot internațional
și național împotriva mea, ca să demonstreze că Neagoe Basarab de
fapt este un grec: Manuil din Corint. Este un moment de rușine.
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Nu este „un punct de orbire“ ci este o rușine în cultura română momentul în care niște oameni serioși ca profesorul Berza și Petre Ș.
Năsturel și alți câțiva (nu mai vorbesc de Europa Liberă) au venit și
au spus: „Această carte este scrisă de un grec din Corint și românii
doar au plătit“ 5.
Mi-a trebuit mult, am lucrat o carte întreagă, vreo câțiva ani,
ca să demonstrez că totul era un lucru penibil, chiar și din partea
savantului grec Leandros Vranoussis, fiindcă el afirma un raport
de texte fără să știe limba unuia dintre aceste texte. El voia să
stabilească faptul că textul slavonesc al lui Neagoe Basarab este
tradus din greacă, dar nu știa boabă de slavonă. Am demonstrat, pe
60 de pagini, că situația este exact contrară și de fapt o demonstrase
Demostene Russo încă înainte de primul război mondial, dar s-a
refuzat cu obstinație să se țină seamă de el!
Este deci orgoliul meu de a fi dat poporului român pe cel pe
care eu l-am numit „Eminescu al literaturii noastre vechi“. Domnul
Cioculescu n-a vrut să-mi accepte formula și a ironizat-o6, dar aceasta este realitatea. Prin Neagoe Basarab și prin Eminescu, cultura română se recomandă în universalitate. Neagoe Basarab este un personaj care exprimă plenar sufletul românesc. Acest oltean-craiovean,
fiul natural al lui Basarab Țepeluș cu soția lui Pârvu Craiovescu, este
cea mai mare figură pe care a produs-o Craiova, și care legitimează
Craiova ca loc al culturii române.
Aceasta este a doua „operă“ esențială a mea: impunerea operei
și valorii lui Neagoe Basarab. Am lucrat zece ani la ediție.
Acestea sunt titlurile cu care cred că, deocamdată, sunt
prezent. Restul volumelor mele de eseuri, volumele mele de critică,
de istorie literară, celelalte7, sunt ca toate lucrurile de pe lumea asta,
discutabile. Dar cazul lui Neagoe Basarab este indiscutabil!
– Domnule Dan Zamfirescu ce declarație ați insista
să faceți, chiar dacă prin aceasta ați șoca?
Sunt naționalist, deoarece – declar asta oltenilor – sunt un
naționalist așa cum au fost Nicolae Bălcescu, Mihail Eminescu,
Nicolae Iorga, Nae Ionescu, Mircea Eliade. Avea o vorbă George
Ivașcu: „În România te naști de dreapta, devii de stânga“. Eu n-am
vrut să devin de stânga. Am rămas de dreapta, adică am rămas cu
toată această mare galerie a spiritelor românești.
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Dar ce înțelegem prin naționalism? Dacă înțelegem ura pe
alții, nu sunt. Nu urăsc nici un popor și poporul român nu urăște
nici un alt popor. Poporul român vrea să fie lăsat să-și realizeze un
destin al său. Poporul român și-a creat condițiile de a se afirma, de
a exista și de a-și da o nouă conștiință despre locul lui în lume, în
condiții de apocalips. În condițiile în care a fost vândut la Yalta și
la Potsdam, în care a fost predat cu mâinile legate unui imperiu ce-i
dorea de două sute de ani dispariția: imperiul țarist. Indiferent dacă
în loc de cruce și vulturul bicefal i s-a pus secera și ciocanul, era
același imperiu, avea aceleași țeluri și apetituri, și voia să distrugă
acest popor. Nu l-a distrus. Poporul român a trăit o uriașă epopee.
Sunt unul din puținii oameni, nu vreau să spun că sunt singurul, că
nu sunt; dar sunt dintre puținii oameni care au înțeles pe ce lume
trăim.
Noi nu înțelegem acum pe ce lume trăim, pentru că zicem că
trebuie să „intrăm în Europa“. Eu zic invers: că Europa trebuie să
vină să intre în România! Pentru că spiritul românesc în momentul
de față are condiția spiritului italian în epoca Renașterii, adică
are germenii unei noi structuri spirituale a lumii (spun eu mai
îndrăzneț!) nu numai a Europei.
Geniul românesc este în momentul de față angajat în opera de
re-creare a lumii în duh. Și dacă vreți, exemplul cel mai elocvent
este Mircea Eliade8. Dați-mi voie să cred că în a doua jumătate a
secolului XX intelectualul numărul unu al lumii a fost Mircea Eliade
(în prima jumătate a secolului XX sunt mulți și Malraux, și Camus
ș. a.). Dacă vă uitați spre orizontul lumii, personajul cel mai prezent
pe mapamond (opere complete în Japonia!) este acest român, care
nu știu cât a fost de genial, unii îl contestă, dar el a abordat un lucru
extraordinar: sacrul. Într-un moment când omenirea se întoarce la
Dumnezeu - nu la un Dumnezeu anume, ci la Dumnezeu - cel care
a proclamat aceasta a fost un român. În momentul în care omul are
nevoie de religie, după ce timp de un secol i s-a spus că religia este o
etapă depășită, un reziduu al sălbăticiei, iar pentru comunism că –
potrivit doctrinei marxiste – este „opiul maselor“, a venit un român
și a restabilit raportul nostru cu sacrul, cu Dumnezeu. Și acest român
a fost adoptat de toată lumea.
A venit tot acest român și a spus: „Domnilor occidentali, sunteți
provinciali. Lumea nu se reduce la Occident. Există India, există
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China, există toată această lume pe care dumneavoastră n-o știți!“
Un român a spus prima dată acest lucru! Și a fost un profet!
Am citit cu ani în urmă o cronică foarte interesantă în Franța
despre ultima carte a lui Mircea Eliade și ea începea cu cuvintele:
„Chaque nouveau livre de Mircea Eliade est un événement dans la
pensée de L’Occident“, iar despre Le mythe de l’étérnel retour. „La
parution du livre qui est l’un des plus grands moments de la pensée
occidentale“. S-a mai spus vreodată despre un român așa ceva? Nici
despre opera lui Nicolae lorga, cel care a scris o bibliotecă întreagă.
Niciodată nu s-a spus despre vreo carte a lui Nicolae Iorga că este o
carte esențială a secolului. Dar s-a spus asta despre Mircea Eliade!
Cum credeți dumneavoastră că se poate realiza această prezență
mondială dacă noi nu am fi deja „în Europa“?
Titlul meu cel mai mare de glorie, la care țin cel mai mult,
nu este ce am scris eu, ci este ceea ce am crezut, ceea ce
am simțit și ceea ce vă spun și acum: Nu cred că suntem
la marginea Europei. Am scris în 1973- 1974 un eseu care se
chema Cultura română – sinteză europeană și-n care am
arătat că Franța este doar sinteză occidentală. A apărut la Paris
o Istorie generală a Europei, în care dincolo de Viena nu există
nimic. O istorie fără Polonia, fără Cehoslovacia, aproape fără
Rusia, natural fără România, fără Bizanț! Iertați-mă, când la Paris
se propune o asemenea „Europă“,dați-mi voie să spun că Parisul
nu vede Europa. Parisul vede până la Viena. Cultura franceză este
o sinteză între Italia, Spania, Anglia, Germania. Splendidă sinteză,
dar exclusiv occidentală! Eu cred că există o singură cultură în
Europa, de sinteză europeană, la care găsiți și dimensiunea
slavă și dimensiunea latină și Bizanțul, și lumea germanică,
la care ne-am racordat prin sașii din Transilvania. Aceștia suntem
noi, românii.
Noi suntem popor ortodox, dar latini. Cu o aripă suntem
în Răsăritul ortodox, dar cu originea noastră în Occident. Suntem
un popor care „am trăit în Europa“ pe vremea în care Europa
n-avea ideea că este Europa. Primul „european“ este Ștefan cel
Mare. El și cu românii au luptat pentru apărarea Europei, și nu
pentru creștinătate, deși acesta era termenul prin care o numeau,
în opoziție cu necreștinii care-i amenințau libertatea și existența și
care au lichidat civilizația creștină de la sud de Dunăre, în frunte
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cu Bizanțul! În lupta lor, românii aveau nevoie de această Europă
creștină și au descoperit-o ca atare.
Istoria adevărată a Europei a scris-o numai un român. A
scris-o Nicolae lorga. El este singurul istoric autentic al „Europei“.
Sigur că el nu știa limbi slave, maghiara (pe aceasta o știa coana
Catinca!) și turca. Dar dacă într-adevăr se va scrie vreodată o istorie
a Europei celei adevărate, ea se va scrie aici, la București. Ni se
recomandă „să intrăm în Europa“? Să vină domnii de acolo aici, în
București, să învețe istoria Europei de la Nicolae lorga!
Mi-ați spus să-mi fac un autoportret! Acesta este. Nici una din
cărțile mele nu mă reprezintă. Mă reprezintă nebunia aceasta, de a
crede în poporul român. Cultura română este sinteza Europei,
a sufletului european și a viziunii europene, pe care
Occidentul se străduiește dar nu reușește să o realizeze!
– Domnule Dan Zamfirescu, m-ați uluit! Aș reveni în
actualitate cu câteva afirmații care dor. S-a spus că în perioada guvernată de dictatură, noi nu am creat reale valori. Este adevărat că se simte nevoia unor decantări valorice, pentru a se detașa nonvalorile și, poate mai grav,
pseudo-valorile care s-au impus prin sistemul cunoscut.
Dar dincolo de acestea – să le considerăm accidente,
pentru că oricum vor sfârși sub tăvălugul timpului – am
avut și vom avea pentru totdeauna valori create în acești
45 de ani. Aș dori o argumentare a dumneavoastră!
Se spune că apogeul culturii române este perioada interbelică.
Am dezvoltat această idee: perioada interbelică este într-adevăr
apogeul, dar totodată ea încheie un întreg ciclu: ciclul culturii române
moderne. Cândva profesorul Edgar Papu a observat și a argumentat
un lucru foarte interesant: cultura română are o dezvoltare ciclică.
Există o primăvară, o vară și există o iarnă a culturii românești, pe
urmă iarăși se reia. Această ciclicitate eu o susțineam pentru istorie,
dar profesorul Edgar Papu este primul care a teoretizat-o pentru
cultură. Este un mister al acestui popor!
Cultura română parcurge un ciclu paralel cu istoria. La un
moment dat este decapitată împreună cu istoria, dar după aceea spre deosebire de om - renaște! Cu cultura și cu poporul român se
întâmplă ceva, precum cu bobul de grâu, cum spune Evanghelia:
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dacă nu moare - nu poate să renască însutit.
Ciclul vechii culturi românești începe în jurul anului 1400.
Primele texte pe care le știm sunt scrise - în latină și slavonă -pe
vremea lui Vlaicu Vodă, când Nicodim de la Tismana consemna pe
pergament daniile pentru Vodița, subscrise de domn și însoțite de
pecetea acum căzută. Este datat de specialiști în 1374. Primul text
literar original aparține lui Grigore de la Suceava și este Mucenicia
lui Ioan cel Nou, scrisă între 1432 și 1439 când ni s-a păstrat cea mai
veche copie, a lui Gavriil Uric de la Neamțu. Vine apoi Cronica lui
Ștefan cel Mare, și vedem în a doua jumătate a secolului și în primii
ani ai celui următor, cum dintr-o dată, această cultură care începe
în ultima treime a secolului al XlV-lea se ridică în primul pătrar al
secolului al XVI-lea până la înălțimea unor Erasmus și Machiavelli
datorită geniului lui Neagoe Basarab. Continuă a urca până la
monumentalul Dimitrie Cantemir. Acesta este deja o personalitate
europeană și este citat de Voltaire. Dimitrie Cantemir este un om
de „Secolul luminilor“ și dă măsura maximă a epocii noastre vechi.
Peste acest moment de apogeu, care însumează trei secole și jumătate, vine ghilotina istoriei și ne termină. Uciderea lui Constantin
Brâncoveanu este simbolică. Toți ambasadorii Occidentului au asistat la cum este ucis un român. Constantin Brâncoveanu, cu politica
lui de independență și de balanță era incomod pentru imperiul rus
și pentru imperiul austriac. Și atunci au complotat cu toții la Poartă
împotriva lui. Noi nu știm decât puține lucruri despre istoria această
românească. Trebuia „curățat“ Brâncoveanu ca să dea drum liber
noilor pofte de expansiune imperială. Și pentru că sultanul voia să
le arate clar (câtă inconștiență!) că termină cu nenorocitul acela de
ghiaur care-i supăra atâta, a chemat pe ambasadorul Franței, al
Austriei și al Rusiei să asiste acolo, la cum moare sau cum se leapădă un român de el însuși, cum se umilește. Și atunci i-a adresat
acea supremă sfidare, dorind să umilească acest popor prin persoana domnului său: i-a cerut să treacă la mahomedanism, să se lepede
o dată cu credința, de țara sa, de neamul său. Dar acei ambasadori
occidentali au asistat la ceea ce știm, la cum se moare ca un român,
ca un Brâncovean!
Lucru unic, cum spune Ioan Alexandru9, căci Ioana d’Arc a
fost legată de rug și n-avea decât să ardă. Nu i-a propus nimeni altă
alternativă! Dar lui Constantin Brâncoveanu i s-a dat să aleagă între
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moarte și viață prin umilință. Și el a ales moartea sa și a copiilor săi,
lăsând poporului român exemplul acestei morți eroice, ca să-i țină
în perioada de o sută de ani de fanariotism.
Cultura română, prin fuga lui Dimitrie Cantemir, prin uciderea
stolnicului Constantin Cantacuzino la Stanbul, a lui Antim Ivireanu10
și a altora cade o dată cu aceste capete. Se prăbușește, după acea
splendidă înflorire a epocii brâncovenești. Singurii supraviețuitori,
ajunși a scrie mult mai târziu au fost Anonimul Brâncovenesc în
Țara Românească și Ion Neculce în Moldova, după întoarcerea din
exilul rusesc.
Urmează o iarnă de o sută de ani. Dar din această iarnă se
iese din nou. La Râmnicu Vâlcea a fost unul din centrele renașterii
noastre culturale, ale noii primăveri.
Sufletul românesc s-a retras în Oltenia. Este marele moment
al Olteniei, care începe cu episcopul Chesarie al Râmnicului și
culminează cu Tudor Vladimirescu, atunci când cultura începe să
se transforme în istorie.
Dincolo, în Moldova, prin mișcarea monahală paisiană, se
creează un moment de istorie religioasă universală. Cultura s-a
retras în Biserică, a intrat, cum s-ar spune, în pământ și din pământ
renaște. Peste munți, în Transilvania, avem Școala Ardeleană, operă
tot a unei Biserici: Biserica Ortodoxă unită cu Roma.
Și începe un nou ciclu, acela pe care-l numim cultura
românească modernă. Avem primăvara, de prin 1770 până la
1840 („Dacia literară“) și la generația Revoluției și Unirii din 1859.
După care urcăm din nou în vară cu Alexandru Odobescu și B. P.
Hasdeu, cu „Junimea“ și cu ce a urmat până în 1918, apoi toamna
marilor roade: epoca interbelică. Ea nu vine ex nihilo, ea însumează
aproape două secole ca odinioară opera lui Dimitrie Cantemir și
a „epocii brâncovenști“.
În cuprinsul ei sunt și creează reprezentanții mai multor
generații, dintre care chiar generația Junimistă este prezentă, prin
Slavici și lacob Negruzzi ai volumelor de memorii. Sunt apoi „marii
interbelici“ (Lucian Blaga, George Călinescu, Camil Petrescu, Ion
Barbu, Tudor Vianu) și mulți alții, și debutează, afîrmându-se, cei
din ultima mare generație a „ciclului modern“: așa numita „generația
lui Mircea Eliade“. Ei vor da greutate mondială culturii române în
a doua jumătate a secolului.
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Dar în momentul în care suntem iarăși sus, în alt ciclu, fără
îndoială mai bogat decât cel anterior, când suntem în plină Europă,
cade din nou ghilotina! Peste România Mare în 1940, când este ucis
Nicolae Iorga. Iar după 1945 se repetă scenariul de la 1711-1714.
Atunci au fost uciși, spânzurați, otrăviți, exilați. Acum sunt judecați
și trimiși în închisori, sau închiși fără judecată.
Intrăm din nou într-o epocă de fanariotism, dar de data asta nu
mai sunt grecii lucrând pentru Stanbul. Alții sunt cei care joacă rolul
grecilor, și care din ordinul Moscovei lui Stalin ne trimit în pușcării.
Din șefii de pușcării 90% aparțin grecilor de tip nou, ca să le zicem
așa.
În acest „neofanariotism“ cultura română este supusă unui
altfel de proces. Când turcii au tăiat capul lui Brâncoveanu, nu șiau propus să distrugă poporul român, duhul românesc, sufletul
românesc, cultura românească. Atunci când s-a tăiat capul culturii
române, în 1948 și după aceea, domnii aceia care lucrau pentru Stalin
și imperiul sovietic au făcut un plan de lichidare fizică, morală și
intelectuală a poporului român. Noi am fost supuși unui veritabil
holocaust. Ar trebui să se vorbească și despre acesta11.
Sunteți tânără. Eu am trăit evenimentele. Aveam 11 ani în 1944.
Vă vorbesc din memorie, intră în biografia mea. În momentul în care
din nou cade ghilotina și intrăm din nou în iarnă. În 1947 la 30
decembrie, o dată cu alungarea Regelui Mihai I, se poate porni la
lichidarea poporului român.
M-am bucurat foarte mult când Parlamentul României - și
vă rog să nu mă cenzurați! – a comemorat cum trebuie (și foarte
bine a făcut) cele 134 de victime ale legionarilor. Este bine că le-au
comemorat, și pentru altceva. În articolele contra lui Mircea Eliade
se spune că „a aparținut la o organizație de tip fascist, care a
omorât mii și zeci de mii de evrei“. Fără discuție că a omorât.
Nu contează că sunt zeci, sute sau zeci de mii. Este aceeași crimă.
Dar faptul că au fost 134 sau 145 și nu „mii sau zeci de mii“ este bine
că s-a stabilit chiar în Parlamentul României! Eu aș propune însă
ca să se facă și o zi a Parlamentului român pentru cei 200 sau 300
de mii de morți ai neamului românesc din pușcăriile comuniste, și
atunci sunt liniștit.
Aud că în vară se va comemora uciderea celor zece mii de evrei la
Iași. Mă voi duce și eu și voi pune o floare în amintirea lor. Dar vreau,
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după aceea, și o zi în care să fie comemorată moartea celor două-trei
sute de mii de români omorâți la Canal, la Gherla, la Aiud12.
Unchiul meu, Costică C. Zamfirescu, aștepta să învingă americanii ca să devină și el ministru și a devenit cinci luni ministru
subsecretar de stat în al doilea guvern Sănătescu și în guvernarea
Rădescu. Pe urmă a stat cinci ani la Sighetul Marmației, după care
a murit în pușcăria de la Botoșani. Un alt unchi, doctorul homeopat
Marin Zamfirescu a făcut șapte ani de pușcărie la Aiud pentru tentativa de trecere frauduloasă a graniței în 1948. Aș vrea ca și bietul Nea
Costică, fost delegat de Partidul Național Liberal împreună cu Bebe
Brătianu în vederea constituirii Blocului Național Democrat, cel ce
a pregătit 23 august, să fie comemorat în Parlamentul României.
Și la fel Gheorghe I. Brătianu, marele istoric. El nu s-a sinucis, el
a fost ucis, a fost omorât în bătaie. Știu asta de la un preot care a
fost în închisoare cu el și mi-a povestit ce s-a întâmplat: în curtea
în care fuseseră scoși la aer, în ziua de Sfântul Gheorghe 1953, se
afla și Brătianu. Se învârteau unul în spatele celuilalt, și cineva i-a
șoptit: „La mulți ani, domnule profesor!“ Și a auzit un nătărău de
român de-al nostru, care-i păzea, și l-a luat la bătaie și în lovituri cu
patul armei l-a dus până în celulă. După care l-au scos într-un cearșaf plin de sânge, fiindcă făcuse o hemoragie internă. Unchiul meu,
Costică Zamfirescu a văzut prin vizetă scena scoaterii în cearceaful
însângerat, și o știu de la el. De aici s-a creat apoi legenda că și-a
tăiat venele. Nu a fost așa. A fost omorât. Se știe și cum îl cheamă
pe nenorocitul ucigaș care e bine merci. Vreau o comemorare și a
acestei tragedii!
De ce vă spun asta? Iarăși pentru că istoria determină
cultura. Din această groapă a istoriei, în care am fost aruncați
după aranjamentele de la Yalta, poporul român a urcat de-a bușilea,
stimată doamnă. Și eu, care am acum 57 de ani, am fost unul din acei
care au urcat de-a bușilea. In 1954, mi-aduc aminte, eram student
la teologie și am vrut să mă arunc pe Valea Prahovei din tren, de
disperare că nu vom mai scăpa niciodată de sub blestemul acesta și
nu mai puteam. Crăpa sufletul din mine!
Lucram atunci la acea teză de licență în care am adunat toate
suferințele mele și credința mea în poporul român. Asasinarea
deliberată a poporului român și a culturii române era așa de teribilă,
încât nu mai puteam suporta. Dar cultura română și poporul român
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încet, pe brânci - cum spune Tudor Arghezi în Testament - s-a ridicat
din acest colaps. Asta este măreția acestui popor, stimată doamnă!
A venit George Călinescu și a reușit în ‘53 să publice Bietul
Ioanide. Știți ce a fost pentru noi, cei care aveam 19- 20 de ani,
apariția acestei cărți? Știți ce a însemnat pentru noi, în ’54, când a
fost adus George Ivașcu de la Canal și apoi în 9 decembrie 1955 când
a început George Călinescu să scrie în fiecare săptămână „Cronica
optimistului“, ținută apoi până în ziua morții sale, la 12 martie 1965?
Eram ca peștii la copcă, pești care altfel se sufocă și mor! Eram la
„gura“ acelei cronicuțe săptămânale a lui George Călinescu, care
juca și el tontoroiul, făcea tot ce putea, făcea concesii, ca să ne poată
da nouă bula aceea de oxigen, să nu ne sufocăm.
Deci, epopeea culturii române este această urcare pe
brânci, pe bucățele, pe cât puteai să spui prin acel baraj
ucigaș, prin care trebuia să trecem, când toată cultura
română era în mâna unor forțe antiromanești, care voiau
distrugerea acestei culturi, distrugerea acestui popor.
Noi suntem generația anilor ‘60 căreia îi aparțin eu, cei care au
venit în momentul când forțele acestea de renaștere, de salvare, românești, au reușit să aibă prima lor victorie. În 1960, când s-a spart
cârdășia sovieto-chineză și Gheorghiu-Dej a țâșnit. Nu mai vorbesc
de ‘56, de ‘58 când încet s-a început urcușul. Să nu uit evenimentul
din ‘55, când a fost adus Tudor Arghezi, pe care-l dăduse la fund
Sorin Toma. Momentul readucerii lui George Călinescu (primele lui
semnături în „Contemporanul“ apar în mai 1953, două luni după
moartea lui Stalin) și inaugurarea „Cronicii optimistului“ de care am
vorbit.
Tot acest război însemna o recucerire a dreptului de a zice
„Eminescu- poet național“ (precum Călinescu în 1964). A dreptului
de a-l citi și cita pe Lucian Blaga, sau pe Octavian Goga; a dreptului
de a fi român în țara și cultura ta! Asta este absolut fantastic, este cât
bătălia de la Rovine, cât bătălia de la Vaslui!
Cine a făcut asta? Nu oamenii de cultură? Toți făceau pe
comuniștii. Așa trebuia să faci pe vremea aceea, precum pe vremea
turcilor, în Imperiul Otoman, când trebuia să te turcești dacă voiai
să reziști. Cei care au stat în pușcărie nu puteau să facă nimic. Doar
că se murea eroic, după suferințe cumplite. Afară au fost însă o serie
de oameni care au făcut tot ce se putea face.
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Ei au creat această epocă! Atunci când se va scrie istoria
renașterii culturii române din țăndări, se va vedea în ce constă
marea operă a omului de cultură român din această perioadă, din
1948 și până acum. În primul rând în ieșirea de acolo de unde ne
băgase marea Europă la Yalta și la Potsdam. În al doilea rând, în
posibilitatea de a da, împotriva vântului, împotriva opreliștilor,
lupta continuă cu cenzura, în care fiecare frază era cântărită de
o sută de ori, în care la fiecare pas erai pândit să fi acuzat de
naționalism.
În 1963 am scris un articol în care vorbeam și despre „înaintarea neîntreruptă a culturii românești timp de 500 de ani“. Pentru
fraza asta răposatul Alexandru Oprea a fost chemat la secție și întrebat cum a putut să-mi publice în „Luceafărul“lui Eugen Barbu (cel
atât de înjurat) acel articol? Alexandru Oprea, care era redactor-șef
adjunct la „Luceafărul“ le-a replicat: „Eu am fost la Agnita-Botorca,
eu am fost la Salva-Vișeu, dumneata n-ai fost decât aici, la București. Deci, nu mă învăța pe mine ce este comunismul, că știu mai
bine decât dumneata!“
Deci, noi am reușit, împreună cu generația vârstnicilor, cu
George Călinescu, cu Tudor Arghezi, să dăm din nou senzația că
există o cultură română. Întâi au fost ei, apoi au fost Marin Preda
și Eugen Barbu, și pe urmă a venit generația privilegiată, generația
mea, generația ‘60. Cu Nicolae Labiș ca „precursor“, cu Nichita
Stănescu, cu alții care au putut în sfârșit să repună în drepturi toată
cultura română, toată literatura română.
A fost o mare bătălie! Când lupți pentru așa ceva, nu poți crea
niște uriașe capodopere, dar creezi niște opere. George Călinescu a
dat niște lucrări care există. Marin Preda a lăsat lucrări care există.
Nimeni nu va scoate Moromeții din cultura română, nici Bietul
Ioanide și Scrinul negru.
Nu sunt foarte multe, pentru că ne copleșea liota de scriitorași
de peste noapte ca domnul Dan Deșliu, care cânta osanale lui Stalin.
Sau alții, care erau evident nonvalori. În numele misiunii sociale
s-a creat această cățărare a nonvalorii. Mihai Beniuc nu era un
privilegiat absolut. El are și poezii care rămân. Dar existau poeți
care nu aveau nici un talent și care niciodată n-ar fi făcut o carieră.
Eugen Jebeleanu este totuși un poet, nimeni nu contestă. Dar nu cel
pe care-l inventaseră criticii „oficiali“.
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Dacă baloanele acestea se dezumflă (și critica va trebui să facă
această operație) credeți-mă că rămâne totuși și de la Mihai Beniuc
și de la Eugen Jebeleanu destulă literatură ca noi să urmărim pas cu
pas firul noului urcuș al literaturii române.
Generația mea a fost o generație privilegiată. A instituit în
cultura română un moment incofundabil. Dar toată această
operă a generației ‘60 pusă la un loc nu echivalează cu opera „marilor
clasici“. Marin Sorescu nu este nici Lucian Blaga, nu este nici Mihail
Eminescu. Dar este Marin Sorescu! Adică Marin Sorescu - cu acel
ceva care nu e nici la Lucian Blaga, nici la Mihail Eminescu!
Marin Sorescu este un geniu, este cel mai rotunjit și cel mai
împlinit dintre oamenii de geniu ai acestui nou ciclu al culturii
române! In această miză uriașă, a luptei cu răul absolut din istorie,
nu s-au angajat nici Lucian Blaga, nici Mihail Eminescu, nici Nicolae
Iorga, pentru că aveau probleme mai simple. S-a luptat însă acest
Marin Sorescu. De ce să citim noi „procesul comunismului“ în
„România liberă“? Să citim Pluta meduzei! Sau Există nervi!
„Procesul comunismului“ l-a făcut Marin Sorescu, l-a făcut
Marin Preda, l-a făcut Ion Lăncrănjan, cel care a vorbit de tragedia
țărănimii în comunism cu mult înaintea altor scriitori.
Procesul comunismului s-a făcut în cultura română așa de
tare și de atât de mulți oameni, încât se va vedea că este deja făcut.
Și paradoxal, se va vedea că este început după 1971, adică după
faimoasele „tezele din iulie“, când se pusese frâna liberalizării din
ultimii ani. Citiți pe Petre Sălcudeanu! Sunt cel puțin o duzină
cărțile în care comunismul e tratat ca un rău absolut și ca o năpastă
pe poporul român. Cultura română și-a făcut datoria, chiar dacă nu
putem vorbi de o inflație de capodopere.
– Prieteni și neprieteni vă spun uneori „nebunul“. E
un alint?
Da – mi se mai zice „nebunul“, și-mi asum această nebunie,
pentru că eu am strigat-o cel mai tare. Au mai strigat-o și alții, dar
eu cel mai tare. Acum sunt mulți care zic că poporul român are o
misiune mondială și o misiune de la Dumnezeu. Dar eu am nebunia
asta de vreo 30 de ani13.
