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Ne place sau nu ne place, istoria României a trãit un episod legionar. Ne place
sau nu ne place, filosoful Constantin Noica a fost simpatizant legionar. Dintr-o
propagandã compact acuzatoare pe care au practicat-o abuziv comuniºtii ºi un
sentiment de vinã ºi ruºine al celor care, într-un fel au altul, au fost „conectaþi“
la miºcarea legionarã s-a fãcut din eticheta de legionar o sentinþã, fãrã drept la
apel, la oprobiu public. De aceea, în majoritatea cazurilor, ca o unicã posibili-
tate de salvare, erau preferate tãcerea ºi secretul. Ca ºi cum dacã nu se ºtie, nu
se vorbeºte, am putea fi în ordine, mãcar printr-o acoperire, de sperat pînã la ºter-
gere, a unui adevãr care, dacã nu se mai spune, devine nu numai irelevant ºi ino-
perant, dar, pânã la urmã, ºi inexistent.
În aceastã Românie care poartã încã neproblematic stigmatul de a fi trãit,

printr-un numãr mare al „fiilor ºi fiicelor ei“, angajarea legionarã ºi, mai ales, în
aceastã Românie în care singurul fel de a recunoaºte acest trecut este tãcerea
culpabilizantã sau simpla consemnare istoricã, s-a decis Sorin Lavric sã desci-
freze fãrã prejudecãþi, fãrã sentinþe prefabricate ºi fãrã simpatii jenante mecanis-
mul care a fãcut ca Miºcarea legionarã, în toate formele ei, sã fi exercitat o atrac-
þie atât de irezistibilã pentru un numãr mare de tineri ºi mai ales un numãr mare
de intelectuali, unii dintre ei nume sonore ale culturii româneºti. Sorin Lavric nu
ºi-a condus cercetarea doar ca un istoric sau ca un analist politic, deºi în aceastã
carte este deopotrivã ºi istoric ºi analist politic, ci ca un biograf al unui autor
cãruia, din preþuire ºi admiraþie, vrea sã-i înþeleagã metabolismul intelectual ºi
emoþional care, la un moment dat, l-a intersectat atât de pãgubitor pentru cariera
lui, cu o ideologie pe care simplificat ne-am obiºnuit s-o calificãm ca antisemitã,
deºi xenofobia în care era inclus antisemtismul îi era doar un vector secundar, de
altfel, un vector complet inexistent pentru comportamentul de simpatizant legio-
nar al lui Constantin Noica.
Despre cartea lui Sorin Lavric sunt sigurã cã s-a scris mult ºi, sper, de foarte

bine. Nu vreau sã mã angajez într-o recenzie a cãrþii pentru cã, sunt sigurã, aº re-
peta, chiar dacã nu ºtiu antecedentele, multe din lucrurile deja spuse. Eu vreau
doar sã fac un gest simplu ºi poate nu atât de flatant intelectual. Vreau pur ºi sim-
plu sã-i mulþumesc.
Întâi de toate pentru cã a fãcut pentru mine un lucru pe care îl socotesc foarte

