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Ataºamentul unor personalitãþi culturale la miºcarea legionarã a con-
stituit în ultimele decenii obiectul unor abordãri variate: de la documen-
tare ºi evocare la recuperare ºi admiraþie sau la demascare ºi culpabi-
lizare. Literatura occidentalã dedicatã acestei teme începând cu deceniul
opt cuprinde însã nu atât apologii ºi tentative de recuperare ºi reabilitare,
cât mai ales analize critice ºi, adeseori, contestãri radicale.

Deºi unii exegeþi români ai legionarismului ºi naþionalismului sunt
tentaþi sã atribuie, pentru a minimaliza, o sorginte exclusiv „marxistã“
unor astfel de abordãri critice (din Franþa, Italia, Israel, SUA ºi România)
ori una „comunistã“ caricaturizantã, perspectivele în care se situeazã
demersurile occidentale sunt subsumabile valorilor liberalismului, înþeles
în sensul sãu cel mai larg, ale civismului ºi respectului pentru demnitatea
umanã.
Punctele de vedere pe care le prezentãm — care îi reprezintã în ex-

clusivitate pe autorii lor — ilustreazã diversitatea actualã a raportãrilor
la legionarism, a posibilitãþilor de interpretare, explicare ºi evaluare a lui,
precum ºi faptul cã tema nu ºi-a epuizat încã potenþialul de interes teoretic
ºi ideologic. Consideraþiile asupra opþiunii politice a lui Constantin Noica
reunesc precizãrile lui Sorin Lavric asupra metodei de documentare ºi
modelului de interpretare adoptate în cartea sa Noica ºi miºcarea legio-
narã (prezentate cu ocazia dezbaterii cãrþii la invitaþia ISPRI) ºi trei
puncte de vedere asupra acestei lucrãri exprimate de Marin Diaconu, Ana
Bazac ºi Gabriela Blebea Nicolae. Lor le-am alãturat douã interpretãri
ale celei mai discutate ºi controversate implicãri politice interbelice din
România, aceea a lui Mircea Eliade. Autorii lor, Ion Goian ºi Lorena
Pãvãlan Stuparu, s-au ocupat îndeaproape ºi îndelung de antropologia
politicã, respectiv, de filosofia religiilor ºi simbolurilor a lui Mircea
Eliade. În fine, grupajul consacrat extremei drepte din România interbe-
licã cuprinde fragmente desprinse din douã lucrãri cu caracter expozitiv
dedicate doctrinelor naþionaliste susþinute de Nichifor Crainic ºi Octavian
Goga ºi datorate tinerelor autoare Gabriela Lungeanu ºi Elena Cucu.
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Þinând seama cã despre cartea Noica ºi Miºcarea Legionarã s-a scris destul
de mult în revistele noastre, fãcând astfel de prisos o nouã povestire a conþinu-
tului ei, mã voi opri aici asupra principalelor acuze ce mi-au fost aduse în cadrul
recenziilor critice. Ce mi se reproºeazã în fond? Câteva mici „fleacuri“: cã fac
propagandã legionarã (ba pe alocuri schiþez chiar o hagiografie legionarã), cã
justific antisemitismul legionarilor, cã le disculp crimele, cã folosesc ca surse
bibliografice arhiva Fundaþiei „George Manu“ ºi cã nu scriu o carte în întregime
academicã.
Sã le iau pe rând. Mãrturisesc cã, atunci când m-am apucat sã mã documentez

în privinþa cãrþii, n-am avut decât o singurã intenþie: sã înþeleg sincer ce s-a în-
tâmplat atunci, în perioada interbelicã. Sã-l înþeleg pe Noica fãrã prejudecãþi,
fãrã poliþe secrete de plãtit ºi fãrã concluzii avute deja în mânecã. ªi am procedat
aºa cum se procedeazã îndeobºte: am început sã citesc cãrþile de istorie aflate în
circuitul oficial. Nu mi-a trebuit mult sã-mi dau seama cã erau mãsluite. Con-
þinutul lor fusese supus unei distorsiuni propagandistice vizibile ºi deranjante.
Atunci am înþeles cã orice discurs istoric despre trecut este impregnat de ideo-
logia prezentului ºi cã istoricii contemporani erau niºte oameni pentru care ade-
vãrul avea sens numai în mãsura în care se puteau folosi de el pentru a se pune
pe ei înºiºi într-o luminã cât mai bunã în raport cu puterea. Cãrþile acelea semã-
nau cu un film din care se tãiaserã pelicule întregi, iar restul secvenþelor erau
lipite la loc în încercarea silnicã de a reda un simulacru de istorie interbelicã.
Golurile rãmase erau umplute prin cele trei metode clasice pe care orice istoric
le are la îndemânã atunci când e presat sã falsifice trecutul: prin omisiune, prin
denaturare, prin scoatere din context.
ªi atunci mi-am spus cã, pentru a scrie o carte veridicã despre episodul legio-