Noi avem, față de toate celelalte epoci ale culturii române,
conștiința că suntem o cultură în centrul lumii, nu doar în
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centrul Europei cum se străduiesc să susțină unii de pe la gazete.
Toată generația mea, generația ‘60, a fost de oameni care s-au dus,
cum s-a dus Marin Sorescu cu cobilița și s-a plimbat pe tot globul,
fără să-i cadă nicăieri căciula că este din „Lilieci“ sau din Bulzești!
Această atitudine nouă, a privirii peste tot globul, peste cultura lumii, este a generației mele. Dar noi o moștenim de la un om
care a stat lângă noi și o vedea la fel: George Călinescu, cel care
a fost puțin conformist (atât cât trebuia să fii ca să scrii!) dar care
se așeza în centrul culturii române și de aici se uita spre toată lumea. El spunea: „Eu nu citesc cărți, eu citesc autori; eu nu citesc
autori, eu citesc literaturi“. Eu nu cred că mai există în vreun loc al
lumii un alt om care să fi știut literaturile lumii așa cum le-a știut
George Călinescu. Dar noi suntem generația care am moștenit și
care am trăit acest sentiment. Și mai suntem contemporanii unei
mari izbânzi românești, cel mai important fenomen al celei
de a doua jumătăți a secolului XX: este marea izbândă a
exilaților.
Îngerul nostru păzitor rânduit de Cel de Sus i-a gonit de aici, ca
să nu-i bage în pușcărie, să nu-i lichideze. S-a dus unul la Chicago,
s-a dus altul la Paris... Ne-am ridicat la conștiința de noi înșine, de
rostul nostru, într-o lume în care cel mai mare eseist francez este
Emil Cioran, într-o lume în care cel mai mare istoric al religiilor
este Mircea Eliade, în care unul din cei mai mari dramaturgi ai lumii se cheamă Eugen Ionescu și unul din spiritele alese ale Spaniei
contemporane, George Uscătescu. Această izbândă spectaculoasă a
patru-cinci oameni dar și a multor altora, de fapt izbânda geniului
românesc în lume, ne-a ținut în viață și ne-a dat aripi.
Am avut doi unchi care au fost doctori în drept la Paris și l-au
audiat pe Nicolae Iorga la Sorbona. Veneau o dată cu funcționarii de
la ambasada României, cu șoferii, cu secretarele, ca să-i facă public.
Nu se ducea mai nimeni să se înghesuie la acele cursuri. Nicolae Iorga a fost un mare om, dar gloria lui internațională a fost după război
și mai mult a omului politic. Oamenii știau că dacă vrei să cumperi
România, îl cumperi pe Nicolae Iorga și te folosești de el. Pe când un
Mircea Eliade se duce, se împlântă în Chicago, se „împlântă“ într-o
întreagă disciplină, a istoriei religiilor, și devine autoritate recunoscută în toată lumea, fiind tradus cu opera completă în japoneză! Asta
este cu totul altceva.
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Vintilă Horia este un geniu profetic, un om de o forță unică de
simțire a misiunii românești. Am publicat la editura noastră o carte a
Ioanei Mustață despre George Uscătescu și acolo am redat și un citat
de Vintilă Horia, în care spune că „în acest proces de perfecționare a
lumii, în care eu cred, noi vom fi oamenii ultimului cuvânt’. A spus
asta în 1960!
Convingerea mea este asta: cultura română are o forță de
creație, o forță de resintetizare a omului distrus, o forță de revalidare a umanului, cum nu are acum nici o altă cultură din lume.
Cultura română se aseamănă cu acea fată de împărat, care-l
ia pe Harap Alb cu capul tăiat, i-l așează la loc, îi pune trei smicele,
îi pune apă moartă și apă vie și-l face la loc. Acesta este geniul
românesc. Este eminamente un geniu creator și recreator
al lumii. Asta este misiunea noastră.
Ați observat că a dispărut muzica? Va dispărea și poezia. Muzica
și poezia se nasc din suflet. Ni se sterilizează sufletul. În fața acestui
apocalips, acest popor cu forța lui de viață se opune.
Noi ne-am opus comunismului, și am reușit să ieșim până la
capăt. Suntem singurii care am omorât un șef comunist, adică
am pedepsit comunismul pentru tot răul care l-a făcut neamului
românesc. A fost pedepsit în persoana comunistului Nicolae Ceaușescu. Mai știți dumneavoastră o țară în care s-a pedepsit comunismul? Pe dl Honecker l-au lăsat liber și va muri într-un sanatoriu la
fel tovarășii sovietici, sau Jivcov. Singurul popor care a putut să-și
pedepsească torționarii supremi este poporul român. În această luptă, poporul român a câștigat.
Literatura română a câștigat și ea, la fel cultura română. Cultura română trebuie să pună în valoare tot ce este forță de
creație în sufletul românesc și în primul rând însăși ideea
de suflet. Toată lumea care se duce în Occident știți ce spune? Că
oamenii nu mai au acest organ care se cheamă suflet. Eu sunt licențiat în teologie, dar încă nu știu dacă sufletul ți-l pune Dumnezeu
acolo, când te naști, sau dacă ți-l faci singur! Fiindcă sunt atât de
mulți oameni fără suflet, încât mă întreb: dacă Dumnezeu i l-a pus
acolo, de ce i-l mănâncă așa de tare?
Au plecat sașii noștri în RFG și mor de nostalgie, fiindcă
abia acum și-au dat seama că nicăieri nu au găsit atâta suflet ca
în România. Ionel Jianu a spus ceva foarte frumos: suntem bogați
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pentru că avem un suflet mare, știm ce înseamnă să trăiești și să
dăruiești14.
Așadar, uriașa noastră bogăție este sufletul românesc.
Bătălia care începe acum este ca acest suflet să nu fie distrus,
lichidat. Pentru ca toată pornografia asta nenorocită să nu ne ia
plăcerea și toată bucuria dragostei, pe care a avut-o poporul român.
Să nu năvălească pornografia peste poezia noastră populară, trebuie
să luptăm toți15. Avem și noi snoavele noastre hazoase și drăguțe. Am
publicat și pe Ion Creangă, dar asta este cu totul altceva. Raportul
acesta, dialogul acesta cu eternul feminin, cu pământul, cu natura,
cu forța aceasta care ne-a ținut, nu trebuie să se piardă. Acestea sunt
cetățile noastre și dacă le pierdem, pierdem totul.
Cultura română este întărită pentru această bătălie, pentru că
noi am ieșit dintr-un iad de 45 de ani, și am ieșit cu cel puțin 20-30
de cărți care au făcut procesul acestui iad și care au făcut adevărată
poezie, adevărată literatură. Există posibilitatea de a face o antologie,
un bilanț al poeziei românești în acești 45 de ani, rezultând de aici o
forță poetică și de creație de excepție. Dacă de la fiecare poet se vor
lua două-trei poezii și se vor aduna la un loc ca stropii de ploaie, va
rezulta un șuvoi de forță de viață.
Când vor începe istoricii noștri literari adevărați să adune toate
acestea, se va vedea ce a însemnat această epocă. A fost primăvara
unui nou ciclu. Nu cereți de la primăvară roadele toamnei, pentru că
toamna de asta e făcută, să adune roadele.
Noi suntem iarăși în ascensiune. Perioada ‘48- 53 a fost o
cădere și o lichidare a literaturii. Apoi cu ‘53-54 începe o redresare
pe brânci. După ‘58-60 avem ridicarea de la pământ în paralel cu
victoria românilor de dincolo. Se formează conștiința aceasta nouă
de cine suntem noi și se constituie premisele unui viitor.
Eu cred că dacă tineretul care se ridică acum nu se va lăsa dus
de teoriile defetiste și va reuși să reia acel ciclu ritmic de creație, în
anul 2050, în cultura lumii se va crea un moment românesc16. Aș
vrea să închei această problemă citând vorba lui Constantin Noica:
„ Va veni o zi, când cine va vrea să se mântuie întru cultură, va
trebui să învețe românește“.
Va veni o zi când omenirea va descoperi în cultura românească antidotul împotriva apocalipsului care i se pregătește.
Când oamenii vor descoperi în România, în pământul
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românesc, în sufletul românesc, în categoriile sensibilității noastre, o sursă de salvare.
În Renașterea italiană s-a pus capăt unei anumite secătuiri, a
unei exagerări a transcendenții proprie Evului Mediu. Italienii au
dat, prin Renaștere, un nou suflet și o nouă dimensiune întregii
Europe.
Eu cred că România este acum țara chemată să dea
întregii lumi o asemenea nouă sinteză umană, care trebuie
refăcută. Pentru aceasta însă va trebui să înțelegem, să creăm,
cum spunea doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga, o anamneză și a
culturii române și a culturii mondiale, în același timp. Să
înțelegem, de aici, din România, tot ce a făcut specia umană
întru salvarea ei, întru mântuirea ei de-a lungul timpului
și de-a latul întregii lumi.
De la București se vede foarte bine Beijingul, se vede foarte
bine Tokio, se vede foarte bine Washingtonul! Ochiul românului
prinde planeta. Noi vedem de-aici, din Carpați, globul pământesc ca pe o posibilă casă comună pentru oameni. Este
spiritul ecumenic, al unei îmbrățișări universale, este capacitatea de
a crea un om care să existe pe această planetă în comuniune.
Există de altfel un „mesianism românesc“ în lume. Există
în lume un sentiment că de aici din România va porni o
regenerare sufletească a lumii17. De aceea, închei iarăși cu
afirmația lui Constantin Noica: va veni o zi, și adaug eu - ca la
Evanghelie – și ziua a venit, când cei care voiesc să se mântuiască
întru cultură să învețe românește.
Probabil că duhul românesc și limba română sunt chemate
astăzi să salveze lumea. Când eu voi fi oale și ulcele, la mine în cavou
la Căteasca, cititorii dumneavoastră vor spune dacă am avut sau nu
dreptate.
– Cred că ar fi necesar, domnule Dan Zamfirescu, să
ne conturăm mai clar formele prin care s-a manifestat
adevărata dizidență în timpul dictaturii, în felul acesta
ferindu-ne de formele de pseudo-dizidență, care acum
parcă sunt mai manifeste decât oricând!
Eu aș zice să nu vorbim de pseudo-dizidență și de dizidență. Să
lăsăm dizidenților gloria lor.
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Ce înseamnă dizidență? La noi „dizidenții“ nu sunt precum
în Uniunea Sovietică. Acolo dizidenții au fost aceia care au spus că
orânduirea comunistă este o soluție proastă, care poate fi însă îmbunătățită pe ici, pe colo. Că Uniunea Sovietică poate fi îndreptată.
Nu era vorba de o negare absolută, ci de o încercare de a corecta și de a salva în ultimă instanță sistemul prin niște soluții care nu
coincideau cu ortodoxia ideologiei oficiale. Este vorba de oameni
care veneau dinăuntru, și care pledau pentru ceva. Soljenițân nu
este propriu-zis un dizident. Soljenițân neagă în absolut. Dizidenții sunt aceia care își permit să opteze pentru ceva pe-alături
de sistem, dar fără să iasă din sistem. Acesta a fost fenomenul din
Uniunea Sovietică. Cel mai celebru disident al lor, Saharov, nu era
om care să fi dorit distrugerea țării, sau a imperiului, sau a puterii.
El spunea doar că nu se guvernează bine, că multe nu se fac bine:
„Vă învăț eu cum se măsoară și cum se taie bine, ca să meargă bine
acest imperiu și acest regim“. Era vorba deci de oameni care veneau
dinăuntru, cu sentimentul că pot face regimul mai bun. Asta era dizidența lor. Dizidența este dreptul omului de a spune: dă-mi voie să
te ajut ca să salvăm comunismul, sau țara. Pentru aceasta trebuie să
facem anumite lucruri.
În România nu se pune astfel problema. Termenul de „dizident“
la noi este un termen de import, s-a luat din Uniunea Sovietică, unde
avea un înțeles precis. Dizidenții din România sunt de fapt, începând
cu Paul Goma (membru de partid din 1968, și a cărui „dizidență“
putea fi evitată prin simplu fapt al publicării unei cărți), o echipă de
indivizi recrutați direct sau doar manipulați de forțe din afară care
aveau interesul să dărâme în România un om - pe Nicolae Ceaușescu
- și după aceea însăși România18.
Rezistența este altceva. Vreau să vă mai spun că nu există
pseudo-dizidență. Există „dizidenți“ care la noi, sub firma de
import, au făcut ceea ce v-am spus și există rezistența română,
care are două aspecte. În primul rând, sunt cei care au stat în pușcării
și din care zeci (unii zic sute) de mii și-au lăsat oasele la Canal, la
Gherla, la Aiud. Aceștia sunt rezistenții. Aceștia erau oamenii care
au crezut că vin americanii și englezii care îi vor alunga pe ruși și ne
vor reda libertatea.
Și a fost a doua categorie de rezistenți: a celor care știau că
am fost vânduți sine die și au înțeles că nu poate fi salvată
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România intrând cu toții în pușcărie să-i așteptăm de
acolo pe americani, ci trebuie făcut ceva să nu fie distrus
totul.
Rezistența este de multe feluri. Este a celor care încet-încet
l-au scos la lumină pe Octavian Goga, pe Lucian Blaga, pe Tudor
Arghezi, pe Mihail Eminescu dincolo de Împărat și proletar.
Rezistent a fost și Mihai Ralea19, a fost și Mihail Sadoveanu atunci
când i s-a spus cu cinism (de nu cumva e o anecdotă!): „Iertați-ne,
maestre, că nu v-am tradus încă în limba moldovenească“, la care el
ar fi replicat: „Dar eu în ce p. m. limbă am scris, ca să mă traduceți
voi în moldovenește?“
Sunt unii care au ținut poporul român în spinare prin jertfa lor
în pușcării. Dar și alții, rămași afară, care au practicat celălalt mod
de rezistență. In cele din urmă au biruit cu toții. Cum vă explicați că
toți cei care au făcut pușcărie nu cer acum moarte, nu cer răzbunare?
Fiindcă au sentimentul acesta, al victoriei! Au sentimentul că ei au
fost până la urmă biruitori.
Am avut un coleg la teologie care a stat câteva minute îngropat
de un mal la Canal și când l-au scos cu mâinile ceilalți deținuți, au
crezut că este mort. Îl cheamă Gheorghe Drăgulin și a ajuns pentru
trei ani la Canal fiindcă a întrebat de ce spunem noi „Slavă lui Stalin“,
că slavă i se spune numai lui Dumnezeu.
I-am spus acestui „erou“, preotul Gheorghe Drăgulin: „Frate,
scrie-ți memoriile!“ „De ce să le scriu, să spun ce am suferit? Nu
importă! Am altceva mai bun de făcut: să demonstrez că străromânul
nostru Dionisie Exiguul este una și aceiași persoană cu Pseudo
Dionisie Areopagitul“20.
Românii adevărați nu au făcut tarabă din suferință. Noi n-am
cerut nici unui popor din lume să ne plătească cinci generații, până
la strănepoți, să ne plătească despăgubiri că ne-au omorât pe tata
sau pe bunicul. Noi nu am semănat ură. Eu am publicat pe Nichifor
Crainic cu poeziile din închisoare. Nu are nici o poezie de ură și toate
sunt compuse la Aiud, în pușcărie, unde a suferit cumplit.
Dar a biruit naționalismul românesc, pentru care fuseseră ei condamnați ori trimiși în detenție fără nici o condamnare! Oamenii aceștia au rezistat în pușcărie și neamul românesc a biruit
prin ei. Dar neamul românesc a biruit și prin cei care au stat afară.
Neamul românesc a biruit și prin „conformistul“ George Călinescu,
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cel care a stat afară ca să ne țină sufletul nouă, celor tineri, care
veneam, și pentru care el era un idol și o gură de ozon. Aceștia sunt
rezistenții și sunt biruitorii!
Vă dau două exemple de rezistență. Sunt două volume uriașe,
sunt cele mai teribile volume care s-au scris în Țara Românească. Unul
este Urcarea muntelui de Ileana Mălăncioiu și al doilea este acela pe
care-l publicăm noi: Poezii alese de cenzură de Marin Sorescu. Ați
văzut-o dumneavoastră pe Ileana Mălăncioiu ieșind și ducându-se
să ceară ceva? L-ați auzit vreodată pe Marin Sorescu spunând că a
fost dizident? Nici bădia Lăncrănjan n-a fost „dizident“.
Eu cred că tot ce a fost literatură autentică, adevărată, vie și care
rămâne vie, a fost literatură de rezistență. Literatura lui Dan Deșliu
nu este de rezistență. Cântec pentru tovarășul Stalin n-are cum să
reziste. Chiar și faptul că se făcea poezie și artă adevărată într-un
moment în care se nega posibilitatea de a se face, era automat o
rezistență.
Omul din închisoare, omul de la Aiud, pentru simplul fapt că nu
murea, că reușea să nu moară, sau că murea ca Mircea Vulcanescu
spunând: „Să nu mă răzbunați“ (acestea au fost ultimele lui cuvinte),
însemna biruință asupra urii, a resentimentului, a răzbunării care-l
trimiseseră acolo! Ei biruiau rezistând fizic pentru ca să-i vedem
din nou și ca să-și aștearnă pe hârtie cele învățate pe dinafară de
tovarășii de celulă21. Când l-am văzut, prima și ultima oară și am
putut să dau mâna cu Ion Petrovici și apoi să dau mâna cu Nichifor
Crainic, să-l văd pe Radu Gyr am trăit un sentiment incredibil. La
fel când am ajuns să-l văd pe Harry Brauner, cu care m-am întâlnit
când împlinea 70 de ani și care stătuse 15 ani singur în celulă. Am
simțit de fiecare dată biruința lor umană...
Harry Brauner se împrietenise cu un liliac ce-i intra în celulă și
i-a ținut vreo câteva luni tovărășie, până când un gardian i-a dat un
bărzăune, pe care liliacul l-a înghițit și a murit, iar Harry Brauner
a rămas iar singur în celulă. Povestea cu liliacul și cu tăunele este
unică. După cum unică este și poziția lui de om demn.
Când a împlinit 70 de ani, în 1978, mi-a spus că se dusese la cei
de la Uniunea compozitorilor (ne-am întâlnit chiar la ușă, atunci când
ieșea de acolo!) să-i anunțe că nu solicita ajutor de înmormântare!
Nimeni nu se gândise că această aniversare ar trebui să fie marcată
în vreun fel, și nu au reacționat la gluma sa macabră.
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M-am dus la Eugen Barbu, care este un om cu toate defectele
din lume, dar un om influențabil și în bine, nu numai în rău, mai
ales dacă știai cum să-l iei. Și i-am spus: „Maestre, îți vând un jidan!
Tot ești dumneata socotit antisemit. Uite ce fac cei de la Uniune cu
Harry Brauner!“ Și atunci Eugen Barbu a venit cu ideea că trebuie
să organizăm sărbătorirea lui Harry Brauner. Pe loc l-a chemat pe
Doru Popovici, care a făcut un articol trăsnet despre Harry Brauner,
eu am scris un altul, tot în „Săptămâna“ lui Barbu22, și am făcut de
rușine Uniunea compozitorilor că „antisemitul“ Eugen Barbu l-a
sărbătorit pe Harry Brauner și nu Uniunea, și nu democrații!
A fost un mic scandal provocat de mine, și de acolo a pornit
marea readucere a lui Harry Brauner în actualitate. După aceea,
împreună cu Valeriu Râpeanu și cu Adrian Anghelescu m-am luptat
să-i scot volumul S-auzi iarba cum crește, cu toată moștenirea lăsată
de el culturii române. Ceilalți îl uitaseră pe Harry Brauner! Deci am
făcut operația aceasta noi cei de „dreapta“, cum se zice.
Vreau să spun că oamenii aceștia au fost rezistenți în felul lor,
pentru că au rezistat, că au reușit să iasă. Faptul că profesorul Papu
n-a murit, faptul că Noica n-a murit și că au re-creat marea cultură
românească, a fost o formă de rezistență.
Apariția primelor volume de poezie în colecția „Luceafărul“ a
fost un adevărat act istoric, un adevărat act de rezistență: se rezista pentru că se crea din nou poezie adevărată. În loc să citești pe
Dan Deșliu cu Lazăr de la Rusca, citeai pe Cezar Baltag, pe Nichita
Stănescu. Această mare rezistență s-a făcut deopotrivă prin Ion
Lăncrănjan sau prin nemuritorul Marin Preda. Deși nu-i eram prieten aveam totuși pentru acesta din urmă o reală venerație și când
alții subestimau Delirul, eu am scris un articol în care am arătat
în ce consta valoarea romanului23. Marin Preda mi-a mulțumit spunându-mi că sunt poate singurul om care a înțeles Delirul, deși eram
unul din „oamenii“ lui Eugen Barbu.
Opera lui Marin Preda este cea mai mare operă de rezistență,
pentru că și esteticește este mare. Dacă vreți, cei mai mari scriitori
de rezistență sunt trei țărani: este Marin Preda, este Ion Lăncrăjan
și este Marin Sorescu. Aici se găsește nucleul uriașei rezistențe românești împotriva acestui rău. În opera lui Marin Sorescu veți găsi,
în special în dramaturgie și apoi în poezie satul românesc adus în
„Lilieci“. Este un lucru extraordinar. Opera lui supremă, ca poet,
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este acolo în La lilieci. Este, dacă vreți, un Creangă la dimensiunea
asta, apocaliptică, sau un Sadoveanu la dimensiunea tragică a secolului nostru.
Acești trei uriași țărani în primul rând sunt cei care conduc
rezistența și este normal, fiindcă țăranul a ținut neamul acesta. El
s-a înrădăcinat și a ținut totul. Coșbuc nu este țăran, dar este un om
care a stat printre țărani, Rebreanu la fel. Blaga tot așa, iar înaintea
tuturor Eminescu. Deci toți oamenii minunați vin de acolo, de la
țară. De aceea, ceea ce s-a încercat la noi a fost distrugerea „puterii
pământului“, smulgerea din rădăcini a țăranului, distrugerea lui.
Vedeți ce se întâmplă acum? Toată lumea, până acum câteva
luni, te întreba „Cine crezi dumneata că se mai duce la țară, acolo
unde n-au rămas decât babele?“ Țăranul român vrea să se întoarcă
la țară. chiar dacă este ITB-ist. Dar el dorește să-și lucreze pământul,
fiind dispus să lucreze și după orele de producție. La ora actuală
problema cheie este că poporul român vrea să-și reia rădăcinile iar
în loc de rădăcini i se dă un haos și o discordie, cu niște legi făcute
special ca să nu-i dea nimic, dar să-i dea în cap. După 20- 30 de ani
nu bătrânul de 80 de ani, ci tânărul, nepotul, copilul,vor să pună din
nou plugul în brazdă! La așa ceva cred că nu s-a așteptat nimeni.
Aceasta este vitalitatea, forța acestui popor24.
– Domnule Dan Zamfirescu, tot ca un act de rezistență
a fost considerată și reeditarea unei opere de certă valoare
din literatura română și vă amintesc aceasta cu gândul la
volumul lui Mihail Eminescu.
Aici iar ați fost informată în prealabil. Cineva v-a spus ceva.
Știu, vă referiți la cum a apărut volumul X din seria de Opere. Vă
spun și povestea acestui volum X.
Acum vreo câțiva ani am avut ocazia să mă întâlnesc cu un om
pe care-l respect. Este șeful unei comunități destul de importante:
Eminența Sa Șef-rabinul Moses Rosen. Noi avusesem relații extrem
de interesante. Eu mă raliasem imediat la gruparea care a luat
atitudine împotriva tendinței de antisemitism de Stat (nu era de
Stat, era antisemitismul organizat de Ilie Rădulescu împreună cu
un personaj pe care nu vreau să-l numesc deoarece face și acum
mare vâlvă prin toată România Mare, și care a scris un articol de
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scandal, comandat, după propria-i mărturisire, de Ilie Rădulescu).
In contextul acesta am avut atunci niște întâlniri cu Eminența Sa
Șef-rabinul Moses Rosen și am ținut un discurs într-un anumit
moment, care i-a fost folositor: discursul la aniversarea „Revistei
Cultului Mozaic“, unde am arătat că antisemitismul este egal cu
antiromânismul. Adică am arătat că acea politică de antisemitism
este o crimă împotriva neamului românesc.
A fost o mare vâlvă după aceea, a venit Securitatea să vadă ceam spus și ce am făcut eu pe acolo. Dar până la urmă s-au lămurit că
de fapt făcusem un serviciu Statului român: era președintele Libiei,
Moamad El Gadafi la București, iar eu vorbeam la „Revista Cultului
Mozaic“ în fața unui conclav de rabini din toată Europa de faptul
că antisemitismul este egal cu antiromânismul, mascând de fapt o
realitate neplăcută, chiar dacă de mică amploare, dar capabilă să
arunce o umbră asupra României.
Am cultivat deci niște raporturi foarte calde, pe care eu le-am
păstrat. Eu am sentimentul că dincolo de afirmațiile dânsului, foarte
contestabile, la care răspund cu aceeași franchețe, Eminența Sa este
unul din apărătorii neamului românesc.
La ultima noastră întâlnire mi-a amintit că s-a opus apariției
operei politice a lui Mihail Eminescu, și eu i-am spus: „Eminență,
totuși volumul X va apărea“25. Dânsul făcuse un cap de țară din a nu
apărea acest volum și mi-a răspuns, cu o înțelepciune de patru mii
de ani: „Domnule Zamfirescu, și noi așteptăm pe Mesia“. Cu
alte cuvinte: sperați voi să publicați volumul X, așa cum sperăm noi
să vină Mesia! Acestea au fost ultimele cuvinte schimbate între noi,
și de atunci nu am mai avut plăcerea să dialoghez cu Eminența Sa.
Au trecut, într-adevăr, câțiva ani buni, și volumul X nu a putut
să apară! Dar până la urmă s-a întâmplat un act de rezistență. Nu de
„dizidență“, că n-am auzit pe Ana Blandiana sau pe Mircea Dinescu
militând ca să apară Eminescu. Dintre cei care s-au luptat să apară
sunt Petru Creția și Dimitrie Vatamaniuc.
Dimitrie Vatamaniuc s-a întâlnit cu prietenul meu, Nedic
Lemnaru, și plângea spunând că „Eminescu - Volumul X“ deși a
reușit să primească viza de imprimare din 6 septembrie 1988, ne
aflam în 15 ianuarie 1989 și nu se culesese nici o filă, deci nu avea
șanse să apară pentru centenar. Am înțeles că s-a aranjat în așa fel
ca volumul X să nu apară, așa cum mi se dăduse să înțeleg. El zăcea
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în tipografia „Universul“ sau „Informația Bucureștiului“, cum se
numea pe atunci.
Dar cum de reușise volumul X să primească viza? Aici vă dau
deja o informație de istorie literară, foarte prețioasă. Există un om,
pe care toată lumea îl înjură acum, Dulea. Domnul Mihai Dulea a fost
solicitat de Radu Constantinescu, directorul din Consiliul Culturii,
subordonat dânsului, să aprobe acest Volum X, care ajunsese un
scandal și totodată un semn de umilire a românilor care în propria
lor țară nu puteau publica operele lui Mihail Eminescu, fiindcă, nu le
dădea voie Șef-rabinul Moses Rosen. Nici măcar nu este la Eminescu
ură pe evrei, ci este vorba mai ales de „cămătărism“. Întâmplător
erau prea mulți cămătari evrei, și Eminescu a făcut analiza aceasta,
a cămătărismului.
Deci, era un volum cam exploziv, dar cum totuși era vorba de
Mihail Eminescu și de faptul că noi voiam să-l publicăm integral, iar
altcineva nu voia, Mircea Mușat de la CC și cu Radu Constantinescu
au urzit un complot: „Domnule, eu dau viza de la CC, iar tu dai
viza de acolo de la Consiliul Culturii. Ce se poate întâmpla? Ce i
s-a întâmplat doamnei Docsănescu: au dat-o afară. A mers acasă,
dar a adus culturii române servicii uriașe și a publicat și Urcarea
muntelui a Ilenei Mălăncioiu. Deci, au zis : „Capul nu ni-l taie. Cel
mult pierdem scaunul“.
Și atunci au pus la miză amândoi scaunele lor, destul de
bune, trebuie să recunoaștem. Unul a dat viza CC-ului, celălalt viza
Consiliului Culturii, iar Mihai Dulea i-a spus lui Radu Constantinescu
(dețin informația chiar din gura dânsului!): „Eu nu știu nimic! Dacă
se întâmplă ceva, n-am văzut și n-am auzit nimic. Tu plătești tot. Eu
mă uit în altă parte și tu pui viza pe volum!“ Prin complotul acesta
dintre Mihai Dulea, Radu Constantinescu și Mircea Mușat s-a trimis
volumul la tipar, în 6 septembrie 1988.
Trimis a fost, că din 6 septembrie 1988 până la 15 ianuarie
1989 nu s-a cules o filă. Atunci aflu eu de la Nedic Lemnaru toată
povestea și a doua zi îl chem pe Nea Mircea Constantin, boier
vechi și domn creștin, șeful zețăriei de la tipografia „13 decembrie
1918“. Era cunoscut de toată lumea care avea de tipărit ceva. L-am
convocat, deci, pe Nea Mircea: „Ce facem cu Eminescu?“ A mers la
omologul său de la tipografia din Brezoianu și au făcut amândoi un
fel de deviz, după care am constituit „Comitetul leninist de aplicare a

