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Creaþia literarã bine-cunoscutã a lui Octavian Goga (1881-1938) a fost dubla-
tã de o pasionatã activitate publicisticã ºi politicã. Prin lirica sa socialã ºi naþio-
nalã, Goga devenea, la începutul secolului al XX-lea, „misionarul“ aspiraþiilor
românilor transilvãneni, impunându-se ca cel mai reprezentativ poet al gene-
raþiei sale. „Scriitorul trebuie sã fie un luptãtor“, declara el în mod programatic.
„Nu înþeleg sã fac din acest principiu un zid chinezesc; orice convingere — na-
þionalistã sau socialistã — dacã e sincerã, constituie armura cea mai de preþ a
scriitorului... Scriitorii au acest mare rol social. Nimeni altul nu-l poate împlini
în locul lor, ºi, atunci când ei sunt absenþi, începe iremediabila anarhie. Vrem o
literaturã militantã“1.
Profilul politic ºi literar a lui Octavian Goga s-a definit în contextul miºcãrii

de emancipare naþionalã a românilor din cea de-a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea ºi în prima jumãtate a secolului urmãtor. De aceea, în centrul doctrinei
politice a lui Goga s-a aflat „ideea naþionalã“. Dar Goga a fãcut greºeala de a
transforma sentimentul naþional în naþionalism ºi, de aici, xenofobia ºi ºovinis-
mul sãu care i-au atras dezaprobarea nu doar a opiniei publice, ci ºi a cercurilor
politice.
Rãdãcinile naþionalismului sãu vin de la Eminescu, dupã cum recunoaºte el

însuºi: „Eminescu e pãrintele ideologiei naþionale moderne...“2. Octavian Goga
se raporta la naþionalitãþile din România în funcþie de atitudinea acestora faþã de
idealul naþional al românilor. Dupã rãzboi, atitudinea lui Goga în aceastã ches-
tiune s-a accentuat în sensul alunecãrii spre antisemitism ºi xenofobie, el punând
tarele societãþii româneºti exclusiv pe seama prezenþei în þarã a numeroase
persoane de altã naþionalitate. Astfel, el denunþa pãtrunderea burgheziei evreieºti
în economia româneascã, exprimându-ºi totodatã temerea cã strãinii veniþi în
þarã au adus cu ei ºi teorii politice inadecvate ºi chiar ostile statului român. În
acest sens, Goga cerea în Camera deputaþilor ca „strãinii ce se gãsesc în þarã ºi
nu sunt cetãþeni ºi sunt veniþi în aceastã Californie pur ºi simplu numai pe ideea
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de câºtig, sã fie adunaþi de la rosturile lor ºi trimiºi în patria de origine pentru a
da posibilitatea elementului românesc ºi muncii româneºti sã fie puse în va-
loare“3. Pe acest fond, Octavian Goga a alunecat treptat spre o atitudine ostilã
faþã de toate celelalte naþionalitãþi conlocuitoare.
În vara lui 1935 avea loc fuziunea Partidului Naþional Agrar cu Liga Apãrãrii

Naþional Creºtine. Programul Partidului Naþional Creºtin, sintezã a ideilor lui
Cuza ºi Goga, proclama: „Vrem România românilor. Vrem ca stãpânirea politi-
cã, economia ºi cultura naþiunii româneºti sã se afirme deosebitã de orice ames-
tec parazitar. Vrem aplicarea principiului naþional la funcþiile de stat ºi punerea
în valoare a proporþionalitãþii numerice în sens etnic la toate întreprinderile“4.
Goga a fost un critic deosebit de sever al democraþiei reprezentative, fãrã a

cãdea totuºi în extrema contestãrii sale absolute. El milita însã pentru o formã de
stat bazatã pe autoritate ºi naþionalitate. Animat de dorinþa freneticã de revitali-
zare rapidã a societãþii româneºti subminate de ceea ce el numea „criza demo-
craþiei parlamentare“, Goga socotea calea prefiguratã de corporatismul fascist
italian ca fiind potrivitã ºi pentru România, deºi, dum cum aratã M. Fãtu, el nu
a aderat cu totul la ideologia fascistã ºi nazistã. Dacã în ceea ce priveºte fascis-
mul ºi nazismul Goga avea unele rezerve, altfel s-a situat faþã de comunism, con-
siderându-l principalul pericol pentru România. Aceastã atitudine faþã de ideo-
logia comunistã nu l-a împiedicat pe Goga sã fie realist în ceea ce priveºte poli-
tica externã a României faþã de Uniunea Sovieticã, militând pentru o normalizare
a relaþiilor. Însã „penetraþie bolºevicã pe teritoriul nostru, aceasta ba“.
Goga nu a ezitat sã-ºi exprime dezacordul faþã de Mussolini care, într-un

discurs, susþinea revizionismul maghiar care viza, în mod evident, ºi România:
„Mussolini a fãcut o mare greºealã politicã... a venit sã jigneascã adânc senti-
mentele poporului românesc“5.
O. Goga a susþinut cu ardoare constituirea statului român unitar. În declaraþia