important: a integrat într-un fel coerent, plauzibil, deloc scuzabil, dar în nici un
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fel anihilator, un episod de angajare politicã în canoanele publice de azi aspru
condamnabilã, în istoria personalã a unui om cãruia îi preþuiesc nu doar inteli-
genþa, ci ºi integritatea, onestitatea, virtutea prieteniei, sinceritatea ºi genero-
zitatea. Mãrturisesc cã fãrã capacitatea lui Sorin Lavric de a face inteligibil ceva
ce-mi pãrea de ordinul neînþelesului nu aº fi fost în stare sã nu intru în schema
simplistã a celor care, preþuindu-l pe Noica, ori refuzã sã vorbeascã despre epi-
sodul legionar, ori minimalizeazã acest episod socotindu-l un accident irelevant,
o rãtãcire stângace care nu spune nimic esenþial nici despre filosoful, nici despre
omul Noica. Ei bine, Sorin Lavric m-a convins cã acest episod a avut semnifi-
caþia lui ºi în desfãºurarea intelectualã ºi în cea emoþionalã ºi în cea acþionalã, o
semnificaþie pentru care nu trebuie nici sã-l blamez pe Noica, nici sã mã despart
de el, nici sã mã ruºinez pentru admiraþia pe care i-o port, chiar dacã acest episod
nu e deloc nici lãudabil, nici admirabil. El este pur ºi simplu expresia unui om
care ºi-a folosit, la un moment dat, toate calitãþile într-un fel inadecvat, într-o su-
prasolicitare pateticã pe care un refuz sistematic al cheltuielii neintelectuale, îl
poate, iatã, genera. Sigur cã pentru confortul meu sufletesc aº fi preferat sã pot
trãi o admiraþie necontrazisã, neameninþatã de umbrele acuzatoare ale unei anga-
jãri blamabile în datele ei oficiale, dar, ei bine, sunt gata, acum ºi mai convinsã,
sã-mi asum nu numai ne-renunþarea la OMUL Noica (intelectualul Noica nu
poate fi supus nici unei negocieri admirative), ci admiraþia mea e chiar întãritã
prin acest episod. Sunt conºtientã cã prin aceastã afirmaþie tocmai m-am expus
unor posibile acuzaþii care pot considera admiraþia mea reiteratã un gest de apro-
bare a activitãþii legionare a lui Noica, dar eu nu asta vreau sã afirm, ci vreau sã
spun cã felul în care Noica a refuzat oportunismul, trãdarea ºi înregimentarea
oarbã mi-l fac ºi mai drag, chiar dacã toate aceste calitãþi au fost otrãvite de înþe-
legerea prosteascã a unei angajãri solidare într-o miºcare care era clar cã nu-i
putea aduce decât ponoase. Chiar dacã acest gest a însemnat o catastrofã nu nu-
mai de imagine, ci, mai ales, de destin, mie, trebuie sã recunosc, îmi place într-un
fel paradoxal aceastã consecvenþã faþã de valorile de credinþã, repet, chiar dacã
ea, în modul cel mai dramatic, însemna o contrazicere de sine. Era vorba de o
contrazicere de sine în termeni asiguratorii ºi confortabili ai unui traseu perfect
compatibil cu temperamental lui, dar contrazicerea s-a fãcut în favoarea unei în-
dãrãtnice consecvenþe de a-ºi respecta coerenþa interioarã din care respectarea
unei promisiuni, fie ea ºi prosteascã, era esenþialã.
Acestei încãpãþânãri de a nu face ceva ce tot omul „normal“ ar fi fãcut este,

dupã pãrerea mea, principalul resort nu numai al angajãrii legionare a lui Noica,
dar ºi al prezenþei sale atât de active într-o culturã care se vroia un triumf al me-
diocritãþii, aºa cum cultura comunistã ar fi reuºit mult mai deplin sã fie fãrã re-
zistenþa unui „ghimpe“ erudit ºi elitist cum Noica nu putea sã nu fie.
Al doilea motiv pentru care vreau sã-i mulþumesc lui Sorin Lavric este cã a

fãcut, cel puþin pentru mine, din tema legionarismului românesc un subiect întîi
de toate discutabil fãrã patimi, un subiect în care „morbul“ epocii ºi condiþiile
particulare ale României fac inteligibilã, repet, chiar dacã deloc scuzabilã, în-
chegarea unei miºcãri atât de populare pentru o bunã parte din tinerii intelectuali
ai României. A fãcut din angajarea legionarã un subiect cãreia îi vede clar mon-
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struozitatea, dar ºi aspiraþia spiritualã. Îi vede clar excentricitatea, fascinaþia ºi
cruzimea, dar ºi generozitatea. În urma lecturii cãrþii lui, rãmâne, cu siguranþã, la
fel de ruºinos sã fi fost legionar, dar este o ruºine cãreia îi înþelegi mai bine vina
ºi pe care trebuie neapãrat s-o împarþi cu figurile importante ale politicii româ-
neºti din epocã, cel puþin cu Carol al II lea ºi cu Antonescu, douã personaje care,
printr-o stranie decupare, nu sunt îndeajuns de conexate cu înþelegerea miºcãrii
legionare.
Mi s-a pãrut dintotdeauna cã nu pot sã acuz în bloc miºcarea legionarã, dintre