Împotriva distrugerii României

361

principiului cointeresării materiale“ sau „Comitetul pentru aplicarea
principiului leninist al cointeresării materiale“.
Dar cine intră în comitet? Fiindcă Eminența sa Moses Rosen
mi-a pomenit de Mesia, am zis că nu intră în comitet decât clericii. Iar președintele comitetului a fost Prea Sfințitul Ioachim
Vasluianu episcopul vicar de la Roman, care ne-a dat 5 000 lei.
Vicepreședinte a fost părintele Ilarion Argatu de la Cernica, donator
a 4 000 lei, și membrii, până la adunarea sumei de 25 000, deci 16,
cu câte 1 000 lei! Rectorul și prorectorul Institutului Teologic din
București, actualul mitropolit al Moldovei și episcopul de la Galați
s-au numărat printre membri.
În 15 ianuarie am pornit deci acțiunea, și în 15 mai domnul
Ghiță Florea care mai cerea o dată manuscrisul să vadă ce se
întâmplă și cum poate să oprească toată povestea, s- a trezit cu
exemplarul de semnal! Petru Creția și Dimitrie Vatamaniuc în
complicitate cu Editura Academiei Române au organizat o acțiune
fulminantă, imprimând corecturii un ritm miraculos. Biblioteca
Academiei Române a fost la rându-i de un real ajutor. Toată lumea
s-a implicat în această acțiune. A servit atunci și bănuiala că aș fi
„Omul Securității“, și că, în consecință, era greu să mai fie oprită
tipărirea, de vreme ce era amestecată Securitatea!
Și în acel moment, când s-a produs catastrofa (din punctul de
vedere al celui ce se jurase că atâta vreme cât va fi în viață, volumul
X nu va apărea) și volumul a apărut, a început bătălia de blocaj,
de oprire a acestui volum. S-a dus imediat domnul Gogu Rădulescu
și i-a pus pistolul în tâmplă răposatei, să nu dea drumul la volum!
Și răposata și-a luat sarcina de a convinge pe Nicolae Ceaușescu să
oprească volumul X de Eminescu. Volumul a fost trei ore în expoziția
centenarului „Eminescu“, și după aceea a fost retras.
Din 15 iunie a început marea luptă. Mihai Ungheanu a luat un
exemplar și l-a dus la Chișinău, așa încât la Chișinău s-a arătat pe
ecran că acest volum a apărut, deci cultura română și-a făcut datoria.
La 15 iunie noi aveam volumul anunțat ca apărut, în Chișinău. A
fost prezentat și la Radio Chișinău, ceea ce nu s-a putut face la
București.
S-a dat însă dispoziție ca volumul să nu fie dat la topit, ci să fie
pus într-un depozit și să se încuie. Dar probabil că nu s-a spus să fie
așa de bine încuiat încât să nu se fure circa o mie de volume din cele
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8 000 ale tirajului fixat - se spunea - chiar de Ceaușescu26. Și la mine
au ajuns câteva. Mi-aduc aminte că a venit prietenul Aurel Dragoș
Munteanu de a luat un volum, iar ultimul care a venit după un volum a fost doctorul Mihai Neagu Basarab, pe 1 decembrie 198927.
Deci, s-au furat și s-au vândut, desigur la suprapreț, cam o mie de
bucăți. A venit și o comisie, s-a reclamat cât s-a furat, s-a cercetat, a
luat fiecare din comisie câteva bucăți și treaba a continuat!
În momentul când a izbucnit Revoluția și „odioșii“ au fost
trimiși la zid, Nedic Lemnaru a avut foarte buna idee ca să dăm un
volum domnului Victor Ionescu de la Televiziune, un om cunoscut
în toată țara, care a prezentat volumul pe micul ecran al Televiziunii
Naționale. El a spus că „odioșii“ au împiedicat apariția volumului,
și că era cazul ca să i se dea drumul! In două zile s-a dat drumul
volumului, și s-a văzut că nu s-a prăbușit nici țara și nu a căzut nici
Eminența Sa Moses Rosen! Este adevărat că nici Mesia n-a venit,
dar la noi a venit măcar volumul X Eminescu!
Aceasta a fost povestea acestui volum, datorită unei echipe de
clerici care vor rămâne în istorie! Prorectorul Institutului Teologic,
părintele Dumitru Gh. Radu, îmi spunea la un moment dat că își
face probleme din cauza Șef-rabinului, care ar putea să le facă
greutăți clericilor ce s-au coalizat în această acțiune. Eu am căutat
să-l liniștesc și i-am spus că și peste 150 de ani va fi o cinste să fie
cuprins în lista celor care au colaborat la această realizare28.
Ceea ce v-am spus nu este legendă. Este istoria strict adevărată
și fără nici o „romanțare“, a apariției acestui volum.
– Domnule Dan Zamfirescu, după această retrospectivă asupra literaturii de rezistență, ar trebui să vă propun un moment de respiro. Dar, incitându-vă, v-aș propune să participați la o altă discuție: comentarea unui concept si o dispută, celebră în epocă: protocronism. Se pare
că dincolo de apariția în presă a discuțiilor pe marginea
acestuia, au existat diverse interpretări, vrând să se camufleze într-un fel sau altul, înțelegerea corectă a acestui
concept.
Eu sunt protocronist din primul moment29, chiar dacă o
înjurătură mai mare decât că ești protocronist nu exista într-o
anumită epocă și după aceea, în zilele noastre. Mi-aduc aminte că
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domnul Vladimir Tismăneanu, proaspăt descins din America, a
cerut imediat după revoluție să se taie capul protocroniștilor.
Trebuie să le recunosc adversarilor noștri inteligența de a fi
descoperit din primul moment ce se ascunde în acest cuvânt și care
este pericolul pentru ei, al acestei mișcări protocroniste. Oamenii
nu s-au înșelat: era exact ultima etapă a luptei acesteia de
reașezare a poporului român și a culturii române în
drepturile lor normale, în țara asta în care totuși, chiar
dacă noi conviețuim cu mulți, suntem ceva mai vechi și mai
numeroși decât toți cei cu care conviețuim.
Întâmplarea a făcut ca termenul acesta și ideea însăși să nu
fie atacabile prin genitori. Noi am fost atacați de Gogu Rădulescu,
care a insinuat într-un articol din „România literară“ (nr. 42
din 1986) că protocronismul este o idee din bagajul ideologic al
extremei drepte 30. Eu am arătat că este o idee pe care a definit-o
cel mai clar și cel mai bine Iacob Sternberg, un mare regizor
evreu din Iași, devenit ulterior regizorul unui celebru teatru din
Vilna31. Primul om care a introdus ideea de protocronism în cultura
română a fost acest Iacob Sternberg. Al doilea a fost tot un evreu,
Tudor Vianu32 și al treilea a fost profesorul Edgar Papu, care, după
unele zvonuri, se zice că ar fi fost, ca și domnul Petre Roman, chiar
nepot de rabin.
Deci, nu era nici urmă de legionarism în această idee! Era
ceva într-adevăr ebraic și este una din roadele conviețuirii noastre
spirituale cu evreii. De ce? Cultura română a fost foarte mult tentată
să se ancoreze în trecut. Mihail Eminescu este un paseist, n-o să
găsiți în toată opera lui Eminescu o încredere foarte mare în viitorul
poporului român, deși a scris pe când avea 16 ani mult recitata „Ce-ți
doresc eu ție, dulce Românie“.
Dimensiunea aceasta profetică, această forță de a cuceri viitorul, această forță de a visa viitorul și a te bate pentru el este
totuși, în istorie, opera geniului evreiesc. Ei au inventat istoria ca
spațiu de împlinire a unei făgăduințe divine, nu grecii. Grecii aveau
eternul cerc. Și cine a fost cel mai mare profet al românismului? Nepotul unei evreice: B. P. Hasdeu33. Ideea „protocronismului românesc“ este aportul eminamente și cel mai valoros al intelectualității
evreiești din România. Adică este dimensiunea aceasta a viitorului,
a setei de viitor34.
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Ce a înțeles și cum a definit Iacob Sternberg ideea, chiar dacă
nu i-a găsit, precum Edgar Papu, un nume exploziv? El a spus așa: tot
ceea ce lăudăm noi la ora actuală în teatrul contemporan a gândit
Caragiale acum 20 de ani. El a anticipat cu câteva decenii
ideile teatrului modern. Este un articol foarte interesant, pe
care mi l-a semnalat prietenul Paul Anghel, căruia i-l semnalase la
rându-i un prieten al lui, evreu. Cel care vine cu această idee a
anticipării de către români a unor curente de idei, este deci
Iacob Sternberg. Al doilea este Tudor Vianu, care în prelegerea
despre Mihail Dragomirescu spune că Mihail Dragomirescu a
anticipat anumite tendințe din critica modernă. Este o idee
care dă, dintr-o dată, o altă perspectivă asupra criticii române!
Noi mereu vedem cultura română „sincronizându-se“, mereu
alergând în spatele altor culturi! Ne-am „sincronizat“ cu Franța, cu
Germania. Noi suntem mereu în urmă și alții înainte. Mereu noi preluăm ce au făcut alții. Ideea protocronismului a schimbat dintr-o dată raportul acesta. Dintr-o cultură, care era mereu
în urmă, am devenit o cultură de deschidere de drum. Noi
am anticipat, noi am fost înaintea celorlalți. Nu în toate, este adevărat. Dar și noi putem fi deschizători de drumuri. Putem și noi să fim
ceea ce au fost italienii în Renaștere, nemții în romantism, rușii
care au creat revoluția, putem și noi să deschidem lumii drumuri.
Vedeți ce revoluție coperniciană se produce în conștiința românească prin această idee? Este o chestiune de încredere în natura geniului românesc. Are geniul românesc
șansa să deschidă drumuri, sau nu are?! Deși în știință sunt
foarte multe cazuri și cu mult mai ușor de stabilit decât în literatură,
ele nu s-au omologat. În matematică, profesorul Solomon Marcus
a arătat câte descoperiri românești nu sunt recunoscute, le-au luat
alții. Deci, toată problema protocronismului era această
mutație. Putem și noi să creăm ceva nou în lume, sau nu
putem?
Această idee a primit de la Edgar Papu doar numele. Ideea în
sine este mult mai veche. Dar Edgar Papu a făcut din ea o „idee forță“ și a înzestrat-o cu o argumentare uneori mai firavă și chiar stârnind zâmbete, dar alte ori foarte elocventă. Fiind un mare profesor
de istoria literaturii universale a descoperit o sensibilitate barocă la
Neagoe Basarab cu 100 de ani înainte de Baltazar Gracian.
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Consecința tezei și argumentelor sale? Însemnează că această
cultură, astăzi, poate juca în omenire acest rol. Poate să fie o cultură
care să configureze ea lumea. Deci o mare cultură, nu o cultură
„second hand“!!35
– Cum a fost interpretată această teorie?
Ca un naționalism al românilor! Profesorul Edgar Papu a scris
cartea Din clasicii noștri după alte cărți în care urmărise acest fenomen al „protocronismului“ la alte popoare și în alte culturi, fără a
provoca reacții. Apoi îl descoperea și în cultura română. În momentul în care a venit cu această idee, că și poporul român a fost, este
și poate fi ceva pe lume, s-a manifestat imediat un fenomen foarte
interesant. Eu nu cred că există un popor căruia să-i fie contestat
cu mai mare îndârjire, de către tot felul de oameni, dreptul de a fi
ceva pe lume! Și nu numai de oameni din afară, ci de foarte mulți
dinăuntru. A enervat „pretenția“ că românii sunt și ei ceva pe lume!
Atât! Și au tăbărât pe noi că suntem fasciști, că suntem naționaliști,
că suntem neolegionari. Noi am răspuns foarte clar: „Între Edgar
Papu și legionari nu vedem nici o legătură“.
În toată această treabă nimeni nu spunea clar adevărul când
ne combătea. O făceau totdeauna marginal. Ne-au calomniat și
ridiculizat cu formula: „Ăștia, ca și rușii, cred că noi am descoperit
tot“. In această dezbatere calomnia și minciuna au mers mână-n
mână. Nici unul dintre protocroniști n-ar fi bănuit însă că acest
termen va cataliza o dușmănie atât de mare chiar și după 13 ani de la
această discuție. Lepădarea rituală de protocronism a ajuns să imite
formula sacră de la botez, cu lepădarea de satana! Fiindcă nici acum
nu i se iartă acestui popor dorința de a se afirma și de a exista.
– Domnule Dan Zamfirescu, ce muzică vă place?
Ceea ce îmi place mie foarte mult este bucata muzicală
„Variațiuni pe o temă de Haydn“ de Johannes Brahms, dirijată
de Sergiu Celibidache! Din motive de ordin foarte personal, pentru
amintirile ce mi le recheamă în suflet.
Dar când simțeam că pier, când simțeam că nu mai pot, că sufletul meu este călcat de o cizmă, când simțeam că merg la Dumnezeu
și-l întreb „Doamne, cât ne mai ții și cât ne mai prăpădești?“, atunci
îmi puneam discul scos de Ansamblul „Ciocârlia“, cu muzică de la
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mine din Argeș. Și când se dezlănțuia trăsnetul acela de muzică populară, cu forța asta cosmică, țâșnită din melosul nostru, ziceam:
„Doamne, poporul acesta nu poate să piară“.
Retipărit după Gabriela Rusu-Păsărin, Portrete în oglinzi
paralele, Râmnicu Vâlcea, Editura Horion, 1997, p. 181-211.
*
* *
Acest dialog a fost redactat de doamna Gabriela Rusu-Păsărin
folosind lunga noastră convorbire imprimată pe bandă de casetofon
și-i sunt profund recunoscător pentru aceasta.
În mod deosebit îi exprim gratitudinea pentru textul cu care
a însoțit interviul atunci când l-a publicat în volumul Portrete în
oglinzi paralele, apărut în 1997 la Editura Horion din Râmnicu Vâlcea. A fost un gest eroic, aproape sinucigaș, dar care-i dă măsura
nu numai intelectuală ci și morală, aliaj din ce în ce mai rarissim în
lumea condeierilor de azi.
Neavând prilejul să citesc textul decât în volum, acum, la
retipărirea lui mi-am permis să operez unele retușuri și corecturi.
Am intervenit numai spre a însoți textul cu notele care se tipăresc
în continuare, și pentru a da acestui interviu, de excepțională
importanță pentru mine, acea formă „definitivă“ garantată în ochii
cititorilor de însuși cel în cauză.
NOTE