nar al lui Noica, trebuia mai întâi sã refac filmul întreg al acelei perioade. Nu mi-
a trebuit mult sã-mi dau seama cã scopul acesta îmi era inaccesibil, ºi asta
fiindcã pur ºi simplu nu mã puteam orienta în pãdurea de falsuri care alcãtuiau
stratul de deformare propagandisticã ce astupa capitolul dintre rãzboaie. Pur ºi
simplu nu puteam distinge ce era adevãrat de ce era fals, cum nu puteam depista
amãnuntul verosimil de detaliul inventat. Mãrturisesc cã am fost la un pas sã
renunþ, deoarece nu mã puteam descurca în acest labirint de dezinformare.
Perdeaua de minciuni era prea deasã.
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ªi când cãrþile nu te mai ajutã, recurgi la ajutorul oamenilor. În consecinþã,
am fãcut singurul lucru pe care îl mai puteam face înainte de a capitula: am
început sã caut martori vii ai acelei perioade, oameni care nu numai cã îl cu-
noscuserã pe Noica în perioada interbelicã, dar care pe deasupra cunoscuserã din
interior fenomenul legionar. Din pãcate, epoca aceea nu se petrecuse ieri, ci în
urmã cu 70 de ani, iar martorii-cheie care ar fi putut sã-mi ofere o variantã nefalsi-
ficatã eraumorþi: fraþii Cioran, fraþiiActerian, Duiliu Sfinþescu sau Petru Comarnescu.
Când am început sã întreb în stânga ºi în dreapta de posibili martori ai epocii,

mã îndoiam eu însumi cã voi mai gãsi supravieþuitori. Bãnuiam cã majoritatea
erau nonagenari aflaþi în pragul senilitãþii sau, în cazurile fericite, octogenari ce
aveau o cunoaºtere relativã a deceniilor trei ºi patru. ªi totuºi, încetul cu încetul,
trimis de la un om la altul ºi de la un oraº la altul, i-am gãsit. În total ºapte oa-
meni: verii primari ai lui Noica (Mircea ºi Adina Casassovici), doi colegi de ce-
lulã de la Jilava (Gheorghe Jijie ºi Vasile Blãnaru-Flamurã), un coleg de facultate
(Mircea Nicolau), prietena de familie Simina Mezincescu ºi, în fine, medicul
personal al lui Codreanu (ªerban Milcoveanu), care îl cunoscuse pe filozof în
timpul guvernãrii legionare. Aceºti ºapte oameni, fiecare în felul lui ºi fiecare cu
subiectivismele ºi obsesiile sale, mi-au desfãºurat în faþa ochilor pelicula netã-
iatã a filmului interbelic. Într-un cuvînt, m-au fãcut sã vãd ceea ce cãrþile de isto-
rie îmi ascunseserã: scenariul acelei epoci ºi piesa istoricã cãreia Noica îi fusese
contemporan. Aceºtia ºapte sânt oarecum coautorii cãrþii: dacã nu i-aº fi prins în
viaþã pe ultima sutã de metri, n-aº fi putut-o scrie. (O scurtã divagaþie: satisfacþia
cea mai mare am simþit-o când un cititor al generaþiei tinere mi-a spus: „Citindu-vã
cartea, am înþeles în sfârºit ce s-a întâmplat atunci“. De ce? Fiindcã vãzuse fil-
mul întreg, neciopârþit ºi necosmetizat dupã tiparul corectitudinii actuale.) Lor le
datorez aºadar continuitatea unui film pe care memoria selectivã a posteritãþii a
reþinut-o pe bucãþele ºi pe felii înguste.
Ei bine, de aceastã memorie selectivã se izbeºte orice autor care încearcã sã