membrii cãrora recunosc cã unele figuri îmi pãreau fascinante, ºi nu mã refer aici
doar la Cioran, Eliade ºi Noica, dar acum, dupã lectura cãrþii lui Sorin Lavric,
simt cã pot avea o atitudine mai închegatã în care poate intra deopotrivã ºi tris-
teþea cã România a trãit un asemenea episod ºi indignarea cã în numele unor
idealuri deloc ruºinoase s-au comis crime odioase, dar ºi admiraþia nu numai
pentru statura intelectualã a unora din membrii ei, dar ºi pentru felul în care unii
dintre ei au fost atât de devotaþi luptei antibolºevice, în numele cãreia au organi-
zat rezistenþa anticomunistã, cu care de altfel ne mândrim, fãrã sã recunoaºtem
cã o parte dintre ei fuseserã, ca ºi Noica, mãcar simpatizanþi legionari, dacã nu
chiar membri sau chiar legionari-legionari. Pe scurt, sunt astãzi sigurã cã, graþie
lui Sorin Lavric, sunt în stare sã am o atitudine mai nuanþatã faþã de un fenomen
care, recunosc încã o datã, mã obliga prin el însuºi sã-l acuz.
Existã ºi un al treilea motiv pentru care trebuie sã-i mulþumesc autorului

cãrþii Noica ºi miºcarea legionarã, un motiv care are o dublã consecinþã în eco-
nomia receptãrii cãrþii. Prima dintre consecinþe este sursa unei dureroase îngri-
jorãri, cãci ºi din cartea lui reiese cã în istoria recentã a României se manifestã
pentru mine o revoltãtoare nevoie de a lãuda indecent, de a admira peste mãsurã,
peste limitele de mult depãºite ale bunului simþ. Nu sunt aºa de naivã sã cred cã
practica idolatrizãrii este una tipic româneascã ºi, mai ales, una manifestã doar
în istoria recentã a României, dar sunt stupefiatã cum oameni de calibrul lui
Cioran, Noica ºi Eliade se pretau sã facã un idol din Codreanu, de exemplu.
Poate cã nu am dreptate, dar nu mã pot abþine sã mã gîndesc cã ceva din deºãn-
þarea cu care era lãudat Ceauºescu stã ºi în tradiþia cu care mari intelectuali ca
cei enumeraþi sã fie atât de tâmpiþi de nevoia de a idolatriza. ªi poate n-aº fi fost
atât de ºocatã de acest aspect care a fãcut ºi el posibilã miºcarea legionarã dacã
nu aº fi de multã vreme indignatã de felul în care intelectuali români de azi, altfel
foarte respectabili, fac, la un moment dat, din câte unul din confraþii sau din
figurile politice ale vremii, o icoanã la care sã te închini ºi nu o prezenþã admi-
rabilã critic, fac din ei un subiect de acord necondiþionat ca ºi cum doar ireproºa-
bilitatea ar putea justifica admiraþia lor.
Aºadar, dacã prima consecinþã ar fi cã Lavric nu a trecut sub tãcere acest as-

pect, care pentru mine este de neînþeles ºi de neacceptat, chiar ºi la Noica, cea
de a doua consecinþã, mult mai justificat motiv de mulþumire este cã Sorin
Lavric nu a cãzut în pãcatul acestui tip de admiraþie ºi a consimþit, ca probã de
onestitate, sã-ºi prezinte „obiectul admiraþiei“ în umbrele ºi luminile lui care
compun, deseori atât de contradictoriu, cu o inteligenþã excepþionalã ºi o prostie
inacceptabilã, cu o mãreþie a idealului culturii ºi o risipã vulgarã în motivarea
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unei politici deviante, cu exigenþa faþã de gestul intelectual ºi idolatria pentru un
om mediocru, dar, se pare, charismatic.
Mã feresc de generalizãri ºi schematizãri, chiar dacã ele sunt seducãtoare,