1.

Am continuat să-l țin însă și după decembrie 1989, ceea ce a mai
adăugat alte mii de pagini!

2.

A apărut în 1992 la Editura Roza Vânturilor.

3.

L-am părăsit în 1998 pentru a mă muta cu chirie într-un bloc din
Drumul Taberei, în timp ce casa din Bitolia 20, cumpărată de tatăl
meu pe numele mamei și pe al meu (câte un apartament pentru
fiecare) mi-a fost naționalizată ilegal în 1950, apoi am fost evacuat
și adăpostit cu părinții în două cămăruțe libere din podul imobilului
din Strada Columb 6–8 al surorii tatălui meu, Maria Angelescu,
văduva marelui economist I. N. Angelescu, rector al Academiei de
înalte Studii Comerciale și Industriale. În urma legilor și practicilor
post-decembriste voi fi a doua oară deposedat, și tot ilegal!
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4.

Ea a devenit pur și simplu profetică o dată cu vizita istorică a Papei
Ioan Paul al II-lea, în 7 - 9 mai 1999.

5.

Cele spuse de Mihai Berza, Petre Ș. Năsturel, Virgil Cândea și
Alexandru Duțu după ce Leandros Vranoussis a prezentat la Al
doilea Congres internațional de studii sud-est europene de la Atena
comunicarea Les „Conseils“ attribués au prince Neagoe (1512–521)
et le manuscrit autographe de leur auteur grec. Ou la «question
homérique» de la littérature slavo-roumaine enfin résolue! au
fost publicate în Actele Congresului și în extrasul în care însoțesc
textul comunicării. Aceste intervenții au fost traduse integral de
subsemnatul din franceză și publicate în cuprinsul replicii intitulate
Pe marginea unei „chestiuni homerice”: Neagoe Basarab și Manuil
din Corint din volumul Contribuții la istoria literaturii române
vechi, București, Editura științifică și enciclopedică, 1981,p. 305323.

6.

Vezi articolul Neagoe Basarab - un Eminescu al timpului său?
Apărut în „România literară“ din 18 decembiie 1969 și retipărit în
primul volum din seria Itinerar critic, București, Editura Eminescu,
1973.

7.

Aluzie la Un om pentru istorie, cu articolele politice despre Nicolae
Ceaușescu.

8.

Despre Mircea Eliade s-a spus la 5 mai 1986, în amfiteatrul Edgar
Quinet al Sorbonei în care a fost omagiat la 40 de zile de la moarte: „
Opera lui Mircea Eliade participă la metamorfoza vremurilor, care
se săvârșește azi sub ochii noștri. Opera lui Mircea Eliade, care
transcede ideologiile, va dăinui, participând, orice s-ar întâmpla,
la renovarea lumiiu.

9.

De fapt nu este unic: la fel au ales să moară decât să-și lepede
credința, rudele doamnei lui Ștefan cel Mare, Maria din Mangop,
atunci când ultima rămășiță a Imperiului Bizantin a căzut sub
stăpânirea otomană.

10.

Sunt două versiuni asupra morții sale, dar cauza este una sigură: pedeapsa aplicată de primul domn fanariot al Țării Românești, Nicolae
Mavrocordat, care l-a acuzat de participare la primul complot antifanariot!
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11.

Ideea și termenul, emise în martie 1991 dar puse în circulație abia în
1997, când a apărut în volum acest interviu, au dobândit o ilustrare monumentală, doi ani mai târziu, în cartea lui Mihai Ungheanu,
Holocaustul culturii române. Ipoteze de sociologie literară (19441989), București, Editura D.B.H., 1999 (470 p.) și în cele două volume coordonate de Ilie Bădescu și Mihai Ungheanu, intitulate
Enciclopedia valorilor reprimate. Războiul împotriva culturii române (1944-1999), București, Editura Pro-Humanitate, 2000. În același an Editura Enciclopedică a publicat Gândirea interzisă. Scrieri
cenzurate. România 1945-1989, coordonator științific prof. univ.
asociat Paul Caravia, Cuvânt înainte academician Virgil Cândea. La
Editura Victor Frunză a fost reprodus anastatic în 2003 celebrul și
de tristă amintire volum Publicații interzise, apărut în 1948 – unul
din documentele cutremurătoare și revelatoare ale acestui „holocaust“ spiritual.

12.

Am folosit și eu aceste cifre exorbitante, vehiculate de literatura
anticomunistă de data aceasta. Ele sunt de aceeași calitate
„documentară“! Cel puțin până în momentul de față, după 17 ani,
organizația condusă de domnul Ticu Dumitrescu, a foștilor deținuți
politici, nu a fost în stare să producă lista tuturor celor închiși (ea nu
va depăși dimensiunile unei cărți de telefon!) și cu atât mai puțin a
tuturor celor morți.
Inventarul alfabetic al domnului Cicerone Ioanițoiu este departe
de a epuiza realitatea, dar convinge deplin de necesitatea de a jongla
prudent cu cifrele, evitând exemplul, deloc demn de urmat, al altora. Nu
numărul ci calitatea victimelor este esențială și definitorie
pentru holocaustul împotriva poporului român și împotriva
culturii române.

13.

Din nefericire, la ceilalți toți s-a evaporat de mult, înlocuită cu teoria
„sfârșitului destinului istoric al poporului român“. La mine nu!

14.

Pentru ediția din România a cărții Un om, o viață, un destin. Ionel
Jianu si opera lui, apărată întâi în S. U. A., Ionel Jianu a scris o
prefață specială, în care a făcut această mărturisire: „Mi-era dor de
acea omenie românească pe care n-am întâlnit-o nicăieri altundeva
în lumea pe care am vânturat-o de-a lungul zecilor de aniu.

15,

Ea avea să invadeze însă poezia „cultă“!
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16.

Acum ni se prevede, vai, că în 2050 vom rămâne doar 16 milioane,
majoritatea bătrâni și invadați de asiatici! Este performanța clasei
politice în acești 15 ani scurși de la cele spuse aici! Dar jocurile nu
sunt încă făcute!

17.

El își va găsi expresia supremă opt ani mai târziu, în mesajul profetic
adresat României în ziua de 9 mai 1999 de Papa Ioan Paul al II-lea.

18.

Știm acum, datorită domnului Ioan Talpeș, că se dorea mai mult:
însăși DISTRUGEREA ROMÂNIEI. Vezi pagina 318.

19.

Care a rămas legendar prin ajutoarele date în toate felurile confraților aflați în nevoie, atât cât îi permiteau veniturile și poziția sa
socială.

20.

Și a reușit părintele profesor de la Facultatea de Teologie din
București, să scrie o carte întreagă despre această convingere a sa și
să fie ascultat cu interes de eminenți specialiști de peste hotare. Nu
mă pot pronunța câtă dreptate are, dar atitudinea sa este caracteristică pentru cei mai mulți ca dânsul.

21.

Se zice că ieșind de acolo, doi care împărțiseră cu Nichifor Crainic
celula se recomandau: „Eu sunt volumul I“ . „Eu sunt volumul II“.

22.

Harry Brauner sau vocația și mândria folclorului românesc,
retipărit în Istorie și cultură, voi. II, București, Editura Roza
Vânturilor, 2003, p. 374 - 377. Se relatează, în note, modul cum s-a
desfășurat după aceea sărbătorirea lui Harry Brauner, declanșată de
acțiunea de la „Săptămâna“.

23.

Marin Preda și patologia istoriei, retipărit în același volum, p. 378 383.

24.

Din nefericire s-a făcut tot ce era cu putință spre a se risipi acest entuziasm din anul când se înregistra acest interviu și pentru ca țăranul
român să-și ia lumea în cap și să se mute în Spania și în Italia.

25.

Este volumul
evreiască“.

26.

Dețin chiar de la Al. Oprea, directorul Muzeului literaturii române,
mort în condiții suspecte în noaptea de 4 spre 5 decembrie 1983,

cu

majoritatea

articolelor

despre

„chestiunea
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informația că Ceaușescu personal a fost preocupat de soarta volumului. El ar fi trebuit să intre la tipar imediat după volumul IX care,
apărut în 1980, declanșase un imens scandal în urma protestelor
Șef- rabinului Moses Rosen (la Milano s-a publicat o broșură cu materialele produse în cursul lui, scoasă de Fundația Europeană Drăgan
la Editura Nagard). Întrucât volumul X nu era însă gata, Al. Oprea
a tipărit imediat după volumul IX volumul XIV, Traduceri filosofice, istorice și științifice, chiar la începutul ultimului său an de viață
(„bunul de tipar“ are data 31 ianuarie 1983). Pauza de doi ani între
volume ca și natura benignă a celui apărut în febniarie 1983 mai calmase atmosfera și Ceaușescu i-a sugerat, când l-a primit cu volumul
proaspăt apărut, că dacă tot renunțase la ordinea volumelor, să lase
volumul X la urmă, și să publice întâi pe cele care nu ridicau mari
probleme (volumul X are și majoritatea articolelor anti-rusești). Al.
Oprea n-a mai apucat să vadă nici un alt volum, murind la sfârșitul
anului. Vor apărea, după moartea sa, volumul XI în 1984 și în 1985
XII și XIII, după care au urmat alți trei ani de pauză. La 6 decembrie 1988 ajunsese în „bun de tipar“ Volumul XVI, Corespondență.
Documente și a apărut la începutul anului 1989, anul bătăliei pentru volumul X, care are bun de tipar din 24 IV 1989. Volumul XV –
Fragmentariu, avea să apară abia în 1993.

27.

Mi-am notat vizita sa în Jurnal. Cum volumul care costa 100 de lei
se vindea cu 1000 pe sub mână, venirea lui m-a scos dintr-un impas
financiar! Discutând situația politică, doctorul și scriitorul care era și
astrolog mi-a spus: „Astrologic, Ceaușescu este terminat. Nu mai are
viitor“. Era el însuși surprins de acest fenomen.

28.

Acum această listă poate fi făcută cunoscută integral: 1. P. S.
Ioachim, episcopul Hușilor; 2. Părintele Ilarion Argatu, a cărui
deshumare la șapte ani de la moarte l-a găsit neputrezit, și pe care
într-un moment de cumpănă pentru acțiunea noastră l-am visat
(atunci era în viață, la Cernica!) stropind cu busuiocul pentru botez
crucea de pe mormântul lui Eminescu de la Cimitirul Bellu, ceea ce
mi-a dat certitudinea că vom izbuti; 3. Părintele Ioanichie Bălan;
4. Părintele arhimandrit Ciprian Zaharia, atunci starețul mănăstirii Bistrița, jud. Neamț; 5. Maica de luminoasă amintire, Nazaria
Niță stareța mănăstirii Văratic; 6. Pr. prof. Dumitru Popescu,
rectorul Institutului Teologic de grad universitar din București;
7. Pr. prof. Dumitru Gh. Radu, prorectorul aceluiași institut;
8. Pr. Prof. Emilian Cornițescu de la același institut; 9. Prof. Petru
I. David, de la același institut; 10. Părintele ieromonah dr. Daniil
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Ciobotea de la Administrația Patriarhală, acum Preafericitul
Patriarh Daniel; 11. Părintele ieromonah dr. Casian Crăciun, din
aceeași Administrație, acum Î.P.S. Casian, Arhiepiscopul Dunării
de Jos; 12. Preot Ioan Boțocan de la Catedrala mitropolitană
din Sibiu, de luminoasă amintire; 13. Preot Gheorghe Drăgulin
profesor la Facultatea de teologie din București; 14. Preot Prof.
Constantin Galeriu; 15. Preot Ion Ceaușu paroh al bisericii din
Târgoviște; 16. Preot Petre Zamfir, de la Biserica din Domenii,
între timp plecat dintre noi și 17. Arhidiacon Ioachim Giosanu,
acum Î.P.S. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.
29.

Toate cele cinci articole provocate de această dezbatere sunt
adunate acum în volumul Cultura română – sinteză europeană,
apărut la Editura Litera-Internațional din Chișinău – București, în
secțiunea În jurul conceptului de protocronism românesc (p. 82154). Primul datează din 1 octombrie 1977 iar ultimul s-a tipărit în
1986.

30.

Articolul se intitula Profesorii mei de limba și literatura română
și a apărut în „România literară“ nr. 42 din 1986, dar în realitate
era o condamnare a protocronismului și promotorilor săi, investită
cu greutatea unui membru al Comitetului Politic Executiv. După o
lungă incursiune în domeniul ideologiei de extremă dreaptă a „anilor
30“ Gogu Rădulescu continua:
„Din cam aceeași familie spirituală și urmărind aceleași scopuri,
mi se pare a fi și așa-numitul «protocronism». La început, când se recomanda a fi (după o denominație care nu însemna ceea ce pretindea
a fi) decât o teorie a anticipației creației noastre literar-științifice, îmi
apărea numai drept apăsat ridicolă. Și asta pentru că îmi aducea aminte de teze asemănătoare care, prin anii cincizeci, vehiculau, pentru alte
zone geografice pretenții cam hazlii, de priorități absolute în toate domeniile.
De altfel, atunci, la apariție, acest punct de vedere a fost respins
de mai toți oamenii de cultură, demonstrându-se că în planul literar
nu are nici o importanță cine anume și unde a propus un motiv sau o
modalitate, ci, exclusiv, artistul care i-a dat înaltă expresie estetică, iar
în domeniul științific, oricum, o nouă descopeiire se impune ca atare
sub numele celui ce o creează. Sonicitatea lui Gogu Constantinescu,
efectul Procopiu s-au legitimat ca atare în fizica mondială, după cum
descoperiri românești din sfera matematicii și din multe alte domenii sunt recunoscute pe plan mondial [subl. mea. Vezi însă opinia
diferită a profesorului Solomon Marcus!]. Dar nu cred că, prin unele
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anticipări ale lui Odobleja, se poate ajunge la concluzia, așa cum s-a
pretins, că Norbert Wiener, de care se leagă întemeierea ciberneticii,
l-ar fi expropriat pe savantul român. Și, ca să cităm și un exemplu din
domeniul literar, avangardismul românesc (din care unii importanți
protagoniști – D. Trost, Paul Păun, Ștefan Roll (Gh. Dinu), Geo Bogza,
Gellu Naum, Aurel Baranga, Virgil Teodorescu – mi-au fost sau mi-au
rămas buni prieteni) s-a impus în mișcarea de avangardă europeană
drept o contribuție de mare merit, unanim recunoscută. Lucrurile nu
s-au oprit însă la faza adolescentină a acestor teorii, când ea se situa
undeva între naivitate și hazliu. O naivitate însă mimată. Am citit, cu
o curiozitate mereu în creștere, mai tot ceea ce se pubhca în favoarea
«protocronismului». De la o vreme am constatat că faza adolescentină
a trecut, cam repede, spre maturizare. Deși acest termen nu l-am mai
găsit în nici un dicționar al limbii române, astăzi se vorbește de stadiul
său doctrinar. După opinia noastră, această doctrină țintește, prin
accentuarea specificității, să ne desprindă din comunitatea culturală
europeană, în spațiul căreia, istoric și în prezent, ne integrăm în chip
firesc. Exilându-ne cultural din Europa, ni se rezervă provincializarea în noi înșine sau într-un Orient și acesta indistinct. Tristă soartă
și nefericită condiție pentru o cultură ca a noastră, care își dezvăluie marile valori numai în confluență cu spațiul european și chiar
universal căruia îi aparținem.
Ni se mai dau asigurări că secolul următor va fi integral al culturii românești, vorbindu-se chiar de un misionarism cultural al nostru în lume. Memoria mea reține realitatea acestor motive și frecvența
lor relativă prin anumite medii ale anilor treizeci. Nu vreau să citez aici
nume și titluri de lucrări. Dar intelectualii generației mele antifasciste
ca și cercetătorii mai tineri le cunosc prea bine. Teoreticienii «protocronismului» actual încearcă mereu să-și anexeze mari personalități
culturale din trecut, citându-l pe Kogălniceanu, Hasdeu, Eminescu,
Iorga, Blaga, Pârvan, Călinescu. Această anexare precursoare mi se pare
scandalos frauduloasă, constituind o tratare în deriziune a unor mari
personalități tutelare. Acestea, deplin conștiente de valoarea operei lor
și a culturii pe care o slujeau cu atâta forță creatoare, nu aveau câtuși
de puțin conștiința complexului de inferioritate subalternă pe
care o relevă «protocronismul». Ele, aceste personalități, știau prea
bine că o cultură modernă cum e a noastră, își dezvăluie valoarea prin
creativitatea ei originală, specifică, numai datorită conexiunii cu cultura
europeană. Pentru că – o demonstrează opera acestora – închistarea
mohorâtă în minoratul provincialist nu e o cale practicabilă pentru
nici o cultură, cu atât mai mult pentru una cu propensiune spre europenizare și universalizare, cum e acea românească“ (p. 15-16). Am
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corectat după textul din „România literară“ pe diviziune în deriziune.
31.