scrie fãrã prejudecãþi despre fenomenul legionar. Mai mult, el se trezeºte prins
într-o situaþie pe cât de delicatã pe atât de paradoxalã, ºi anume aceea cã, chiar
dacã nu are nici cea mai micã intenþie de a lua apãrarea legionarilor, ci doar de
a spune adevãrul despre ei, el se va trezi învinuit cã face propagandã legionarã.
La început nu va pricepe de unde aceastã suspiciune, apoi va intui: discrepanþa
dintre realitatea istoricã a Miºcãrii Legionare ºi imaginea pe care o avem astãzi
despre ea este atât de mare, încât orice încercare de a atrage atenþia asupra ei este
interpretatã ca o tentativã de a le face propagandã. Pot sã spun de o mie de ori
cã Miºcarea Legionarã este un capitol încheiat ce þine de istoria secolului XX,
cã degeaba. Nimeni nu mã va crede, ºi asta deoarece am scris o carte unde am
îndrãznit sã spun adevãrul despre acest capitol al istoriei noastre. Altfel spus, s-a
minþit atât de mult pe seama legionarilor încât, pe acest fundal endemic de
minciunã colectivã, cel mai mic adevãr spus în privinþa lor echivaleazã, prin
contrast, cu o apologie. Ce supãrã în carte sunt adevãrurile pe care le spun, iar
nu pretinsa propagandã legionarã, cãci în cazul acestor nenorociþi care ºi-au pe-
trecut tinereþea în închisori, adevãrul e cel mai bun avocat cu putinþã. Tocmai de
aceea a fost el ascuns. Folosind distincþia lui Noica dintre exactitate ºi adevãr,
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mãrturisesc cã, în privinþa detaliului istoric pot sã greºesc o datã, un nume de
persoanã sau o localitate, dar în privinþa adevãrului nu pot sã greºesc. Acesta e
filmul întreg, chit cã ne place sau nu sã-l vizionãm.
Iar ceea ce este cu adevãrat important este cã, dintr-o sursã sau alta, filmul a

început sã fie vãzut tot mai des în ultimii ani, ba chiar a început sã fie comentat
fãrã frica de a îndura represalii. Au apãrut sute de titluri de literaturã clandestinã,
din acelea cãrora nu le face nimeni recenzii, dar pe care mai toþi le citim între
pereþii casei. Aºa se face cã, de acum încolo, nu se va mai putea spune cã filmul
epocii nu existã. Pînã la cãderea comunismului, situaþia era de înþeles. Cuvântul
„legionar“ nu avea voie sã fie pronunþat decât în filme ca cele ale lui Sergiu
Nicolaescu. Dupã aceea însã, literatura clandestinã care s-a revãrsat incontinent
pe tarabele pieþei noastre de carte a depãºit putinþa cenzurii de a opri fenomenul.
Încetul cu încetul, filmul a fost refãcut din bucãþi ºi din cioburi, din relatarea câte
unui martor trecut pe la Piteºti sau din mãrturisirile vreunui torþionar abulic.
Astãzi, numãrul mãrturiilor privind fenomenul legionar e atât de mare încât ade-
vãrul nu mai poate fi ascuns. În fond, asta a fost strategia comuniºtilor. Ei ºtiau
cã nu pot controla imaginea perioadei interbelice decât dacã filmul era vârât sub
obroc ºi adevãrul ocultat, în locul lui fiind puse niºte secvenþe hiperbolice: aba-
torul, echipele morþii, Codreanu fluturând pistolul în Parlamentul României, Le-
giunea ca agenturã hitleristã sau ca organizaþie teroristã de tip fascist, legionarii
priviþi ca pionierii sadici care introduseserã violenþa pe scena politicã româ-
neascã — toate aceste falsuri fiind întreþinute decenii de-a rândul de istoricii ro-
mâni ºi de intelectualii care repetau papagaliceºte, cu râvnã oportunistã, niºte
cliºee cu ajutorul cãrora se pãstrau pe linia de plutire socialã. Ele au alcãtuit
fundalul mental al oricãrui român trecut prin ºcoala manipulãrii prin fricã. Din
acest fundal a prins contur portretul diabolic al criminalitãþii legionarilor. Numai
cã diabolizarea legionarilor ºi-a atins pragul de saturare în momentul în care pre-
siunea minciunii oficiale a slãbit. Atmosfera s-a relaxat, supapele cenzurii au slãbit,
iar interdicþia discuþiei oficiale despre legionari, deºi a mai durat cam zece ani
dupã Revoluþie, s-a stins treptat. Astãzi numai generaþia celor care au crescut în
teroare mai evitã sã vorbeascã despre aceastã temã. Cu alte cuvinte, în zilele
noastre, nu mai poþi sã minþi gândindu-te cã cel de lângã tine se va preface cã te
crede pentru simplul motiv cã îi este tot atît de fricã ca ºi þie. Vremea fricii a trecut.
Mi se reproºeazã cã, întrucât am folosit volume din biblioteca Fundaþiei

