
CC e au în comun Eminescu, Iorga,
Antonescu, Codreanu, Moţa? Ei sunt
reprezentanţi ai naţionalismului româ -

nesc. Ce împarte un geniu, Eminescu, cu un intelectual
de excepţie, Iorga, cu un politician greu de catalogat
precum Antonescu şi mai ales cu doi fanatici,
Codreanu şi Moţa? Cauza românismului, a epurării ţării
de investitorii străini, de corupţie şi demagogie. Din
păcate, la zeci de ani de la moartea lor îngredientele au
rămas acelaşi. De ce a fost ucis Eminescu? Pentru că îşi
depăşise cu mult statutul de simplu poet inofensiv, iar
articolele sale politice dezvăluiau mizeriile unei naţii în
formare, aflate la stadiul unor violenţe medievale, dar
care trebuia să mimeze capitalismul. Neşansa acestei
ţări provine din încercările ei patetice, adesea sub
imbolduri străine, de a-şi învinge condiţia prin copierea
unor modele străine, nepropice unui fond autohton
ortodox. Din păcate, de când am intrat sub dominarea
imperiului bulgar şi de când odată cu aceştia ne-am
creştinat şi noi, a început îndepărtarea noastră de
Occident. Orientul este ortodox, noi aparţinem
Orientului, iar forma noastră de orânduire socială nu
poate fi capitalismul decât prin forţarea hidoasă a unor
limite. Si nu suntem singurii, Europa mediană stă de
partea noastră. De ce trebuie să fim neapărat capitalişti
dacă formele noastre istorice o neagă? Aceeaşi
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întrebare şi-o punea atât Eminescu, dar şi Iorga sau
„tânăra generaţie” etc. A nu fi capitalist nu înseamnă
neapărat a fi totalitarist. A nu se confunda
totalitarismul cu autoritarismul. De ce un „popor de
plugari” s-a visat popor ales? În limbaj popular se
numeşte „a parveni”. Rezultatul: un hibrid găunos. „E
într-adevăr ciudat de-a vedea un popor eminamente
plugar ca al nostru şi a cărui raţiune de a fi este tocmai
originea lui traco-romană, cum, din chiar senin şi într-
o singură noapte, erige teoria de om şi o teorie absolută
de stat şi face din banu internaţional şi din posesiunea
acestuia singura măsurătoare pentru a deosebi
înrâurirea unui om de a celuilalt în viaţa statului”1. 

Poporul român se plânge de lipsă de popularitate şi
de importanţă pe scena politică internaţională. Vina îi
aparţine însă în exclusivitate, nu pentru că nu a vrut să
se angajeze în războaie de ofensivă, după cum îi
reproşa Cioran, ci pentru că a încercat tot timpul să
pretindă mai mult decât este, la fel ca orice parvenit de
rând. Desigur, patru secole de dominaţie otomană şi-
au spus cuvântul şi au impregnat acestui popor tare
care nu mai ies cu nicio apă. Românii sunt sub vremi, dar
mai ales refuză să fie ei însişi pentru că li se pare prea
degradant statutul de român. „Astfel, statul român nu
mai este un produs al geniului rasei române, ci un text
franţuzesc aplicat asupra unui popor ce nu-l înţelege”2.
Iorga este de altă părere, şi anume că viaţa unui neam
este hotărâtă de forţe superioare. Neam blajin,
incapabil de războaie de cotropire, acest popor ar fi
putut să rămână la statutul lui de plugar cu o viaţă
patriarhală, care l-ar fi mulţumit suficient. Dar
multiplele dominaţii i-au creat pofte şi râvniri cu care
oricum nu a putut ţine pasul. „Fără o influenţă externă
românii ar fi putut să rămână multă vreme în această
situaţie de patriarhală alcătuire”3, un popor cu frică de
Dumnezeu. De-a lungul istoriei noastre nu am făcut de
altfel decât să ieşim de sub o dominaţie pentru a intra
sub alta. Pentru a supravieţui ca neam am fost nevoiţi
să arborăm o strategie adaptabilă vremurilor, dublată
de faimoasă politică de neutralitate pe care a mizat de
altfel şi Brătianu şi pe care o încercase pentru o vreme
si Antonescu. Iorga face şi el diferenţa dintre popor şi
naţiune, precum mai tânărul, pe atunci, Cioran, ambii
urmând modelul lui Spengler. Fără a arăta cu degetul
spre propriul neam, după modelul lui Cioran, Iorga
numeşte însă popor acea alcătuire caricaturială, cu
emoţii împrumutate care este poporul român, popor
care formează doar o naţiune etnică, dar nu şi una
politică. La polul opus se află naţiunea franceză, este de
părere istoricul, o naţiune politică pentru că a făcut o
revoluţie4. Ciudat, dar parcă l-am citi pe Cioran, un
revoltat mistic, a cărui pregătire filozofică nu conta nici
cât negru sub unghie pentru un istoric de talia lui
Iorga, ce conferenţia la Sorbona! Aşadar, poporul este
inferior naţiunii. Un popor se mulţumeşte dacă
supravieţuieşte, o naţiune trebuie să-şi justifice
existenţa prin războaie de expansiune. Poporul este dat