În articolul Pro Caragiale. Paradoxurile unui regizor, apărut în
ziarul „Opinia publică“ de la Iași, numărul din 15 mai 1929.

32.

În prelegerea inaugurală, din 20 ianuarie 1939 a cursului de Estetică
și critică literară la Universitatea din București, prelegere intitulată
Mihail Dragomirescu și publicată în volumul Trei critici literari
(Titu Maiorescu, Mihail Dragomirescu, Eugen Ionescu) în colecția
„Biblioteca pentru toți“, nr. 1550- 51, 1944.
În Catalogul general. 1895-1995, scos de Editura Minerva în
1995 la nr. 1551 apare: „Neidentificat“ dar el figurează tot pe coperta
cărții lui Tudor Vianu, trecută numai cu nr. 1550 în acest catalog.

33.

Ulterior aveam să descopăr că de fapt „părintele protocronismului“
ca idee a fost tatăl său, Alexandru Hasdeu, în cele două celebre
discursuri în limba rusă ținute elevilor liceului din Hotin, la 25 iulie
1837 și 20 iunie 1840. Pentru prima oară apare ideea că în unele
momente noi am fost înaintea Europei vremii, precum și ideeaforță că prin spirit și cultură națiunea română își poate adjudeca un
loc de frunte în cultura universală, precum odinioară grecii în lumea
antică. Vezi acum eseul meu Un concept de istorie literară care se
cere omologat: Școala Basarabeană în volumul Cultura română –
sinteză europeană, p. 288 - 292.

34.

Profetismul lui Nicolae lorga ce a dominat aproape două decenii
nu a trecut dincolo de idealul și lupta pentru înfăptuirea României
Mari. Odată realizat acest ideal multisecular, vocea sa a încetat să
mai fie dominantă în spațiul cultural interbelic. Noul ideal postbelic,
noua idee-forță, aceea a unei culturi românești de altitudine
și prestigiu universal este formulată și lansată, a doua zi după
realizarea „României Mari“, de către Garabet Ibrăileanu, care a
scos la Iași împreună cu Mihail Sadoveanu „Însemnări literare“ (am
amintit aceasta în articolul Ibrăileanu – ctitor al modernității,
retipărit în Cultura română – sinteză europeană). Este servită de
asemenea de revista lui C. Rădulescu-Motru „Ideea europeană.
Dar omul care-i descoperă și formează pe primii români ce vor
realiza acest ideal este Nae Ionescu. Acest cunoscător de ebraică
și auditor profund receptiv al lui Husserl este totodată omul care-l
readuce pe B. P. Hasdeu în reala actualitate cu mâna celui mai glorios
dintre discipolii săi, Mircea Eliade. Nici un alt intelectual român nu
a asimilat mai profund ethosul major al iudaismului, această vocație
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profetică aplicată de el la fenomenul României și transmisă lui Mircea
Eliade și Emil Cioran, mai ales. Profetismul cioranian din Schimbarea
la față a României, precedat de Itinerariul spiritual al lui Mircea
Eliade, sunt consecințele și roadele căutărilor lui Nae Ionescu. Ceea
ce G. Ibrăileanu întrevăzuse, Nae Ionescu și școala sa au realizat: o
cultură română care se poate impune universal, chiar dacă
pentru aceasta a trebuit să se mute în afara României!!
Fără îndoială, Edgar Papu, care-și luase licența în filosofie cu Nae
Ionescu, deși era un discipol al lui Tudor Vianu până în ultima fibră,
n-a fost străin de acest impuls naeionescian. În ce mă privește, am recunoscut totdeauna că sunt „discipolul postum“ al lui Nae Ionescu
deși marele meu spirit tutelar a fost și a rămas Nicolae Iorga.

35.

Volumul Din clasicii noștri. Contribuții la ideea unui protocronism
românesc, București, Editura Eminescu, 1977, se încheia cu un
Prolog către viitor. Către sfârșit de veac, terminat cu cuvintele „Nu
este exclus ca de aici să se conceapă, odată cu sinteza veacului XX și
premisele veacului XXI“.
Calamitarea culturii române, din nou, de către istorie, în ultimul
deceniu al dictaturii ceaușiste și de atunci în crescendo până acum, a
amânat deocamdată împlinirea acestei speranțe. Dar gândului cutezător al catolicului Edgar Papu i se va adăuga, 22 de ani mai târziu, profeția cu mult mai cutezătoare a Papei Ioan Paul al II-lea!
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„Eu, fiu de moșier și nepot de ministru mort
în temnițele comuniste, am fost unul dintre
făuritorii ideologiei național-comuniste“
Textul care urmează reprezintă răspunsurile în scris
la chestionarul înmânat de domnii Ben Lewis și Alexandru
Solomon, de la British Broadcasting Corporation (BBC), la
26 iunie 2001. Pe baza lui s-a desfășurat un dialog, la București, în fața camerelor de luat vederi, la 6 iulie, pentru
un film de o oră, realizat de BBC pentru publicul din Europa Occidentală. Filmul urmează să includă și alte dialoguri
similare, cu personalități politice și culturale ale ultimilor
decenii, printre care maestrul Adrian Păunescu.
Îmi exprim cea mai caldă recunoștință redacției revistei „Flacăra“ pentru găzduirea acestui text în primul număr din noua serie Adrian Păunescu, urându-i să reînnoade epopeea slujirii neamului românesc prin cuvânt, legată
pentru totdeauna de energia nesecată, asistată de Dumnezeu, a omului în care flacăra speranței și a credinței în biruința alor săi nu s-a stins niciodată și se reaprinde iarăși
pe culmi.
– Cum vedeți legătura între comunism și istoria
României?
– Că ne place sau nu, perioada când la conducerea României
și a poporului român s-au aflat Partidul Comunist și cei doi mari
conducători ai săi, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu,
reprezintă apogeul întregii noastre istorii. V-o spune un istoric de
cea mai proastă origine socială, care are toate motivele să urască
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această epocă. Sunt fiu de moșier și nepotul deputatului liberal de
Argeș, Constantin C. Zamfirescu, subsecretar de stat în guvernele
Sănătescu și Rădescu, închis la Sighet și mort la o nouă întemnițare,
în pușcăria din Botoșani, în decembrie 1963. Timp de o jumătate
de secol am fost socialmente un paria, interzicându-mi-se orice
ascensiune socială și orice funcție importantă, iar din 5 octombrie
1973, când am demisionat de la „Contemporanul“ spre a preveni
destituirea mea ca ne-membru de Partid, și până în aprilie 1990 când
am înființat editura particulară „Roza Vânturilor“ al cărei director și
asociat unic sunt și în prezent, n-am mai avut nicio slujbă și nici un
venit sigur, trăind ca simplu membru al Uniunii Scriitorilor, calitate
pe care o dobândisem în 1968 și care mă ferea de consecințele legii
vagabondajului ce sancționa pe cei ce nu erau în „câmpul muncii“.
– Ce vă determină să dați această caracterizare istoriei României sub comunism ?
– Gândiți-vă ce-a fost România după Teheran, Yalta și Potsdam:
o țară livrată lui Stalin, care urma să fie lichidată și înghițită
treptat de molohul sovietic, aplicându-se asupra ei toate metodele
de teroare și exterminare a unor întregi clase sociale și, mai ales,
a păturii intelectuale. Când eram în liceu, ni se spunea: „Nu mai
strigați «Trăiască-n veci Republica Populară Română», deoarece
noi trebuie să devenim într-o zi republică sovietică!“. Colegul și
instructorul de pionieri care primise ordine în acest sens, se numea
Robert Deutsch, iar acum este un prosper om de afaceri occidental,
cu un mic imperiu și în România.
Ei bine, Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost baciul și câinele
totodată, care a scos oaia din labele și gura ursului și a făcut, după
aprilie 1964, din România o prezență în atenția lumii. Urmașul său,
Nicolae Ceaușescu, a reușit să-i facă pe români, pentru prima dată
în două milenii, co-autori ai istoriei mondiale. Sunt patru
acte de istorie universală ce poartă și semnătura românească în
josul paginii:
1. Transformarea Germaniei din „uriașul economic și
piticul politicu (cum era numită, dar pe franțuzește) în Germania
de astăzi. Începutul s-a făcut prin Ost-Politik a lui Willy Brandt,
al cărei succes s-a datorat numai românilor. Ei au fost singurii în
stare să-i iasă în întâmpinare, toți ceilalți sateliți fiind constrânși de
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Moscova să-i întoarcă spatele. România a fost la un pas de intervenția
militară a Pactului de la Varșovia în urma stabilirii relațiilor cu
Republica Federală a Germaniei.
2. Modificarea raportului de forțe pe tabla de șah a
lumii, în urma apropierii Chinei de Statele Unite, pe vremea președintelui Nixon. Artizană a celebrei vizite la Pekin a
fost neîndoielnic diplomația românească la scară planetară. A fost
începutul procesului ce i-a permis președintelui Reagan să intre în
istorie victorios asupra „Imperiului răului“.
3. Scoaterea SUA din infernul Vietnamului (cel implicat
direct în operație trăiește, din fericire)*, ceea ce le-a permis să facă
figură de apărătoare ale libertății și democrației în fața unei Uniuni
Sovietice intrate în propriul Vietnam – Afganistanul.
4. Asigurarea triumfului, fie și temporar, al rațiunii
în Orientul Apropiat, prin legătura stabilită între Egipt și
Israel. In memoriile sale, marele Anwar El Sadat relatează pe larg
vizita la București, care l-a determinat să se ducă personal la Tel Aviv
spre a încheia pacea cu Israelul, punând astfel bazele procesului, din
nefericire deturnat între timp, poate și fiindcă a dispărut unul din
agenții săi: prietenul român al ambelor tabere în confruntare.
Numai punctul final al procesului a fost Camp David.
Primii pași s-au făcut prin București și Ceaușescu a fost răsplătit,
ca reprezentant al acestei Românii, prin grandioasa primire la Casa
Albă de către președintele Carter. Acela a fost, de fapt, apogeul
istoriei noastre. Dar să nu uităm nici ultima vizită a lui Ceaușescu
* Este vorba de domnul Paul Niculescu-Mizil, autorul a două cărți
fundamentale privind istoria contemporană: De la Comintern la comunism
național. Despre consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești,
Moscova, 1969, București, Editura Evenimentul românesc, 2001; O istorie
trăită, București, Editura Enciclopedică, 1997; ed II, 2002, revizuită
și completată, Editura Enciclopedică 2002, vol. II, București Editura
Democrația, 2003. (Notă 2006) În anul 2008 l-am ajutat să alcătuiască
și i-am tipărit cea mai importantă carte a sa: România și Războiul
americano-vietnamez, care a pus în loc de Motto cuvintele adresate lui
de Averell Harriman: Ai fost la cimitirul Arlington din Washington, unde
sunt înmormântați soldații americani căzuți în Vietnam? Acolo sunt
câteva hectare de cruci. Și datorită vouă, românilor, au mai rămas alte
hectare nefolosite!
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în Germania și discursul ce i s-a ținut de către președintele de atunci
al acesteia. Niciun șef de stat român, în decursul întregii
noastre istorii, n-a avut parte de un asemnea discurs.
Dacă într-o zi vor fi strânse într-un volum ce va dobândi proporții
considerabile toate toasturile, telegramele și elogiile străinătății
de care a avut parte Nicolae Ceaușescu, vom asista la un fenomen
absolut fără precedent în istoria României și poate în cea a tuturor
țărilor socialiste. Noi suntem fericiți cu fraza Papei Sixt al IV-lea
dintr-o scrisoare către Ștefan cel Mare! Aici vor fi sute de pagini.
– Ce înțelegeți prin „național-comunism“ și ce rol ați
jucat dumneavoastră în acest context?
– Exact ceea ce spuneam mai înainte: transformarea comunismului din doctrina lui Stalin, expusă lui Djilas, adică: unde ajung
trupele sovietice, va ajunge și se va instala automat comunismul,
subînțelegând, firește, că până unde va ajunge acesta, se vor întinde și hotarele Imperiului Sovietic (ceea ce a fost valabil o jumătate
de secol), transformarea acestei doctrine în ceea ce au reușit să
facă românii: o strălucită demonstrație a capacității lor de
a rezista și supraviețui tuturor năvălirilor barbare cu care
s-au confruntat de aproape două milenii. Mai mult: transformarea comunismului, instaurat de tancurile sovietice
în urma acordurilor de la Yalta și Potsdam, într-un punct
arhimedic de înălțare a României pe treptele unei prezențe mondiale.
În mod paradoxal, eu, fiu de moșier și nepot de ministru burghez,
mort în temnițele comuniste, am fost unul dintre făuritorii ideologiei
„național-comuniste“ și am participat conștient la cultul lui Ceaușescu, ca formă de sfidare a imperialismului moscovit.
– Cum ați ajuns să scrieți primele dumneavoastră
articole despre Ceaușescu?
– Chiar din zilele Congresului al IX-lea, în vara lui 1965, am
intuit în el ambiția de a fi un urmaș al voievozilor români, nu al lui
I. C. Frimu și Ștefan Gheorghiu, cu atât mai puțin al lui GheorghiuDej. Mi-am spus că pe apa asta, barca acelui naționalism românesc
pe care îl purtam din pântecele maicii mele, fiică de institutor deal lui Spiru Haret – părintele învățământului național românesc
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– va putea naviga cu vântul în pânze. Și atunci, tot ce s-a putut
face pentru a-i întreține și a-i exacerba ambiția aceasta am
făcut, și nu-mi reproșez absolut nimic.
Dar el nu mi-a iertat că am pus poporul român înaintea sa
(eram perfect marxist prin asta, vrând să maschez hiperbolizarea
individului și a rolului său în istorie) în prefața cărții Un om
pentru istorie, în care mi-am adunat toate aceste articole în 1984,
când începuse deja declinul și se întrevedea sfârșitul. M-a șters
cu condeiul propriu de pe lista premiilor UTC acordate de Nicu
Ceaușescu și, pentru a nu rămâne singurul caz, a mai fost ștearsă,
absolut gratuit, o distinsă poetă, Cleopatra Lorințiu. De la dânsa am
și aflat „operația“. Numai dânsei i s-a spus, explicându-i-se de ce
– după ce fusese anunțată să vină în ținută adecvată la decernarea
premiilor – premiul dânsei s-a contramandat!
De fapt, Ceaușescu nu era prost: și-a dat seama că făcusem
prin el propria politică, folosindu-l ca pe un fel de timbru poștal în
expedierea propriilor mesaje, timp de două decenii.
– Care au fost speranțele dumneavoastră în timpul
epocii Ceaușescu?
– Nu mi-am făcut nici un fel de speranță sau iluzie, ci am pândit
orice prilej spre a-mi urmări propriul scop: restaurarea naționalismului românesc tradițional, așa cum îl știm de la Ștefan cel
Mare și Neagoe Basarab la Bălcescu, Kogălniceanu, Hasdeu, Eminescu, Nicolae Iorga, Nae Ionescu, Mircea Eliade și Emil Cioran din
Schimbarea la față a României. Și asta în condițiile regimului comunist și al statutului României, de satelit obligat al Uniunii
Sovietice!
Puteți să numiți asta cinism sau ce vreți. Important este că
am reușit, printre altele, să public și să creez un veritabil moment
euforic în jurul celei mai profund-creștine dintre cărțile românești,
Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie,
în plin ateism, ajuns la exasperare în perioada finală, când Ceaușescu
și consoarta deveniseră prin excelență demolatorii de biserici. Mi-am
legat numele de operația de salvare a uneia dintre ele: Mihai Vodă!*
* Vezi Cum și de cine a fost salvată biserica Mihai– Vodă, în volumul
Războiul împotriva poporului român. (Notă 2006)
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Să știți însă că toți marii intelectuali care s-au angajat să lucreze
pentru neamul și cultura română în ultimii ani ai lui Gheorghiu-Dej
și în zodia lui Ceaușescu au procedat la fel. Vă pot cita pe cel mai
reprezentativ și pe cel mai eficient dintre noi toți, Adrian Păunescu,
incontestabil un om de geniu, nu numai ca poet. Dar și pe Nichita
Stănescu, Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Paul Anghel, care, vai, nu
mai sunt. Iar dintre cei mai vârstnici, pe Marin Preda. Cu toții am
nutrit aceeași luciditate, dar am sperat – și nu fără temei – că vom
reuși, fiecare în parte și toți împreună, să facem tot ce se va putea
spre a servi nația, cultura ei și, evident, propriul destin creator.
– Cum credeți că era privită România în acele vremuri? În ce fel ați încercat să schimbați această percepție?
Un unchi al meu, care a fost și scriitor sub pseudonimul Grigore
Nedei, plecat la Dumnezeu acum aproape doi ani, își făcuse o hartă
cu toate weceurile palatelor unde fusese primit și găzduit Ceaușescu.
Și punea întrebarea: ce rege al României și-a mai poziționat derierul
prin atâtea ilustre locuri?
România a fost, timp de două decenii, a patra putere politică a
lumii, după Israel, SUA și URSS. Gândiți-vă ce a însemnat România
și diplomația ei în darea peste cap a tuturor eforturilor Uniunii
Sovietice de a izola Israelul după „războiul de șase zile“. I-am plătit,
atunci, Uniunii Sovietice toate umilințele suportate de GheorghiuDej, care și el, deși a plătit-o cu viața, a avut satisfacția în 1964
să-l primească pe Mikoian și să-i întindă mâna de sus în jos, iar
acesta s-o primească plecându-se în fața lui, cu un zâmbet aproape
complice și aprobator (armeanul avea poate în suflet ceva comun cu
noi!). Poza există, s-a publicat în „Scânteia“, Dej fiind un maestru
al făcutului cu ochiul către ai săi. Cum făcuse și dărâmând „Cartea
rusă“ fără paravane, să se bucure toți trecătorii pe Calea Victoriei de
spectacol.
Evident, nu eu puteam să mă angajez a lucra împotriva
acestei percepții a României, ca forță mondială a rațiunii
și conviețuirii înțelepte, egale în drepturi și reciproc
avantajoase, a tuturor țărilor și națiunilor lumii, pe o
planetă scoasă de sub amenințarea catastrofei globale.
România a fost realmente o stavilă mică, dar eficientă
(ca acele bucăți de lemn care se pun sub roțile marilor
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vehicule oprite în pantă, spre a nu porni la vale și a luneca
în prăpastie) în calea nebuniei celor mari.
Această stavilă a fost înlăturată o dată cu dispariția lui Ceaușescu și se va vedea în timp cât o să coste „succesul“ operației.
– Pe scurt, care au fost cele mai importante descoperiri din domeniul cultural în acea perioadă?
– Am descoperit că putem să ne simțim așezați în epicentrul
marilor seisme istorice, dar și al marilor înnoiri politice și
morale. Că putem fi într-o anumită măsură „în centrul lumii“ care
se năștea și pe care o doream o lume a solidarității mondiale, a unui
nou umanism, pe care fie și din ipocrizie (dar ipocrizia este omagiul
pe care viciul îl aduce virtuții!) comunismul îl afișa, fiind constrâns
să-l propage în educația noilor generații, în același timp în care le
tortura și omora părinții și neamurile prin închisorile lui Stalin.
Cultura română n-a mai fost marginală, ea a trecut în
avangardă, ca italienii în Renaștere sau ca germanii pe vremea lui
Kant, Goethe și Beethoven. Chiar dacă noi nu am dat creatori
de statura acestora, am dat o literatură de o tinerețe și de o
prospețime fără precedent, și am dobândit curajul de a visa
la un destin universal al spiritului românesc, al forței de
creație a românilor. Ceea ce s-a și întâmplat în parte, căci gloria
mondială a lui Eugen Ionescu, Emil Cioran și Mircea Eliade a avut
un pandant în gloria lui Marin Sorescu, a marilor noștri cântăreți,
sportivi, matematicieni, medici și mulți alții.
Apogeul prezenței românești în cultura și știința lumii, fie prin cei din exil, fie prin cei rămași acasă, a coincis
cu această perioadă istorică. Aceasta și explică de ce doctrina
literară care a făcut cele mai multe valuri a fost așa-numitul „protocronism românesc“, adică ideea că românii n-au fost doar inteligenți asimilatori a ceea ce au făcut alții, prin fenomenul
sincronizării, teoretizat de Eugen Lovinescu, ci ei au putut
deschide, în anumite domenii și momente, drumuri noi,
au putut fi la rândul lor inițiatori, descoperitori, înaintemergători.
În mod paradoxal pentru naționalismul șovin și xenofob, de
care noi ne-am ferit ca de dracu, omul care a creat termenul pentru
această doctrină cu rădăcini în prima jumătate a secolului al XIX-lea
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și care a devenit însuși simbolul ei, ridicat pe scut de noi, abhorat
de alții, Edgar Papu, era un evreu creștinat, ca și maestrul său,
Tudor Vianu, care însă era născut creștin, pe când neuitatul Papu, se
zice că nepot de rabin, devenise creștin catolic la 30 de ani, datorită
prințului Vladimir Ghica.
Un fel de ironie a soartei, un zâmbet al lui Dumnezeu pe care
încercaseră a-l monopoliza naționaliștii ortodoxiști interbelici, a
făcut dintr-un nepot de rabin și dintr-un Papă catolic, Sanctitatea
Sa Ioan Paul al II-lea, profeții celui mai cutezător naționalism
românesc: naționalismul mileniului al treilea, lansat de Papa Ioan
Paul al II-lea, în românește, pe Aeroportul de la Otopeni!
– Ați avut întâlniri cu Ceaușescu, Mizil, Burtică, Eugen Florescu pe teme care țineau de activitatea dumneavoastră? Care erau cerințele lor? Ce spuneau?
– Am avut cu Ceaușescu două întâlniri, dar numai în grup. Am
făcut parte din faimosul grup al „celor 22“ care i-au cerut audiență
într-un memoriu și au fost primiți de Ceaușescu la CC în ziua de 26
august 1980. Ceaușescu a venit însoțit de George Macovescu, președintele Uniunii Scriitorilor, de Ion Hobana, secretarul aceleiași Uniuni, și de Ilie Rădulescu, secretarul cu cultura și propaganda. Totul
fusese pus la cale de Paul Anghel și Eugen Florescu spre a-l salva pe
Mihai Ungheanu de la destituirea din redacția Luceafărului, ordonată de Elena Ceaușescu. Noi am intrat fără să știm că semănăm cu
boierii lui Lăpușneanu chemați spre a li se tăia capetele. Am reușit
atunci, prin textul scris și citit lui Ceaușescu, să răstorn situația și
să determin prelungirea audienței de la 40 de minute la patru ore și
zece minute, și să ieșim de acolo biruitori, cel puțin pe moment. Dar
spre a povesti ce a fost mi-ar trebui o oră.
A doua oară l-am privit pe „idolul meu“ (cum îi zicea regretatul
Paul Anghel, referindu-se la publicistica ceaușistă prin care mă
singularizasem) timp de opt ore, la întâlnirea cu grupul de scriitori,
mult mai numeros, numit „activul de partid“. Fusesem acceptat,
eu și Ioan Alexandru, la ordinul expres al lui Ceaușescu, deși nu
eram membri de partid, fiindcă făcusem parte din grupul celor 22.
Am privit atunci un cu totul alt om, dar marile personalități (și era
incontestabil una, mă convisesem din experiență directă) au multe
înfățișări.
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Pe cea mai completă, cu nuanțele albe și cu cele negre
deopotrivă, am văzut-o cu toții, datorită televizorului, la procesul de
la Târgoviște. Nu s-ar putea spune că am avut motive să ne fie
rușine că am fost contemporanii lui și că i-am fost alături
la multe.
Cu Paul Niculescu-Mizil am avut o legătură indirectă: cultura
română ajunsese a fi terorizată de un bătrân savant căruia i se
atribuie întemnițarea la Aiud a lui Ion Petrovici, pe care se spune
că Petru Groza reușise să-l scape, deși fusese condamnat la 10 ani o
dată cu ceilalți membri ai guvernului Antonescu.
Cum bătrânul academician semnase o carte despre Alexandru
Philippide, filologul grec din România care a dat o nouă formă teoriei
lui Roesler, susținând „imigrarea“ românilor din sud la nordul
Dunării, dar mutând data înaintea venirii ungurilor în Transilvania,
Paul Niculescu-Mizil, pe-atunci secretarul cu cultura, s-a exprimat
față de doamna profesoară Zoe Dumitrescu-Bușulenga: „Nu se găsește
nimeni să-l pună la punct?“. Mesajul mi-a fost transmis chiar de dânsa,
și în timorarea generală, dar stăpânind secretul a ceea ce se dorea de
„Sus“, am publicat în „Săptămâna“ din decembrie 1970 articolul De
la Robert Roesler la academicianul Iorgu Iordan, care a dat
semnalul „dezumflării“ lui politice. Cel atacat s-a dus să mă reclame
la... Paul Niculescu-Mizil, ignorând, firește, de unde venea ideea. A
fost întrebat direct dacă este pentru continuitate sau pentru venire
din sudul Dunării. Cum și academicianul Iordan era un partizan al
ultimei teorii, nu și-a renegat convingerile și în consecință a fost
condus la ușă cu dispoziția dată șefului de cabinet, Otobâcu, să nu
mai fie văzut pe acolo. Natural, lucru s-a aflat chiar de la șeful de
cabinet al domnului Paul Niculescu-Mizil și au urmat consecințele.
Aveam să suport curând răzbunarea bătrânului academician, care
mi-a blocat un an și patru luni la Comisia Superioară de Diplome
recunoașterea doctoratului, dar până la urmă am câștigat bătălia,
sporindu-mi autobiografia cu un episod destul de hazos.
– Cultul personalități servea un scop? A fost util?
– Cei care l-au inițiat și promovat (și mă număr printre ei) au
mizat pe șansa de a specula tot ceea ce se putea din partea pozitivă a
unui om simplu, dar de incontestabil geniu, și a unui as al puterii absolute. O putere construită în contul comunismului, dar dispusă să
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se servească din plin de aspirațiile naționale. Totodată, împingerea
lui Ceaușescu între Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul (și sunt primul
care a făcut-o, în recenzia cărții lui Michel P. Hamelet, recenzie publicată de Nicolae Breban în „România literară“) era un mod de a
sfida Moscova, arătându-i că, așa cum se petrecuse cândva și pe vremea Imperiului Otoman, noi avem voievozi, nu
simple pașale ale Kremlinului! Nu mai eram pașalâcul de
la Yalta!
Asta voiam să demonstrez cu acest așa-zis cult. De altfel nu inventam procedeul. Marii intelectuali interbelici, Mihail Sadoveanu,
Tudor Arghezi, Alexandru Rosetti, Gala Galaction și George
Călinescu se folosiseră de vanitatea culturală a lui Carol II spre a-i
smulge tot ce se putea pentru cultură. Și s-a putut mult!
Din nefericire, la noi, post-bizantinii, aceste tradiții sunt
resuscitate periodic de vicisitudinile istoriei, care și ele se repetă.
– Cum reacționau românii de rând față de Ceaușescu?
– Ei au început prin a-l iubi și au sfârșit prin a se ruga lui
Dumnezeu să le dea măcar o zi din viață după ce-l vor vedea făcut
bucăți, împreună cu nefericita consoartă.
Această evoluție tragică de care a fost direct vinovat, dar nu
singurul vinovat, a contribuit hotărâtor la reușita vastei acțiuni
internaționale de transformare a lui Ceaușescu într-un monstru a
cărui înlăturare trebuia să salveze poporul român de la exterminare
prin foame, frig, boli și deculturație. Din nefericire, s-a văzut
după aceea că acest program de exterminare continuă, ceea
ce înseamnă că Ceaușescu a fost în ultimii săi ani doar unul din
executanții lui.
– Ați scris despre Elena? V-ați întâlnit cu ea, ați avut
discuții cu ea pe marginea unor subiecte culturale?
– Nu am văzut-o de aproape decât la a doua întânire cu
Ceaușescu, aceea cu „activul de partid“. Din fericire, nu l-a însoțit la
prima, unde se mulțumise să-i ordone ca după 40 de minute să ne
expedieze spre judecată la partid.
Am scris despre ea numai câteva rânduri, singurele pentru
care mi-am călcat pe inimă și pe care le-am așternut cu convingerea
că încerc inutil să convertesc persoana la cauza culturii române.
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Dar trebuia să încerc, măcar o dată. Nu încape îndoială că Elena
Ceaușescu a fost un personaj nefast, dar istoria va consemna că
singura femeie din România condamnată la moarte de
un tribunal și suprimată de un pluton de execuție a fost
ea. Și că „proasta“ (cum i se spunea), a murit cu o demnitate de
eroină romană, la înălțimea tovarășului de viață, pe care l-a însoțit
totuși nu numai în nebunie și moarte, ci și în clipele de glorie, când
regii și reginele, președinții de state și marile somități științifice
internaționale îi deschideau ușile și-i sărutau mâna.
– Care credeți că erau efectele pozitive ale spectacolelor omagiale asupra publicului românesc și străinătății?
– Nici un efect pozitiv, dar spectacolele acelea au încurajat
sistematic partea negativă din personaj – și ea considerabilă – pe
care un veritabil „trust al descreierării“, format la un moment dat și
condus de Gogu Rădulescu, a știut să o speculeze, tot așa de inteligent
ca noi pe cea pozitivă.
Din nenorocire pentru Ceaușescu și pentru Țară, el a abandonat
total pe cei ce-l însoțiseră și-l ajutaseră să-și construiască epoca
lui de glorie, un Paul Niculescu-Mizil, un Ștefan Andrei, un Cornel
Burtică, și s-a abandonat total acestui „trust al descreierării“, a cărui
ultimă victorie a fost inițiativa mitingului din 21 decembrie 1989.
– Revoluția din decembrie a fost reală, sau a fost o
înscenare, un spectacol de teatru?
– Dacă n-ar fi fost reală și dacă n-ar fi dat peste cap toate
planurile de la Malta în legătură cu foștii sateliți care urmau să
treacă sub dominația, de data asta împărțită cu Vestul, a perestroicii
gorbacioviste, nu s-ar face atâtea eforturi pentru a-i nega
existența.
Gorbaciov a ignorat faptul că românii luptau cu bolșevismul rusesc încă din 1917, de la nașterea lui, iar pe cel ungar îl
zdrobiseră în 1919, la Budapesta. Domnul Silviu Brucan, așa cum
a mărturisit-o de atâtea ori, a venit de la Moscova cu dispoziția de
a înlătura pe Ceaușescu, dar a salva regimul comunist, care urma
să devină perestroikă, din nou supusă dictatului de la centru. Dar
copca crăpată la București s-a dus până sub zidurile Kremlinului și
l-a înghițit și pe autorul moral al execuției Soților Ceaușescu, iar
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comunismul a fost pentru prima oară abolit oficial, ca
sistem de guvernământ, la București, de către domnul Ion
Iliescu, de pe balconul CC, în seara zilei de 22 decembrie
1989. A fost astfel inaugurată solemn, de aici, era „postcomunistă“ în istoria universală: Președintele Ion Iliescu va
intra în istorie ca primul șef de stat comunist care l-a spânzurat pe
Lenin, chiar și în chip de statuie, în timp ce la Moscova încă mai
există, chiar și în chip de mumie.
Această răsturnare spectaculoasă a planurilor făcute
de cei mari în legătură cu noi a rămas deci, și să sperăm
că va rămâne mai departe, trăsătura definitorie a istoriei
românilor.
„Flacăra lui Adrian Păunescu „,
Anul I, nr. 0, din 20 iulie, p.3 și
nr. 1, din 6 septembrie, 2001, p. 14
P.S. 2006. La editura „Ideea Europeană“ a apărat volumul Scriitorii
și puterea de Marin Radu Mocanu, care pe baza fondului arhivistic
al CC. al P.C.R. a publicat stenogramele unor întâlniri între Nicolae
Ceaușescu și unii scriitori în perioada 1978-1981. Stenograma întâlnirii
din 26 august 1980 cu „cei 22“ se află la paginile 80-130. Deocamdată
mă abțin de la orice comentariu și rezerv unele retușuri pentru altă
ocazie.
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„Suntem mânați cu bâta spre mormânt,
numai că orice bâtă are două capete!“
Dialog cu Victor Niță
– Mărturisesc, stimate domnule Dan Zamfirescu, că
mă simt întrucâtva inhibat de personajul care sunteți,
unul complex și controversat, derutant prin arta cu care
știți să purtați un dialog. Drept urmare, v-aș invita să
precizăm, din capul locului, doar trei probleme asupra
cărora v-aș ruga să vă exprimați opiniile.
Rar mi-a fost dat să fiu invitat să vorbesc pe puncte. Dar, dacă-i
ordin, cu plăcere!
– Nu e ordin, ci doar o precauție. O simplă precauție
provocată, între altele, și de faptul că arătați surprinzător
de bine și de elegant față de boema sub care v-am cunoscut
acum aproximativ 30 de ani. Cu acel Dan Zamfirescu poate
că m-aș fi descurcat mai bine. Cu cel care sunteți acum,
atât de elegant, zău, mă simt inhibat.
Poate că arăt bine la cei 68 de ani câți am împlinit, că mă țin
bine, mai ales cu sănătatea. Dar să știți că, de fapt, sunt același. Nu
m-am schimbat. Meritul că arăt cum arăt este al soției mele, Ileana
Mihăilă.
– Îmi permiteți o indiscreție?
Bănuiesc că vreți să mă întrebați ceea ce mai toată lumea mă
întreabă, ceva în legătură cu diferența de vârstă dintre noi. Da, e
mult mai tânără decât mine. Cu un sfert de secol. Satisfăcut?
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– Da.
Mai mult decât atât, ca să vă satisfac în întregime curiozitatea
sau indiscreția, pot să vă spun că am cunoscut-o pe actuala mea soție
cam pe când avea doar doi anișori. În acea perioadă subsemnatul
m-am împrietenit cu tatăl ei, savantul profesor Gheorghe Mihăilă,
actualmente membru corespondent* al Academiei Române! Mai
vreți să știți și altceva?
– Nu, e suficient, dar sper să menținem acest ton
oarecum zvăpăiat și în continuare.
Zvăpăiat, acesta este cuvântul cel mai potrivit, pentru că am
avut o viață extrem de zvăpăiată. Mi s-a spus, încă de pe când aveam
17 ani, că sunt un geniu! Și n-am mai prea putut scăpa de-acest
diagnostic extrem de periculos pentru tânărul care eram și care,
sper, încă mai sunt. Că încă mai sunt tânăr ar sta dovadă faptul că
mă bucură teribil, ca pe un adolescent, faptul că doar despre Hasdeu
și despre subsemnatul s-a afirmat în Parlamentul României, că
suntem genii! Despre Hasdeu vezi G. Călinescu, în „Istorie...“. Despre
mine a făcut referire maestrul Adrian Păunescu, într-o intervenție
care s-a și publicat în ziarul „ Vremea“ din 22 mai 1997!
– Acum că v-am ridicat mingea la fileu, că m-am
străduit să le arăt cititorilor că sunteți un personaj
agreabil și un coseur de clasă, gata să șueteze pe orice
temă, chiar și de strictă intimitate, să revenim la oile
noastre. Să începem, adică, supliciul interviului de față.
Cum stăm cu cultura, domnule Dan Zamfirescu?
– Dar de ce mă întrebați chestia asta?
– Pentru că sunteți un reputat om de cultură, istoric
și critic literar; pentru că sunteți directorul unei edituri,
Editura Roza Vânturilor; pentru că ați publicat atâtea și
atâtea cărți, ca autor, dar și cărțile altora, ca editor, și
așa mai departe.