pentru cã fac un lucru mai uºor asimilabil dând sentimentul unei reprezentãri
mai cuprinzãtoare ºi mai ordonatoare. Nu-mi plac în general, dar le trãiesc se-
ducþia în particular ºi, de aceea, îmi permit sã fac eu însãmi o asemenea observaþie
generalizatoare despre cel puþin patru feluri de admiraþie, aºa cum ele mi se par
a se profila din felul în care eu am înþeles sã beneficiez de cartea lui Sorin Lavric.
Prima din ele ar fi admiraþia tâmpã, o admiraþie înregimentatã, neiscoditoare,

surdã ºi oarbã care face din obiectul admiraþiei o proiecþie de sine care asigurã
succesul vedetelor ºi al supunerii necondiþionate. E o admiraþie care se propagã
ca undele unui val ºi contamineazã în drumul ei toate energiile care, fie din prea
plin, aºa cum e cazul tinerilor (atât de mulþi în Miºcarea legionarã), nu-ºi iau
rãgazul vreunei distanþãri, fie din prea puþin, nu pot decât sã se lase purtaþi de
val. E foarte aproape de admiraþia idolatrã, dar nu se confundã cu ea în primul
rând pentru cã cea tâmpã nu exclude posibilitatea ca admiratorul sã ajungã la
nivelul admiratului, pe când în admiraþia idolatrã idolul rãmâne de neegalat.
Un alt tip de admiraþie ar fi admiraþia idolatrã, cea care pune obiectul ei dincolo

de un standard accesibil admiratorului ºi de aceea orice posibilã criticã sau ne-
mulþumire este neavenitã pentru cã palierul în care se desfãºoarã admiratul tre-
buie sã fie de un ordin „de neatins“ pentru admirator, o lume fãcutã din alte re-
guli ºi alte exigenþe decât cele ordinare. Într-un anume fel, admiratul idolatrizat
fascineazã nu atât prin el însuºi, cât prin simbolurile pe care le reprezintã ºi care
trebuie neapãrat sã fie dintr-un spaþiu inaccesibil mulþumii. Din pricina excesului
pe care se bazeazã, o asemenea admiraþie sfârºeºte prin a exploda, spulberînd
complet admiratul. Acesta este, cred, tipul de admiraþie care funcþioneazã în ca-
zul sectelor, admiraþie care s-a manifestat din plin în cazul lui Codreanu.
Ar mai fi admiraþia cuvincioasã, simplã ºi neproblematicã, prin care admira-

torul nu face nici un exces în preþuirea admiratului, nu se angajeazã nici sã-l
copieze, nici sã-l urmeze orbeºte, nici sã-l slãveascã. Acest tip de admiraþie ar fi
cea mai „sãnãtoasã“ dintre admiraþii, cea mai rezonabilã ºi mai constructivã, dar
poate ºi cea mai rarã.
Cu siguranþã am putea distinge mult mai multe admiraþii, cãrora specialiºtii

le-ar putea da nume mult mai adecvate, eu însã vreau sã numesc, ca cea mai pro-
prie cãrþii lui Sorin Lavric, admiraþia criticã, o admiraþie care fãrã sã-ºi piardã
obiectul de admirat, îl vede în toate culorile compunerii lui ºi le recunoaºte aces-
tora frumuseþea, stridenþa sau chiar urâciunea. Cred cã o astfel de admiraþie se
obligã sã vadã nu numai excepþionalitatea pozitivã a admiratului, ci ºi slãbiciu-
nile ºi neputinþele lui, limite a cãror recunoaºtere onestã îi dã celui admirat di-
mensiunea realã a unui om care rãmâne impresionant în ciuda tuturor cãderilor
ºi rãtãcirilor, de altfel îndelung asumate.
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