de „oamenii nevoilor multe, cari s-au deprins să tacă”5.
Iorga este la fel de pornit împotriva evreilor precum
Eminescu. Mai puţin îl incomodează străinii de alte
origini, ci mai ales aceşti străini „veniţi în număr mare,
veniţi ca naţiune”6 şi anume evreii, „care s-au năpustit
asupra ţării noastre”. „Nu erau supuşi funcţionarilor
ţării; erau supuşi unor funcţionari de încasare, unor
strângători de imposite, unor agenţi de poliţie luaţi din
mijlocul lor. Situaţia lor ca breaslă străină arată foarte
bine cât erau de străini”8. Aceste rânduri semnate de
către Iorga îl pot cataloga astăzi ca fiind antisemit, la fel
precum Eminescu. Scoase din contextul lor istoric,
afirmaţiile ar putea fi suficient de grave, numai că, după
cum scria şi Zeletin, capitalismul a fost adus la noi de
către evrei, ei introduc noţiunea de profit, de negoţ.
Faţă de un popor care nu ştia şi nu înţelegea mersul
unei economii de piaţă, evreii sunt priviţi ca fiind cei
care vor cu orice preţ să se îmbogăţească şi chiar
reuşesc, ocupând încetul cu încetul toate poziţiile
sociale importante, excluzându-i pe români, în ţara lor,
de la conducerea frâielor economice. Nu e de mirare că
întregul context al perioadei interbelice nu era unul
favorabil evreilor şi astfel se poate explica, de exemplu,
ascensiunea Gărzii de Fier. 

Foarte controversată personalitatea lui Antonescu
chiar şi astăzi la ani buni după moartea sa. Militar de
carieră, el a crezut că îi poate întreţine lui Hitler iluzia
cum că ar fi de partea lui, urmărind în acelaşi timp să
întregească România; a mizat pe aceeaşi politică
seculară a românilor de balans între marile puteri în
incapacitatea şi incertitudinea unei decizii finale.
Antonescu este privit ca acordând sprijin Germaniei.
În acest context, anglo-americanii promit Regelui
Mihai sprijin pentru răsturnarea guvernului şi
întoarcerea armelor, dar renunţă temporar la planurile
de a debarca în Balcani, lăsându-le ruşilor această
alternativă. Când Antonescu s-a trezit cu armata
sovietică în ţară era deja prea târziu. O neatenţie în
acele momente tensionate, când orice direcţie era
imposibil de precizat concret a adus în România o
perioadă istorică de care mulţi nu vor să-şi mai aducă
aminte. Timpul trece. Cu cea mai mare certitudine, dar
e greu de precizat în favoarea cui. Mulţi evrei şi-au
pierdut viaţa în perioada septembrie 1940 – august
1944, unii au fost salvaţi de la moarte prin anumite
manevre ale lui Antonescu (a se vedea Teşu
Solomovici, Istoria Holocaustului din România. Transnistria
şi Transilvania de Nord, Editura Teşu, Bucureşti, 2006),
alţii au căzut pradă ignoranţei istoriei. Testamentul
politic al lui Antonescu din Îndemnuri româneşti şi Către
români, prezintă portretul unui om al vremurilor sale,
împotriva evreilor din cauza influenţelor politicianismului, a
ignorării pericolului şi a nepăsării care caracterizează naţia,
minoritarii au pătruns în tot aparatul statului şi au reuşit să se
înfiltreze, în cantitate considerabilă, pe treptele cele mai înalte ale
conducerii, atacând politicianismul şi caracterul gelatinos
al poporului român. Un patos aproape bolnăvicios
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pentru salvarea fiinţei româneşti. Evident, nimeni nu
va şti niciodată adevărul în cazul personalităţii lui
Antonescu, cât era dedicat cauzei românismului, şi în
ce măsură îşi servea propriul interes. Mareşalul atacă
partidele politice învinuindu-le de promovarea unor
legi sociale care le avantajează. Nu ne mai miră că
regăsim la generaţia interbelică un fel de răcnet la
adresa redeşteptării naţionale, a Naţionalismului.
Citidu-l pe Antonescu, rămâne senzaţia unui curent
care a traversat acea epocă şi i-a înglobat pe Eliade,
Cioran, Nae Ionescu, Noica etc. Aşadar plămânii
Mareşalului se umplu cu ură împotriva mimării
democraţiei: Neamul românesc – popor de muncă şi nu
parazitar – vrea înnoire, vrea libertate şi vrea să-şi trăiască
adevăratul Naţionalism, prăvălind pe toţi cei care – conştient
sau inconştient – îi împiedică drumul viitorului. Pentru omul
nou milita nu numai Codreanu, dar şi „tânăra
generaţie”. 