* În prezent membru titular (Notă 2006).
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Dar sunt și istoric propriu-zis, sunt și analist politic, că tot se
poartă expresia asta, și, mai întâi de toate, sunt și absolvent al unui
institut teologic.
– Mă bucur că ați punctat chiar dumneavoastră
celelalte repere ale acestui dialog, dar, deocamdată, cum
stăm cu cultura, domnule Dan Zamfirescu? Concret, mai la
obiect, cum stăm cu reeditarea marilor scriitori români?
Care ar fi, după părerea dumneavoastră, scriitorii pe care
neapărat ar trebui să-i citească și noua generație? Unde
sunt cărțile acestor scriitori?
Credeam că stăm la o șuetă, dar, cu această avalanșă de
întrebări, văd că m-am înșelat. Și mă bucur că m-am înșelat.
Reeditarea clasicilor, căci despre asta văd că este vorba, începe să-și
intre în ritmul firesc, ba chiar să înregistreze notabile performanțe,
dacă e să am în vedere edițiile „Pleiade“, patronate de criticul și
Președintele Academiei Române, Eugen Simion.
Văd că, în actuala guvernare, Ministerul Culturii și Cultelor
este animat de ambiții rosettiene, ca să zic așa, referindu-mă desigur
la Al. Rosetti, editorul Fundațiilor Regale. În ce mă privește, fără
să trag jarul pe turta mea, cu sprijinul domnului Răzvan Temeșan,
când era președinte la BANCOREX, am publicat, în ediție anastatică,
manuscrisul original al „Istoriei Imperiului Otoman“ de
Dimitrie Cantemir, manuscris descoperit de academicianul Virgil
Cândea încă din 1984. Cu același sprijin am publicat, pentru prima
oară, reproducerea color și aproape în același format cu originalul, a
manuscrisului de la Sofia care conține în versiunea originală (atât cât
s-a păstrat, cam o treime!) celebrul text al Învățăturilor lui Neagoe
Basarab către fiul său Theodosie.
Urmează să apară în premieră mondială într-un singur volum
Principele lui Machiavelli, în noua traducere a doamnei Corina
Popescu, alături de Educația principelui creștin de Erasmus, tradusă
din latinește de doamna Ioana Costa și Învățăturile lui Neagoe
Basarab. Tinerii de azi, și nu numai, vor constata cu uimire cât de
europeni eram noi, românii, în secolul al XVI-lea, și cât de actuală
este uneori și azi gândirea voievozilor români.
Am pus la punct și prima ediție corectă a Cronicii lui Grigore
Ureche, ediție menită a demonstra categoric paternitatea lui asupra
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acestei opere și faptul că Simion Dascălul n-a fost decât un fur literar.
Aș încheia cu precizarea că problema cea mai importantă la ora
actuală nu este cea a reeditărilor, care s-au pornit la drum, ca să zic
așa, cât cea a efortului pe care-l fac unii pentru denigrarea și
„demitizarea“ clasicilor noștri, începând chiar cu Eminescu!
– Am notat cuvânt cu cuvânt tot ce ați spus, dar mărturisesc că m-aș fi așteptat să vorbiți mai ales de scriitori
din ultimii 50 de ani, perioada în care, zic unii, s-au scris
adevărate capodopere.
Aștept cu multă încredere ca în edițiile „Pleiade“ să apară
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ion Alexandru, Adrian Păunescu,
Ana Blandiana, dar și proza semnată de Marin Preda, Eugen Barbu,
Nicolae Breban, Fănuș Neagu, Dumitru Radu Popescu, Augustin
Buzura și, evident, Petru Dumitriu, de curând plecat dintre noi. Și
mai am în vedere proza beletristică semnată de Mircea Eliade și
Vintilă Horia.
Se va vedea astfel, în legătură cu opinia pe care ați amintit-o,
că în ultimii 50 de ani s-au scris adevărate capodopere, că-n a
doua jumătate a secolului care abia s-a încheiat literatura română
a avut parte de un nou clasicism*. Până atunci, salut inițiativa lui
Anatol Vidrașcu, de la Chișinău, care-l readuce în actualitate pe
Ion Lăncrăjan cu nuvelistica acestuia. Dar mai ales, îl felicit pentru
intenția de a retipări opera lui Paul Anghel**.
Profit de ocazie, pentru că ați amintit de „criticul literar“ Dan
Zamfirescu, să fac precizarea că am fost adeseori luat peste picior
atunci când am proclamat, cu foarte mulți ani în urmă, geniul a
trei mari scriitori: Paul Anghel, Marin Sorescu și Adrian Păunescu.
Am avut satisfacția amară că unul dintre aceștia, Marin Sorescu,
a fost recunoscut aproape unanim ca atare. Dar la raclă. Poate că
* În momentul de față au apărut în seria „Pleiade“ Petru Dumitriu,
Marin Preda, Eugen Barbu, Ștefan Bănulescu, Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, așezați astfel în șir cu marii noștri clasici.
** S-a publicat într-un volum teatrul și în altul o amplă selecție din
eseistică având titlul Obârșie și perenitate. La Editura Albatros, sub
directoratul doamnei Georgeta Dimisianu, s-a retipărit integral ciclul
Zăpezile de-acum un veac – cea mai vastă întreprindere de proză din
cultura română (10 volume!).

Împotriva distrugerii României

391

reeditarea scrierilor lui Paul Anghel va convinge lumea că nici în
privința lui nu m-am înșelat. Cât despre cel de-al treilea, respectiv
Adrian Păunescu, acesta nu mai are nevoie să aștepte recunoașterea
posterității.
– Să trecem la cel de-al doilea punct al temei de casă
pe care o faceți, iată, în văzul tuturor cititorilor. Se cam
bate monedă pe o ruptură ivită de mai mult timp între
marea masă a enoriașilor și preoțime. Se merge până
într-acolo încât se vântură ideea că oamenii se roagă lui
Dumnezeu fără a mai avea nevoie de preoți. Au rămas,
oare, preoții singuri în biserică? Nu mai au dreptcredincioșii nevoie de slujitorii altarului? Vă întreb toate
acestea pentru că sunteți, cum singur ați spus, mai întâi
și-ntâi un absolvent al unui institut teologic.
Situația nu este nici pe departe așa cum o prezentați sau cum
ar vrea unii să creadă că e. Vă invit în cartierul Drumul Taberei unde
stau și cunosc îndeaproape cam tot ce se întâmplă în acest domeniu,
să vedeți biserica zidită în numai trei ani prin osârdia a doi frați
preoți*. Credeți că așa ceva s-ar fi înfăptuit dacă cei doi preoți nu
i-ar fi avut alături pe toți locuitorii acestui cartier?
Ruptura dintre clerul ortodox român și poporul său este un fel
de „vrabia mălai visează“ a dușmanilor acestui popor. Niciodată românul nu a fost excesiv de bisericos, ceea ce unora le-a creat iluzia,
până și comuniștilor, că vor termina repede cu Biserica Ortodoxă
Română. Dar iată că Biserica Ortodoxă Română, în pofida tuturor
vicisitudinilor, a reușit să păstreze și credința, mai vie ca niciodată,
și tradiția, și cultura proprie, religioasă, care a dat pe cel mai mare
geniu al Ortodoxiei secolului XX, părintele Dumitru Stăniloae. Celor
ce vor să înțeleagă legătura dintre Biserică și popor le recomand să
se urce în munții Moldovei, la Mănăstirea „Petru Vodă“ la părintele stareț Justin Pârvu, un Daniil Sihastru al zilelor noastre. Să nu
facă, însă, acest drum cei care mai speră în descreștinarea noastră.
Se vor întoarce cu iluziile spulberate!