„George Manu“, orientarea discursului meu e previzibilã. Potrivit acestei logici,
orice informaþie provenitã dintr-o sursã legionarã nu poate da naºtere decât unui
discurs prolegionar. Dacã consultam arhivele SRI pesemne cã aº fi avut un
discurs mai aproape de gustul criticilor mei. Dacã nu intram în arhiva Fundaþiei
„George Manu“, nu aº fi intrat în posesia autografelor cu tentã legionarã pe care
Noica i le-a scris lui Mircea Nicolau ºi lui Paul Costin Deleanu, cum nu gãseam
nici poza din 1935, unde Noica se plimbã cu Mircea Nicolau pe bulevardul
Elisabeta; ºi nici scrisoarea lui Horia Sima cãtre Traian Golea în rândurile cãreia
ºeful legionarilor vorbeºte despre Noica. Cât despre faptul cã aº justifica antise-
mitismul legionarilor, acuza e desprinsã din panoplia de aberaþii a domnului
Iovãnel. Repet aici ce spun ºi în carte: nu legionarii au creat antisemitismul, ci
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antisemitismul i-a creat pe legionari. Mentalitatea era endemicã în epocã, iar le-
gionarii nu fãcut decât sã dea o notã radicalã acestei stãri de spirit. Asta spun în
carte ºi, în ochii domnului Iovãnel, remarca aceasta sunã a justificare ºi discul-
pare a legionarilor.
În fine, mi se reproºeazã cã nu am scris o carte croitã dupã calapodul unei lu-

crãri academice. Eu nu am stat sã mi-aleg reþeta cãrþii, ci am scris-o cum am
simþit cã pot s-o fac mai bine. Dacã aº fi scris-o în buna tradiþie a tomurilor aca-
demice, pesemne scoteam o fãcãturã înþepenitã cum gãsim puzderie în rafturile
bibliotecilor. Tocmai de aceea reproºul acesta îl consider o laudã, fiindcã cea mai
sigurã cale de-a omorî o carte este s-o scrii în manierã academicã. Cei care aleg
forma asepticã, anchilozatã ºi blindatã cu note de subsol a scriiturii academice
recurg la un truc ieftin: ei ºtiu cã adãposul cel mai nimerit pentru cei care nu pot
scrie decât în limbaj de lemn este morga academicã. Iar eu am vrut sã scriu o carte
plãcutã la lecturã, nu o bucatã de ghips cu care sã-þi spargi capul de plictisealã.
Cred cã astãzi vremea fricii a trecut. Tocmai de aceea piatra de încercare a

onestitãþii unui intelectual român este fenomenul legionar. Dar dacã frica a tre-
cut, a rãmas în schimb obiºnuinþa duplicitãþii ºi a mãºtilor de circumstanþã. Din
pãcate, despre ea nu pot spune cã va trece, cãci foarte mulþi dintre intelectualii
români suferã handicapul unei malformaþii interioare de care nu cred cã le va
ajunge o viaþã ca sã scape. E vorba de marxism. În România nu poþi sã fi marxist
decât în trei situaþii: ori eºti ignorant, ori eºti oportunist, ori eºti resentimentar.
Ignorant e cel care habar nu are ce s-a întâmplat cu românii în secolul trecut ºi
care, scutit de neliniºtea unui trecut care sã-l tulbure, bate câmpii pe seama nobi-
lelor idealuri ale stângii autentice. Oportunist e cel care, ºtiind foarte bine la ce
dezastru au împins þara fanaticii lui Marx, continuã sã cânte servil un refren de
pe urma cãruia ºtie cã are de câºtigat luciul unei cãrþi de vizitã cu care poate des-
chide multe uºi. Resentimentar e cel care, intoxicat de invidia pe care o resimte
faþã de intelectualii de dreapta din România, alunecã, sub reculul ranchiunii, pe
celãlãlt versant al opticii politice. Acest caz e cel mai straniu sub unghi patolo-
gic, cãci resentimentarul, deºi ºtie cât de nociv este marxismul, este silit sã osci-
leze între invidia faþã de celebritatea intelectualilor de dreapta ºi rezerva faþã de
o doctrinã criminalã precum marxismul. Cum cea de-a doua variantã l-ar aduce
în aceeaºi tabãrã cu cei pe care îi urãºte, va alege invidia ºi va face uitatã rezerva,
intrînd astfel în þopãiala de ºotron a stângii.
Una peste alta, Noica a fost un intelectual de dreapta care a intuit foarte bine

ce pericol reprezintã pentru naþiile europene avatarurile marxismului internaþio-
nalist. Dar asta e altã problemã. În încheire, mãrturisesc cã mã bucur cã am reuºit
sã scriu volumul Noica ºi Miºcarea Legionarã. Numai aºa am înþeles trãsãturile
ideologice ale lumii în care trãim astãzi.
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