Testamentul politic al lui Corneliu Codreanu, cel
care a introdus la noi de fapt cultul personalităţii, de
care se va sluji cu ardoare Ceauşescu, a avut succesul
asigurat de către mediul economic precar. Prin alianţa
cu Nae Ionescu şi-a racolat şi o parte a „tinerei
generaţii”, cea mai cultivată, ceea ce i-a garantat
notorietatea de rigoare. Gândurile sale politice, sau mai
bine zis, strigătele se regăsesc în Pentru legionari, Circulări
şi manifeste, Cărticica şefului de cuib, Scrisori studenţeşti,
Însemnări de la Jilava. Ca şi Eminescu, Iorga sau
Antonescu ura sa se îndreaptă împotriva politicianis-
mului, a evreilor, dar şi a comunismului cosiderat
anticreştin Sub domnia cuvântătorilor partidelor, românul de
pretutindeni a sărăcit şi a îngenunchiat în faţa străinului
pripăşit de curând. Rosturile mari ale patriei sunt părăsite.
Lumea noastră politicianizată nu mai vede în faţă decât
interesul partidului, pentru a cărui biruinţă sacrifică în fiecare
zi şi ceas de ceas, însuşi viitorul nostru ca neam. Aşadar,
Codreanu critică supremaţia unui singur partid, eroare
omniprezentă la români, fie în timpuri democratice, fie
în cele autoritariste. Istoria noastră nu a cunoscut decât
simbolul unic al unei formaţiuni politice, indiferent de
forma oficială de guvernare. 

Foarte interesant în istoria României interbelice
este dezideratul fiecărei formaţiuni politice, fie că este
de extremă dreaptă sau liberală, de a promova o
politică naţionalistă, în expansiune. Mişcarea Legionară
nu a făcut decât să speculeze un context economic
precar, având în frunte un erou autoproclamat şi cu
abilităţi de manipulare a maselor. Nu se poate spune că
C.Z. Codreanu era un incult, dar îşi inocula constant
ideea necesităţii asumării unei misiuni istorice pentru a
scoate România din anonimat. Nu avea lecturi
filozofice pentru a putea fi învinuit că ar fi extras aceste
idei din filozofii naţionalişti la modă atunci, dar
conjugarea acestor tendinţe naţionaliste cu ura lui Nae
Ionescu împotriva regelui şi cu decupajele filosofico-
doctrinare, toate au ajutat la formarea unei generaţii
care chiar a crezut pentru o vreme în mitul regenerării

naţionale prin soluţii dictatoriale. În niciun caz C.Z.
Codreanu nu a fost „un mare vizionar şi un mare om
politic sau mai bine-zis singurul care merită să poarte
numele de om politic”9, după cum scrie cu înfocare
preotul Ştefan Pălăghiţă, fost legionar şi nicidecum
faptele sale nu erau „esenţiale destinului românesc”10.

Ceea ce este de apreciat la C.Z. Codreanu, dincolo
de încrederea sa în crearea unei independenţe politice
româneşti, este intuirea pericolului rusesc, a
bolşevismului, ideea că orice decizie politică trebuie
luată în funcţie de posibila expansiune a fostului
imperiu şi că apropierea politică de acesta înseamna de
fapt anularea oricărei independenţe naţionale. 