* Este vorba de părinții Constantin și Emilian Țincu.
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– Cu alte cuvinte, credeți că suntem în fața unei cabale
menite a fisura ființa religioasă a neamului, singura care
ne-a asigurat dăinuirea în vremuri?
Permiteți-mi să vă reamintesc că sunt autorul unei cărți intitulate Războiul împotriva poporului român, apărută în 1993, prin
care cred că am pus cel mai exact diagnostic acestei așa-zise tranziții.
Cabala sau campania antiortodoxă și antiromânească evocată de dumneavoastră este parte integrantă dintr-un vast
proces care vrea să repete, după 1900 de ani, performanța
împăratului Traian, care i-a eliminat pe daci din istorie.
Numai că i-a eliminat pentru a le face loc, pe aceeași mare scenă a
istoriei, românilor, cei care, pe lângă calitatea de daci, o vor avea
și pe cea de romani.
De data aceasta se încearcă pur și simplu exterminarea noastră fizică si spirituală, prin tot felul de măsuri,
inclusiv economice, dacă nu chiar și politice, între care se
află și cabala despre care vorbim. Sunt convins că o dată în
plus vom ieși învingători și din această confruntare.
– În fine, să abordăm și opinia analistului politic care
sunteți. Spre ce se-ndreaptă țara asta a noastră, domnule
Dan Zamfirescu?
– Cam așa se întreba și Ilie Moromete, în finalul primului volum
din Moromeții: „Încotro ne ducem noi, măi Nicolae?“ . Ei bine,
țara asta a noastră, cum atât de frumos ați numit-o, fără să folosiți
cuvântul România, este, acum, gonită cu bâta spre mormânt.
– Chiar așa de sumbră este viziunea dumneavoastră?
Nu, stați puțin, trebuia să mă lăsați să continui. Puneți, deci,
virgula de rigoare la fraza de mai sus și adăugați: numai că poporul
nostru are un proverb potrivit căruia orice bâtă are două capete. Se
apropie ziua când vom apuca și noi de celălalt capăt, că prea am
stat la un singur capăt, cel cu care am fost bătuți de stăpânii marilor
imperii. Vine ea și ziua aceea și vom curma această absurdă goană
spre prăpastie, spre mormânt. Atât!
„Flacăra lui Adrian Păunescu“
Nr. 16 (32) – joi, 25 aprilie 2002
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Înainte de Iugoslavia,
trebuia distrusă România
Dialog cu Viorel Patrichi
– Domnule profesor, trăim într-o perioadă destul de
tulbure. Este o nouă etapă de calvar pentru spiritualitatea
noastră, afectată grav de imixtiunea politicului. De
la Antim Ivireanu și Miron Costin, primii intelectuali
asasinați din motive politice, și până astăzi, oamenii de
cultură au fost nevoiți să facă mari eforturi pentru a-și
salva creațiile și pentru a supraviețui. În calitate de
cunoscător al regimului comunist și al perioadei actuale,
ce puteți spune despre destinul intelectualului român de
astăzi?
Pentru mine situația nu este deloc tulbure. Eu am publicat în
1993 cartea intitulată Războiul împotriva poporului român, după
un articol contra guvernului Stolojan. În 1990, într-un articol scris în
martie și refuzat de toate ziarele, dar publicat de gazeta „Alianța“ –
Cui folosește! – denunțam operațiunea antiromânească, desfășurată
din afară, pentru crearea unui conflict între români și unguri. Mi s-a
spus că visez.
Am avut intuiția acestui program de distrugere a României. Ca să aflăm, acum, de la domnul Ioan Talpeș, că i se spunea
încă din 1985, la Stuttgart, că în viitorul apropiat „România va fi distrusă“! Recent, domnul Nicolae Văcăroiu, la Pitești, la lansarea unei
cărți publicate de mine, spunea că înainte de distrugerea Iugoslaviei, trebuia distrusă România. Nu s-a reușit și atunci s-a transferat
toată acțiunea asupra Iugoslaviei!
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Acțiunea de lichidare a României a început în aprilie 1978, când
Nicolae Ceaușescu s-a dus la Washington și a fost primit de Jimmy
Carter cu mare fast și cu un discurs fulminant.
Față de acest discurs, noi, pupincuriștii de la București,
inclusiv subsemnatul, eram copii mici. După ce i s-a făcut acest uriaș
elogiu pentru contribuția la prietenia dintre Israel și arabi, i s-a
propus să devină un fel de cal troian, care să-i ajute pe americani să
dărâme sistemul socialist. Ceaușescu, care era și naționalist, dar și
comunist – nu întâmplător a murit la zid cântând Internaționala, nu
Deșteaptă-te, române sau imnul național – nici n-a vrut s-audă. În
acel moment chiar, nici nu se plecase din Washington, ministrul de
externe Ștefan Andrei și Eugen Florescu, care-l însoțeau, au primit
o informație teribilă: România este falită! Lucru pe care mi l-au
spus acum și mie.
Din acel moment, Statele Unite au trecut România pe lista de
lichidare. Operațiunea de subminare a sistemului sovietic a fost
transferată asupra Poloniei. În iulie 1978, agentul CIA Ion Mihai
Pacepa, care era recrutat demult de americani, trece în Statele Unite
cu toată situația spionajului și a apărării naționale românești. După
alte trei luni CIA pune papă polonez.
În toamnă, Ștefan Andrei s-a dus să discute cu Zbigniew
Brzezinski problema delicată a lui Pacepa. A vrut să-i facă un
compliment: „Domnule secretar de stat, vi se spune la noi «Papa
polonez de la Washington»“. „De ce nu ar fi un Papă polonez și la
Roma?“, a răspuns Brzezinski. Și a fost uns Ioan Paul al II-lea. Sigur,
nu Ștefan Andrei i-a dat ideea.
Informația nu este anecdotă. Karol Wojtyla a fost dinamita
montată în imperiul sovietic și Polonia a devenit ceea ce România
a refuzat. Țara noastră a ajuns oaia neagră. Noi, un grup de 22 de
intelectuali, am reacționat în 1980 la această strategie. În 1985 a
fost găsit și omul providențial, avionul trimis spre Kremlin, precum
cele care vor lovi turnurile gemene la 11 septembrie 2001: Mihail
Gorbaciov! Spre fericirea noastră, chiar dacă pentru ruși nu a fost
tocmai la fel. Iluzia lui Gorbaciov a fost că îl va dărâma doar pe
Ceaușescu. Gorbaciov a făcut copca de la București, care l-a înghițit
însă peste un an și jumătate și pe el, la Moscova.
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– Nu credeți că a fost o undă de șoc anticomunistă
finanțată corespunzător, programată să meargă de la
Praga și Berlin până la Beijing?
Nu. Acest lucru nu se înțelege deloc la noi. Aranjamentul de
la Malta dintre Mihail Gorbaciov și George Bush-senior s-a bazat
pe o dublă iluzie: iluzia lui Mihail Gorbaciov că sistemul comunist
se poate reforma (dar iadul nu se poate reforma!) și iluzia lui Bush
și a lui Mihail Gorbaciov că la Malta își reînnoiesc, sub altă formă,
angajamentele reciproce care le-au permis americanilor și rușilor să
țină Europa în laț 50 de ani.
Acolo se hotărâse ca americanii să asiste procesul de reformă
al lui Mihail Gorbaciov: toți național-comuniștii – Ceaușescu,
Jivkov, Honecker – trebuiau dați jos, fiindcă nu se mai supuneau,
și să fie puse instrumente docile Moscovei. Să se creeze un sistem
dominat de Moscova, în numele perestroikăi, încă 50 de ani. În acest
aranjament perfectat la Malta au intervenit niște nenorociți de la
București. Nu mămăliga, ci „căcatul nu explodează“, se spunea mult
mai dur despre noi. La București a explodat rahatul ăsta românesc.
Pe el au alunecat și Gorbaciov și George Bush și s-a dus dracului tot
aranjamentul lor de la Malta.
La București s-a făcut revoluție anticomunistă clară.
Când domnul Iliescu a ieșit pe balcon cu lecția dictată de Silviu Brucan, s-a trezit în fața unui popor român care se lupta cu comunismul
încă din 1917, din tranșee (asta n-au știut ei!). Când românii au
prins momentul au strigat: „Fără comuniști!“. Iar Ion Iliescu a făcut ca Henric al IV-lea, care a trecut repede la catolicism ca să ajungă regele Franței. Este primul șef de stat
care a abolit oficial sistemul comunist și a dat drum liber
popii care l-a spânzurat pe Lenin (din păcate l-a dărâmat și
pe Petru Groza). Boris Elțân este un emul al lui Ion Iliescu, fiindcă
el va scoate partidul Comunist Sovietic în afara legii abia în 1991.
România a fost acarul Păun care a schimbat toată direcția evoluției din Europa. Nu s-a mai putut realiza aranjamentul de la Malta.
– Vreți să spuneți că americanii nici nu au intuit, nici
nu au vrut distrugerea comunismului?
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Nici vorbă! Tot aranjamentul care se convenise cu Mihail Gorbaciov fusese ca ei să asiste prietenește procesul de perfecționare a
comunismului. Iar românii au dat cu jucăria de pământ și au fâcut-o
praf.
Există două momente clare de istorie universală ale românilor:
atunci când Mircea cel Mare l-a bătut pe Baiazid la Rovine
și l-a împiedicat să ajungă la Roma să dea calului ovăz din pristol,
altfel, în loc de Renaștere am fi avut o Italie 400 de ani otomană,
ca Peninsula Balcanică; al doilea moment a fost atunci când
tinerii din România, călcați de taburi, au realizat Revoluția
reală în 21–22 decembrie 1989. Erau eroi, nu era regia lui Sergiu
Nicolaescu! Că au fost apoi scenarii – e altceva. Atunci s-a făcut
revoluție anticomunistă în România. Toate celelalte au fost jocuri
puse la cale, precum scenariul cu securistul care făcea pe studentul
mort la Praga. La noi, s-a murit de-a binelea! La București au
ieșit cu adevărat „masele“ a doua zi și armata a înțeles că nu mai
poate face nimic în fața muncitorimii.
– Credeți că așa a reușit România să-și salveze
statalitatea?
Exact. România și-a salvat statalitatea, fiindcă trebuia invadată
de trupele sovietice și occidentale. Era un contingent francez în Ungaria, care aștepta să vină să ne „ajute“. România trebuia să devină o
Bosnie, un Kosovo. N-a fost să fie, fiindcă poporul român s-a transformat peste noapte într-un fel de Sfântul Gheorghe care doborâse
balaurul. Ceaușescu fusese demonizat cu atâta energie și cu
atâta cheltuială, încât românii, în momentul în care l-au
dat jos pe monstru, au devenit eroi mondiali. Cum puteai
să-l mai invadezi pe Sfântul Gheorghe al omenirii, chiar și
la sugestia americanilor?
Ar trebui să se facă și un bulevard Șevardnadze lângă bulevardul
Pavel Kiseleff, fiindcă el s-a opus invitației de la Washington de
a invada România. „Ce, ați înnebunit? Ați preluat voi doctrina
Brejnev?“, le-a spus Șevardnadze.
Ion Iliescu a făcut un serviciu uriaș românilor, fiindcă atunci
când a ajuns la putere, rușii și-au făcut un calcul simplu: dacă îl
avem pe Ion Iliescu acolo, de ce să mai invadăm România? Fără să-și
dea seama că acest personaj foarte interesant știe să ducă România
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nu spre perestroikă, ci spre libertate. Câtă democrație? Nu știu. Dar
se poate vorbi, se poate acționa, fără să mai vină duba.
– Reușeați să publicați la fel de mult înainte de 1989?
Nici vorbă! În decembrie 1989 România a ieșit din condiția
catastrofală pe care i-au creat-o marii noștri prieteni la Teheran și
Yalta, unde țara noastră a fost vândută lui Stalin.
Din nenorocire, când a ieșit din burta chitului sovietic,
România s-a trezit, ca în piesa Iona a lui Marin Sorescu, în burta
altui chit! Anume, această prezumție a lumii euro-atlantice că ea a
câștigat războiul rece și că îi poate trata pe răsăriteni după principiul
roman „Vae victis!“. Ne-au ajutat ca și florile și ceapa să nu mai fie
românești! Cum spune poetul Virgil Diaconu din Pitești, România
a ajuns ca un cadavru care navighează în noapte, fără lumini și fără
direcție.
România trebuia să fie lichidată imediat după 1990. Transilvania nici astăzi nu este în afara pericolului. Lui Adrian Severin
și lui Adrian Păunescu li s-a cerut să facă declarație scrisă, conform
căreia România nu se va uni niciodată cu Basarabia. Este programul occidental de dezmembrare a României!
– Cui folosește așa ceva? Cei de la Bruxelles care
au cerut asemenea enormități erau plătiți de ruși, de
ucraineni, de unguri?
Cui i-a folosit să dezmembreze Iugoslavia? Vor să distrugă
tot Răsăritul! Noi suntem înfrânții în războiul rece. Uită că ei neau băgat în turbinca lui Ivan. Toată presa din Cehia este controlată
de străini. Atitudinea Occidentului față de Răsărit este
atitudinea piraților care sabordează o corabie. Secretarul de
stat american James Baker îi sugerase lui Eduard Șevardnadze să
invadeze România. Asta ce este? Dovadă de prietenie? James Baker
a venit la București și primul pe care l-a pupat a fost Laszlo Tökes,
după care François Mitterrand s-a dus la Budapesta și a spus că
Ungariei i s-a făcut o mare nedreptate la Trianon. Dezgropa securea
războiului dintre români și unguri.
– Deci momentul s-a ratat atunci. Conjurația continuă? Ce anticorpi avem să rezistăm mai departe?
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S-a ratat, iar politicienii noștri nu pot spune încă tot. Nu se mai
face acum acest gen de operații. Programul de la Stuttgart este însă
în funcție.
– Nu credeți că distrugerea acestor țări foste comuniste vine și din interior? Toate aveau economii centralizate, izolate de piața mondială, deci necompetitive. Nu
pentru că n-au putut ține pasul cu economia mondială au
ajuns „cadavre în noapte“?
Diferența dintre Hitler, care a invadat Polonia cu tancurile și
cei care ne invadează pe noi cu pretențiile impuse de Fondul
Monetar Internațional să ne vindem Petromul și Banca
Comercială Română este numai de formă.
– Cine l-a obligat pe Adrian Năstase să dea Petromul
cu clauze secrete, să nu știe nimeni?
Li s-a bătut cu pumnul în masă tot timpul. Desigur, nu
ca Vâșinski la 6 martie 1945 Regelui Mihai I, dar cu același
rezultat: impunerea voinței din afară. O să ziceți că avem o clasă
politică trădătoare și într-o anumită măsură așa este*. Dar după ce
a eșuat distrugerea violentă, au rămas două mijloace de distrugere:
a) montarea unei clase politice dispuse să-și trădeze țara;
b) constituirea unei intelighenții noi, antinaționale, cu
ajutorul lui George Soros.
Oricât de greu a fost în secolul trecut pentru noi, intelectualul
român a rezistat și a reușit să iasă iar la lumină. Au fost trei coloane
de intelectuali, care veneau din perioada interbelică:
* Se poate spune fără ezitare că „fenomenul originar“ care a
stat la originea României supusă sovietizării și apoi regimului comunist
„național“ până în decembrie 1989 a fost trădarea noastră și a tuturor
viitorilor sateliți ai Uniunii Sovietice de către învingătorii occidentali ai lui
Hitler, obligați să implice pe Stalin în acest „război civil european“ a cărui
consecință a fost scoaterea Europei din rândul puterilor decizionale și
trecerea ei în planul doi, jumătate în calitate de colonie americană și restul
în cea de candidată la „integrarea socialistă“ în U.R.S.S.
La originea României post-decembriste, a României așa-zisei
tranziții, cu toate mizeriile ei, stă însă trădarea poporului român de
către propria lui clasă politică!
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O coloană a fost exilul românesc. Cu toate dezbinările lui,
a realizat cele mai frumoase publicații culturale românești din acea
perioadă: Caiete de dor, Destin, Ființa Românească, Prodromos,
Ethos, Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg, Revue des études
roumanies, Revista scriitorilor români. Sunt apariții nemuritoare
și mereu vii, de mare valoare științifică și morală.
Prin Mircea Eliade, Eugen Ionescu și Emil Cioran a ridicat spiritul românesc pe cele mai înalte culmi. Aceștia au făcut din geniul creator românesc o prezență mondială. Dar cei ce s-au
impus prețuirii și au creat o operă majoră, recunoscută ca atare, au
fost mult mai mulți. Amintesc doar pe George Uscătescu, Vintilă
Horia, Emil Turdeanu, Bazil Munteanu, Alexandru Ciorănescu, iar
în artă pe dirijorul Sergiu Celibidache. Mai târziu li se va alătura genialul Paul Barbăneagră.
A doua coloană au format-o rezistenții din pușcării,
mulți decedați, dar cei mai mulți, dintre cei mai importanți, reușind
să supraviețuiască și ieșind să reînnoade marea tradiție pe care o
reprezentau, oferind-o noilor generații.
A treia coloană o formează „colaboraționiștii“: Ion
Gheorghe Maurer, Petru Groza, Patriarhul Justinian, Atanasie
Joja, Alexandru Rosetti, Andrei Oțetea, Constantin Daicoviciu,
Mihai Ralea, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Zaharia Stancu,
George Călinescu, George Ivașcu și mulți alții. Toți au venit din
primul moment lângă „ciocănarii“ noștri Gheorghe GheorghiuDej și ai lui, care poate că nu aveau decât un interes personal; nu
aveau interesul să apere națiunea română, ci voiau doar să-și
apere scaunul în fața Anei Pauker și a tuturor celor care veniseră
de la Moscova să lichideze neamul românesc pentru tătuca Stalin.
Cu toții știau că suntem vânduți. Patriarhul Justinian le spunea
apropiaților (printre ei și unele rude ale mele din Vâlcea, de la care
știu, frații Valerian, foști mari moșieri oploșiți acum ca funcționari
ai Patriarhiei): „Nu mai așteptați americanii! Veniți lângă noi, să
facem ce putem!“ Mihail Sadoveanu ar fi spus: „Dacă nu eram cu
ei, opera mea era interzisă ca și a lui Nicolae Iorga, Octavian Goga
și a celorlalți“.
În momentul în care s-a creat o intelectualitate adusă pe
tancuri din Uniunea Sovietică și impusă românilor, când un om ca
George Călinescu a fost înlocuit cu Ion Vitner, când Nicolae Moraru
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și eiusdem farinae deveniseră dictatori absoluți ai culturii române,
dacă n-am mai fi avut în această cultură un Mihail Sadoveanu, un
George Călinescu, ce-ar mai fi fost cultura română?
– Erau A. Toma, Silviu Brucan!
Asta și spun. Unchiul meu, Constantin C. Zamfirescu-Căteasca,
omul care fusese delegatul partidului Național Liberal, împreună cu
Bebe Brătianu, la formarea Blocului Național Democrat, a murit în
pușcărie așteptându-i pe americani.
– Există mulți oameni cu pretenții, mai ales tineri,
care nu realizează că după 1960 a avut loc în România
chiar un reviriment cultural, dacă nu chiar o renaștere.
De unde această percepeție eronată?
Eu aveam 12-17 ani în 1945-1950, când unchiul meu trecea pe
la Gheorghe Brătianu, care îi spunea că în șase luni sosesc americanii, și au fost luați amândoi în aceeași noapte și duși la Sighet, să-i
aștepte mai departe acolo.
Eu am trăit revirimentul, care a început imediat după moartea
lui Stalin. La sfârșitul lui 1953 a apărut Bietul Ioanide, dat la cules
la 1 septembrie și marcând începutul redresării culturii române adevărate. În martie 1954, Gheorghiu-Dej a dat dispoziție să se monteze
la Teatrul Armatei piesa Vlaicu–Vodă. George Ivașcu, readus de la
Canalul Dunăre-Marea Neagră în 1952, după trei ani de detenție, a
fost numit în vara lui 1954 Redactor Șef la „Contemporanul“ în locul lui Horia Liman și a găsit acolo cam 100 de ziariști, dintre care
doar 3-4 erau de naționalitate română. A început selectarea cadrelor
și i-a adus colaboratori pe Tudor Arghezi și pe George Călinescu,
transformând „Contemporanul“ în „nava amiral“ a renașterii culturii române autentice. Va fi curând flancată, de la Cluj, de „Steaua“
sub conducerea lui A. E. Baconski, devenit Redactor Șef din 1955
(revista apăruse în aprilie 1954) și de „Tribuna“, a cărei apariție, la
10 februarie 1957, cu Ioanichie Olteanu în fruntea colegiului de
redacție, a avut un impact extraordinar (păstrez și acum primii doi
ani compleți!). În 1958, exact în momentul când ne luam rămas bun
de la ostașii sovietici care se întorceau în patrie, Mihu Dragomir,
de o notorie apartenență politică de dreapta, era numit în fruntea
„Luceafărului“ a cărui apariție era astfel încărcată de o semnificație
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clară, și a cărui traiectorie, mai ales sub conducerea lui Eugen Barbu, avea să fie literalmente „istorică“.
Până atunci se spunea: „cultura română este socialistă în
fond și națională în formă“. Adică doar în limbă, rămasă română!
„Socialismul în fond“ poate fi înțeles dacă deschideți Bibliografia
literaturii române. 1948–1960. Sub redacția acad. Tudor
Vianu, București, Editura Academiei Române, 1965 și numărați ce
oameni semnau. Ei bine, începând din 1953/54 cultura noastră a
redevenit, pas cu pas, română.
În 1960, la Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român, s-au înghiontit chinezii cu rușii. Dej a înțeles că e din nou
posibilă vechea noastră politică, în umbra a doi coloși care se bat.
Și a început s-o facă. În 1960, Dej s-a dus cu tot „lagărul“, în frunte
cu dirijorul Hrușciov, pe nava „Baltica“ la Washington. Dar s-a întors singur pe... „Queen Mary“! Eram foarte tânăr, dar am înțeles
gestul. Gheorghiu-Dej era un maestru al gesturilor simbolice! Putea
să cheme de acasă un avion care să-l aducă în țară. N-a vrut. A ținut
neapărat să vină pe „Queen Mary“. Trei ani mai târziu a dărâmat
clădirea librăriei „Cartea rusă“ fără să se folosească paravane, ca
să vadă toți bucureștenii ce treceau pe Calea Victoriei cum dispare
simbolul hegemonismului culturii ruse, care trona de peste un deceniu în fața Teatrului Odeon. Statuia lui Maxim Gorki, din institutul cu același nume desființat tot atunci, au demolat-o timp de o
săptămână: mai întâi capul, apoi o mână, un picior, până au rămas
cizmele! După care în locul ei a apărut Eminescu! Eram la a doua
mea studenție, laică, și am fost martor!
În vara lui 1963 (anul când s-au petrecut aceste două
evenimente) am fost la doctorul Dan Firică de la spitalui Colțea,
distins oto-laringolog și fostul meu coleg de bancă și prieten la „I. L.
Caragiale“ (din nefericire mort la începutul anului 1978 de leucemie
și îngropat o dată cu tatăl său!) să-mi acorde o consultație (m-a
prevenit că spre bătrânețe voi rămâne doar cu mirosul... politic)
și am aflat de la el că părintele său, ilustrul medic și cu o poziție
politică foarte bună, luase parte recent la o întâlnire cu GheorghiuDej, la care fuseseră convocate o serie de personalități importante
din lumea științei și culturii, spre a fi informate, cu ușile închise, de
stadiul relațiilor româno-sovietice, deloc strălucit. Mi se pare că li s-a
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comunicat cum i-a fost returnat lui Hrușciov (pe care-l condusesem
în urmă cu un an la aeroport, în iunie, împreună cu masa de studenți,
și-l ascultasem ținând discursul pe ton de înjurătură!) steagul
„regimentului ce a eliberat Bucureștii“ trimis în dar, cu explicația că
Bucureștii s-au liberat singuri, prin revoluția antifascistă etc. (evenimentul primise mai multe definiții, dar se trecuse de „eliberarea de
către trupele sovietice“).
La mai puțin de un an după aceea, exploda „Declarația din
aprilie 1964“ urmată de celebrele „prelucrări“. La cea din aula
Facultății de Drept, ținută pentru studenți de Virgil Trofin, am fost și
subsemnatul prezent. Am trăit din plin acea „oră astrală“ din istoria
României.
În 1960 s-a lansat faimoasa colecție „Luceafărul“, în care
primii trei apăruți au fost Nichita Stănescu, fiu de rusoaică albă și de
inginer, Cezar Baltag, fiu de popă din Basarabia și Ilie Constantin, fiu
de muncitor. În acel moment, s-a creat posibilitatea ca și intelectuali
de altă origine decât muncitorească, țărănească, sau cealaltă, să
poată să-și spună cuvântul. Aveam să debutez și eu, fiu de moșier
și fost teolog, în octombrie 1962, în „Luceafărul“ lui Eugen Barbu,
când unchiul meu încă nu murise în pușcăria de la Botoșani.
„Generația 1960“ începe cu Paul Anghel și Fănuș Neagu
(născuți în 1931 și 1932) și se încheie cu Ana Blandiana și Ion
Alexandru (din 1942) și Adrian Păunescu (născut în 1943). În această
generație se află oamenii care au repus cultura română pe marile
ei tradiții. Nimeni nu poate contesta geniul lui Marini Sorescu,
afirmație pe care am făcut-o pe când scriitorul încă trăia, spre
deosebire de cei care l-au recunoscut abia după moarte. Sau geniul
lui Nichita Stănescu, Paul Anghel, Fănuș Neagu și Adrian Păunescu.
Extraordinara poetă și intelectuală de înaltă clasă care este Ana
Blandiana poartă fără îndoială cel mai prestigios nume feminin din
cultura română, lângă al Hortensiei Papadat-Bengescu.
Noi, și genialul nostru deschizător de drum, Nicolae Labiș,
care a pierit răsărind prea devreme, am fost generația care a crezut,
ca Hrușciov și Gorbaciov, în umanizarea socialismului. După noi
a venit generația scepticilor, sau poate a lucizilor, cu Alexandru
Ivasiuc, Nicolae Breban, Augustin Buzura, de aceeași vârstă, dar
reprezentând altă „generație de creație“ (Tudor Vianu).
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– Și Dumitru Radu Popescu, un mare scriitor, uitat în
mod regretabil astăzi.
Și dânsul. Dar nu-i uitat! Este Directorul General al Editurii
Academiei Române.
În 1964, România a fost prima țară care și-a putut permite
să pună capăt comunismului de pușcărie. Dej a deschis toate
închisorile și au venit Edgar Papu, Constantin Noica, Nicolae
Balotă, Ovidiu Cotruș și mulți alții. Ei fuseseră precedați de Vasile
Voiculescu, Vladimir Streina și Dumitru Stăniloae. Radu Gyr ieșise
din primul lot, în decembrie 1955, dar fusese condamnat iar în 1958
și grațiat în 1963. Crainic a ieșit în 1962, și a fost trimis direct la
„Glasul Patriei“.
Toată această intelighenție românească din câteva gene– .
rații, angajată în reconstrucția culturii supuse „holocaustului“ din
1948– 1953, are o istorie ca o epopee. Am pupat mâinile, am pupat
tot. Dar am făcut cultura română a celei de a doua jumătăți
a secolului XX. Ce-au făcut, de 16 ani, cei care contestă ce s-a
făcut atunci?
Dar este o lecție care s-a învățat. Cei care distrug azi România
știu acest lucru: că dacă lași intelighenția românească națională să
se solidarizeze și să poată lupta, ea învinge până la urmă. Și atunci,
există doar două soluții: s-o marginalizezi, s-o compromiți și s-o
anihilezi*, și în același timp să montezi o nouă intelighenție, dispusă
* Ideea ziarului „Cotidianul“ (numerele din 6, 7, 8 și 9 noiembrie
2006) de a declanșa o campanie împotriva, așa-numitei „generații expirate“, apelând și la concursul doamnei Alina Mungiu-Pippidi, domnului
Gabriel Liiceanu și pitorescului domn Neagu Djuvara, seamănă ca două
picături de apă cu ofensiva de odinioară împotriva întregii culturi românești, dusă de alte persoane, dar sub aceeași baghetă dirijorală sub care
cântă azi domniile lor. Atunci însă aveau la spate ostașul sovietic și pușcăriile regimului instaurat de Averell Harriman și Andrei Ianuarevici Vâșinski. Și chiar în acele condiții, s-a demonstrat că victoria finală a rămas tot
a osândiților la expirare!
Simpla enumerare a primilor trei de pe lista de „propuneri“ a „Cotidianului“ dă pe față arama autorilor ei: Ion Iliescu – adică omul care a
dejucat programul „distrugerii României“; Patriarhul Teoctist – adică ierarhul care a reușit să facă față noii încercări de lichidare a Creștinismului ortodox românesc și Bisericii sale, după ce mult hulitul Patriarh Justinian (maestrul și modelul celui actual) reușise să facă față celei vechi; Eugen Simion,
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să lucreze la ordin. Unul dintre „părinții“ acestei noi constelații este
fără îndoială domnul George Soros, care, pe banii dânsului, a reușit
să monteze în 10-15 ani o confrerie întreagă. Noilor veniți nu le poți
contesta nici talentul, nici abilitatea, nici inteligența. Dar au o singură misiune: trebuie să ne convingă pe toți că am fost niște nimeni, că
am fi un neam de trădători, de nenorociți, că n-avem practic nici un
rost pe lume și nici un viitor. Mă mâhnește că le țin uneori isonul și
oameni pentru care am tot respectul și pe care nu-i consider recruți
ai unei asemenea «armate»: Octavian Paler și Florin Constantiniu.
– Ce părere aveți despre „dosariada“ actuală? Este
necesară, este o vânătoare de vrăjitoare? Vom avea
politicieni mai curați, mai uscați?
Nu vedeți ce se întâmplă? Cum îi prind, cum recunosc! Numai doi intelectuali au recunoscut neprinși: Alexandru Paleologu și
cu mine. Domnul Sorin Roșca-Stănescu a recunoscut după ce l-au
prins. Regretatul Alexandru Paleologu a spus: „Eu am făcut pactul
cu diavolul“. Eu am zis: „O anumită latură a Securității a fost structura de rezistență a acestui neam și este în continuare“ Asta, în 1993!.
– Cei mai mulți intelectuali se tem de eticheta care li
s-ar lipi: „Colaboraționiști“. Mona Muscă este o victimă?
Doamna Mona Muscă ne-a citit personal angajamentul prin
care se obliga să semnaleze toate eventualele atitudini
ostile statului român la studenții străini. Adică însăși defmiția
„poliției politice“. Dar dacă astăzi se cere același comportament, cum
se cheamă?
– Deci e vorba de statul român, nu de regimul politic.