Moţa şi Marin sunt creaţiile lui Codreanu. Doi
oameni bolnavi manipulând la rândul lor masele.
Testamentul lui Moţa se regăseşte în Cranii de lemn,
Societatea Naţiunilor, Testament. Naţionalismul românesc
avea ca prim obiectiv lupta contra străinilor, care de
data aceasta nu se mai numeau turci, tătari sau leşi, ci
evrei. Nu trebuie uitat că această luptă de înnoire a
neamului se purta în numele moralei creştine: Cauza
noastră este aşadar dreaptă şi sfântă. Sfinte ne vor fi şi
sacrificiile. Lupta trebuie să o ducem înainte cu perseverenţa
apostolatului şi cu vitejia sufletelor alese care ştiu că nu este nimic
mai nobil decât a te uita pe tine şi a te jertfi pentru aproapele
năpăstuit. Aşa a făcut Cristos ! Luptau împotriva
occidentalizării în numele unui naţionalism care
însemna înainte de toate purificarea poporului de
elemente străine. Facem uşor legătura cu
antipaşoptismul, antiliberalismul, autohtonismul
„tinerei generaţii”; uneori e greu de identificat dacă
filosofia politică a epocii a fost propagată de către
Garda de Fier şi preluată de către “tânăra generaţie”
sau invers. De fapt, cel care le-a transformat intelectual
pe ambele, atât generaţia, cât şi Garda, a fost Nae
Ionescu, fermentul acestei epoci, de aceea
recunoaştem aceleaşi temelii şi acelaşi crez
fundamental de o parte şi de alta a scenei, cea
universitară, scolastică şi cea care cobora cu arma în
stradă. 

Testamentul politic al lui Vasile Marin apare în
scrierea sa Crez de generaţie. Cu toţii au format o echipă,
echipa morţii, o generaţie care a avut succes datorită lui
Nae Ionescu, fără de care nici acei tineri inocenţi nu s-
ar fi împlinit peste hotare şi nici Garda nu şi-ar fi iniţiat
misiunea. Democraţia, este de părere Marin, a falsificat
sensul istoric al neamului nostru, iar naţionalismul este
necesar pentru că el ajustează lipsurile sociale, taie
aripile democraţiei atunci când aceasta uită de carenţele
pe care le poate provoca în rândurile populaţiei.
Naţionalismul nostru are un conţinut social. Nu împarte pe
profitori în români şi neromâni. Nu-i tolerează pe cei dintâi ca
şi pe cei de-ai doilea. Uneori este chiar mai temut adversar al
celor dintâi, cari, subjugaţi intereselor lor, şi deservind interesele
patriei, comit un act de înaltă trădare. Naţionalismul s-a
aplicat totdeauna pentru pătura de jos a societăţii este
de părere Marin, adică legile există doar pentru aceasta.
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Patriotul înflăcărat condamnă apucăturile naţionaliste
ale partidelor liberal şi tărănesc care şi-au adăugat
atributul de naţional, numindu-se astfel naţional-liberal
şi respectiv naţional-ţărănesc, deşi în realitate nu-şi
slujeau decât interesele personale. Ţara suferea sub
povara nevoilor. Peisaj familiar, un fel de ciclicitatea în
istoria noastră. Tocmai de aceea, Garda luptă pentru
un adevărat stat naţional, care să reformeze spiritual, să
aducă neamul la valorile lui de obârşie, dar nu prin
vorbe goale precum partidele democrate, ci prin fapte:
Suntem conştienţi că istoria nu se scrie cu pana muiată în
cerneală de roze, iar drumul victoriei mari nu duce, niciodată, pe
sub arcade înghirlandate. Nu! 

Am încercat în câteva rânduri să schiţez o lume
românească care nu are accese democratice, căci
democraţia a reprezentat tot timpul la noi şansa unora
de a se îmbogăţi. De asemenea, naţionalismul ostil
evreilor are o istorie care descinde până la V. Conta,
Slavici, Alecsandri, Eminescu şi junimism, dar nu ia
forme radical politice decât odată cu amploarea
extremismului de dreapta având drept cauză luarea în
stăpânire a capitalului de către evrei. Un popor în
aparenţă cuminte are însă resentimente rasiale
puternice. 
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