adică Președintele Academiei Române care a redat acestei instituții rolul
de motor al culturii naționale, a reușit să realizeze visul lui Constantin Noica în legătură cu moștenirea manuscrisă a lui Eminescu, și a coordonat și
coordonează realizarea editorială fără precedent la noi, din care „Europa“
va putea lua cunoștință cel mai ușor de existența unei culturi românești
încă plină de surprize, și pentru prețuitorii ei, dar și pentru noii ei asasini
neputincioși. În ce mă privește, m-aș fi simțit profund nedreptățit dacă
lipseam de pe lista de propuneri a „Cotidianului“!
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Doamna Mona Muscă a făcut poliție politică. Ei, și? Nu asta
e vina dumneaei, ci faptul că a ascuns și că a devenit campioana
condamnării la lustrație a propriilor „colegi“!
– De exemplu, astăzi, dacă eu constat acum că există
indivizi care acționează contra statului român, am dovezi
și dacă mă duc la SRI și îi denunț, înseamnă că fac poliție
politică?
Nu, ci că ar fi o acțiune de naiv sau de om nebun!
– Pe-atunci nu erau naivi sau nebuni?
Nu, fiindcă dacă atunci se duceau să arate ce se întâmplă, cineva
îi asculta, și ajutau astfel statul român. Dumneavoastră astăzi v-ați
duce la niște oameni constrânși să distrugă statul român! Cum
să reclamați la ei?
– Bine, dar îi plătim din banii noștri pe cei care trebuie
să protejeze statul român!
Evident. Eu nu arunc piatra, nu știu cum lucrează noile
servicii. Nu mă hazardez. Dar serviciile noastre pot face față
acestor formidabile operațiuni de distrugere a statului fără să
aibă informatorii lor? Dacă acești oameni vor fi demascați, atunci
România va fi coborât atât de jos, încât a mai lupta pentru
ea va deveni din nou o crimă. Ca pe vremea lui Stalin.
– Nu e prea sumbră perspectiva asta ?
Dacă aș crede că așa va fi, mi-aș trage un glonț în cap sau m-aș
duce la mănăstire. Eu lupt pentru țara mea de 50 de ani. Am ajutat
la îngroparea regimului impus de la Moscova culturii române. Am
mâncat coliva imperiului sovietic și sper că voi ajunge să mănânc și
această colivă. Ce s-a întâmplat recent la Herculane este edificator.
Se construia acolo ilegal o clădire și pe toți i-a cumpărat proprietarul.
Un om cu un copil mic, care nu mai putea trăi acolo din cauza
zgomotului, s-a dus și și-a dat foc în fața clădirii. Oamenii au ieșit,
l-au stins și au dărâmat șandramaua, fără să mai aștepte autoritățile.
Asta înseamnă că neamul românesc începe să se trezească și să-și
facă dreptate de jos în sus.
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– E posibil să avem din nou conflict de proporții între
stat și națiune, între politicieni și popor, ca în perioada
interbelică?
Politicienii sunt acum beneficiarii structurii de stat, pe care
au pus mâna. Dacă poporul ajunge la starea de spirit a celor de la
Herculane, va reacționa. Nu neapărat dărâmând. În momentul în
care națiunea se lămurește ce-i cu ea, începe să acționeze. Misiunea
intelectualului român de azi este să trezească, să lămurească această
națiune, să-i explice tot ce se întâmplă cu ea. Paul Valery spunea că
„nimic nu-l face pe om mai redutabil decât să vadă lucrurile
așa cum sunt“.
În momentul în care, după ce timp de 16 ani atâția s-au străduit
să ne facă să nu mai vedem nimic, să umblăm ca un cadavru cu luminile stinse și fără direcție, se vor găsi 20– 30 de oameni în România
care să pornească o acțiune de curățenie, toată națiunea se va lua
după ei. Părintele Mitropolit Bartolomeu Anania spunea că Biserica
trebuie să reintre în politică. Dar cum? Votând la viitoarele alegeri
în loc de dracu pe mama dracului? Dacă pe Biserica Ortodoxă o țin
curelele, să-și facă ea un partid, așa cum a făcut Biserica Catolică,
deoarece creștin-democrația occidentală este o creație catolică.
– Sunteți un intelectual care a reușit să modeleze
anumite acțiuni ale Securității în interesul culturii,
naționale. Cum s-a putut face atunci, cum se mai poate
proceda acum?
Atunci se putea, fiindcă Securitatea era interesată de cultură.
– Nu generalizați ?
Era un sector care se ocupa de cultură după 1964. Eu i-am
cunoscut în 1973, când am semnat angajamentul de colaborare.
În acel sector erau numai oameni licențiați în istorie, geografie,
filologie... Puteai discuta cu ei și erau profund patrioți. Erau
preocupați să ne apere. Nici unul dintre acei ofițeri nu i-a dat în
vileag pe colaboratorii lui. Nimeni n-a fost denunțat. Toți au rămas
loiali și păstrează discreția. Eu m-am bucurat de sprijin și am făcut
câteva lucruri bune cu ajutorul Securității. Volumul X de Mihail
Eminescu nu ar fi apărut niciodată dacă nu mă ocupam eu de el.
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– Ce relații avea Eugen Barbu cu Securitatea?
Venea actualul senator PRM Ilie Merce săptămânal la revista
„Săptămâna“ a lui Eugen Barbu, cu așa-zisul jurnal al lui Ion
Caraion. Se închideau acolo și spuneau că au ședință. Merce venea
cu acele pagini care nu erau jurnalul, erau note informative. Și ei le
publicau*.
* Când „Săptămâna“ a-nceput să publice, în serial, textele lui Ion
Caraion prezentate drept pagini din Jurnalul găsit după rămânerea sa în
Occident, mi-am dat imedit seama că ele sunt în realitate note informative,
și că nu puteau ajunge la redacție decât de acolo de unde fuseseră date
și se păstrau. Ulterior am aflat și procedeul! Acum atât natura lor cât
și mecanismul apariției se lămuresc prin două volume: Mihai Pelin,
»Artur». Dosarul Ion Caraion, București, Editura Publiferom, 2001 (în
care s-au reprodus textele din „Săptămâna“) și Cazul „Artur“. Ion Caraion
în documente din CNSAS, publicat de Institutul Național pentru Memoria
Exilului Românesc, București, 2006.
Caraion, din care se făcuse un răsunător caz de opoziție la regimul
ceaușist după evadarea sa în Occident, a fost astfel „pocnit“ ca un balon
de săpun, prin publicarea mai ales a paginilor despre cuplul Virgil Ierunca
– Monica Lovinescu, principalii săi susținători. Despre doamna Monica
Lovinescu, Ion Caraion dădea „informația“ că, în calitate de amantă a lui
Camil Petrescu (pretindea informatorul), ar fi predat ștafeta, la plecarea în
Occident, unei prietene ce-i va deveni acestuia soție, și căreia i-a dezvăluit
preferințele intime ale marelui scriitor! (vezi la Mihai Pelin, op. cit., p. 175).
Securitatea i-a demonstrat astfel că are „mână lungă“ și l-a izolat, iar până la
urmă l-a anihilat. „Operația“ a fost făcută prin mijlocirea revistei lui Eugen
Barbu, cum arăta și Mihai Pelin, menționând numele domnului Ilie Merce
(p. 162).
În această revistă a fost „demascat“ Constantin Dumitrescu, autorul
cărții de răsunet La Cité totale (Ed. du Seuil, Paris, 1980) ca fiind fostul
legionar Constantin Dumitrescu-Zăpadă, devenit notoriu în epocă printrun atac antisemit asupra lui Matei Socor.
Din valoroasa Enciclopedia exilului literar românesc (1945–1989)
de Florin Manolescu (Ed. Compania, București, 2003, p. 257) aflu că fiul
lui Constantin Dumitrescu-Zăpadă este domnul George Carpat Focke, din
al cărui excepțional interviu cu Emil Cioran am citat în Lucian Blaga și
condiția culturii românești, București, Editura „Roza Vânturilor“, 1995,
p. 18. Cum atât acolo cât și în reproducerea broșurii în Cultura română –
sinteză europeană, Chișinău-București, Litera Internațional, 2002, p. 313,
a apărut greșit Foche, profit de ocazie să fac îndreptarea cuvenită.
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De câte ori era numit un nou șef la Securitate, apropiații lui
Barbu ne spuneau nouă la ureche: e prieten cu patronul, a fost la
masă cu el. Cineva, nu-i dau numele, ne arăta – mândrindu-se –
fotografiile proprii cu generalul Nuță la nu știu ce reuniune bahică.
Erau niște lucruri normale, iar la „Săptămâna“ se lucra direct, pe
față. O știu prea bine, doar am fost și eu acolo.
– Atunci ați putea să ne spuneți cum a apărut faimosul
articol «Idealuri» și ce efect a avut el în epocă?
Operațiunea „Osânda la moarte“, programată în 1978 la
Washington, nu putea fi executată câtă vreme Ceaușescu era marele
prieten al Israelului. Pavăza redutabilă a lui Ceaușescu era politica
lui față de Israel, statutul de om care, în „războiul de șase zile“ a
ținut România alături de Israel și care nu rupsese relațiile. El împăcase Egiptul cu Israelul. Anwar el-Sadat îi dedică o pagină splendidă
în memoriile lui. Povestește cum i-a spus Ceaușescu să se împace
imediat cu Israelul, fiindcă un moment mai favorabil n-are să mai
apară, și cum – aflat în avion, contemplând grădinile Bucureștiului
– a hotărât să se ducă personal la Tel Aviv. Și s-a dus la Golda Meir,
care îl bătuse măr și acum se retrăsese din politică. „Vai, îți mulțumesc că ai venit să vezi o biată babă!“ i-a spus Golda Meir.
Prin urmare, despre Ceaușescu trebuia să se răspândească o
altă imagine: că admite pamflete de tip legionar la adresa evreilor și
a lui Moses Rosen personal! Sarcina i-a revenit lui Ilie Rădulescu și
articolul a fost scris chiar în cabinetul său, după mărturia autorului,
auzită de mine personal.
– Ilie Rădulescu făcea asemenea servicii?
Cu certitudine. Și am mai cules acum doi ani un argument,
chiar din gura celui care a dat drumul explozivului articol. Nu l-a
citit până la capăt, deoarece se grăbea la un meci! Scandalul a fost
însă repede înăbușit și abia acum dânsul înțelegea de cine și de ce!
Schimbarea imaginii lui Ceaușescu într-un antisemit și patron
de antisemiți a fost parte din vastul program de „distrugere a
României“, dezvăluit în 1985 la Stuttgart! A venit apoi agentul CIA
Mihai Pacepa și i-a făcut portret de antisemit în Orizonturi roșii.
După care Ceaușescu a fost predat pentru execuție,
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– Cum puteați să deosebiți invidia profesională a
colegilor de breaslă de intenția bună de a sprijini cultura
României prin colaborarea cu Securitatea?
Erau tabere, nu doar invidie. Erau oameni instrumentați
din aceleași direcții ca și azi, ca să erodeze tot ce este național.
Protocronismul a fost o idee excelentă, prin care se demonstra că
și românii pot spune ceva nou în lume, nu că ei ar fi descoperit totul
pe lume. Ideea excelentă venea de la Edgar Papu, un evreu creștinat
la 30 de ani de Monseniorul Vladimir Ghica și căsătorit cu fiica unui
preot ortodox.
– Acțiunea de demonizare a Securității folosește la
ceva?
Da. Ca să-i facă de râs pe cei aflați la putere, care, în loc să se
ocupe de problemele grave, se țin de prostii. Cei de la PSD furau, dar
aveau grijă să mai lase ceva ca să poată fura și mâine.
– Ce pricep tinerii politicieni, care nu au colaborat
cu Securitatea, din tot ce se întâmplă? Îi văd pe unii
foarte dispuși să calce pe cadavre pentru a se impune, iar
dosarele de la Securitate ale bătrânilor vor fi o trambulină
excelentă pentru ei.
Sunt mai curios să știu ce vor pricepe urmașii lor când vor
descoperi colaborarea părinților cu tot felul de „securități“ din lume,
împotriva țării și a națiunii române.
„Lumea“, XIII, 2006, nr. 10, octombrie.
(Cu prilejul retipăririi în volum am făcut
o serie de completări și îndreptări.
Aceasta este forma definitivă.)
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