fãcutã în faþa Camerei deputaþilor la 19 noiembrie 1919 — primul lui discurs în
Parlamentul României întregite — spunea: „Noi am venit aici, ardeleni ºi buco-
vineni ºi basarabeni ºi ne-am zis: nu mai suntem ardeleni, nu mai suntem buco-
vineni, nu mai suntem basarabeni, suntem pur ºi simplu români“.
Evoluþia politicã a lui Octavian Goga poate fi urmãritã prin trecerea sa pe

rând de la Partidul Naþional la Partidul Poporului, apoi la Partidul Naþional-
Agrar ºi, în cele din urmã, la Partidul Naþional-Creºtin.
La începutul anului 1920, pe fondul conflictelor cu Maniu ºi Vaida, Goga

susþinea ideea fuziunii cu Liga Poporului. Fuziunea s-a produs, iar partidul re-
zultat s-a numit Partidul Poporului. Zece ani mai târziu au intervenit neînþelegeri
între Goga ºi Averescu, moment în care Goga punea bazele Partidului Naþional
Agrar. Un punct interesant din programul noului partid se referea la acordarea de
drepturi politice femeilor. Partidul Naþional Agrar se va dezintegra pe mãsurã ce
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atracþia dreptei creºtea. Astfel, la 14 iulie 1935 s-a creat P.N.C. prin fuziunea cu
gruparea lui A.C. Cuza.
La 1 decembrie 1919, primul guvern al României Mari condus de Vaida-Vo-

ievod a cooptat la guvernare pe Goga la Ministerul Instrucþiunii ºi pe Averescu
la Interne. Cooperarea a fost scurtã ºi la numai douã sãptãmâni cei doi pãrãseau
guvernul. Goga se îndrepta încrezãtor spre gruparea averescanã, considerându-l
pe general o garanþie pentru menþinerea ordinii în þarã. Fuziunea a avut loc în
aprilie 1920. La Congresul Ligii Poporului din 15 aprilie 1920, Goga aprecia
entuziast sprijinul românilor pentru cauza fraþilor ardeleni: „Nu voi uita
niciodatã cãldura ºi dragostea cu care voi, poporul românesc, aþi îmbrãþiºat cau-
za noastrã. Aþi fãcut din durerea Ardealului durerea voastrã...Azi ne-am ºi unit.
Suntem una politiceºte“6.
În 1932 pãrãsea Partidul Poporului ºi punea bazele Partidului Naþional Agrar,

al cãrui program este redat de afirmaþia: „Ideea pe care se va sprijini acest edi-
ficiu va fi...ideea agrarã“. Atitudinea lui Goga faþã de þãrãnime comportã anu-
mite observaþii. Dupã el, „plugarii“ erau ºi trebuiau sã rãmânã clasa socialã cea
mai importantã, principalul factor de producþie ºi, totodatã, „temelia edificiului
naþional“. O ilustrare a acestei atitudini este conferinþa despre rãsculatul Horea,
susþinutã la 28 februarie 1935. Horea apare ca un novator în a cãrui minte þãrã-
neascã a strãfulgerat un preludiu al unificãrii naþionale. Programul partidului
mai cuprindea însã ºi idei de inspiraþie corporatisã: solidaritate ºi colaborare ar-
monioasã între muncitori ºi ceilalþi factori de producþie“.
Începând cu anul 1934, Octavian Goga avea însã sã se angajeze în jocul ºi re-

torica extremei drepte. Critica vehement democraþia, sugerând ca „izbãvire
unicã“ organizarea statului pe principii totalitare. Va lua apãrarea Gãrzii de Fier
ºi, mai mult decât atât, va exalta pe Hitler ºi Mussolini ca modele de condu-
cãtori.
În 1934, dupã procesul asasinilor lui I.G. Duca, O. Goga strânsese relaþiile cu

Garda de Fier. C. Z. Codreanu venise dupã achitare sã mulþumeascã lui Goga
pentru sprijinul acordat în Camerã ºi în justiþie. O posibilã colaborare se între-
zãrea. Fuziunea cu gruparea lui A.C. Cuza s-a produs la 14 iulie 1935.
La 28 noiembrie 1935 se constituie Blocul Parlamentar Naþional (PNC ºi

Frontul românesc), o formulã de sporire a ºanselor electorale prin crearea unui
front al forþelor de dreapta. Între obiectivele programului se înscriau: afirmarea
monarhiei, afirmarea caracterului naþional ºi creºtin al statului (proporþio-
nalitatea în sens etnic, impunerea principiului „muncii româneºti“, revizuirea ce-
tãþeniei, „deparazitarea“ presei), înarmarea þãrii, modificarea Constituþiei etc. În
1936, însã, Vaida se rãzgândeºte ºi ia hotãrârea de a nu fuziona cu gruparea
Cuza-Goga.
Luna noiembrie 1937 a fost una plinã în evenimente. Campania electoralã se

apropia, iar Goga era bulversat de pactul de neagresiune Codreanu-Maniu-Brã-
tianu, pe care nu ezita sã-l dezaprobe. Alegerile au loc la 20 decembrie ºi rezul-
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tatul este ca nici unul dintre partide nu poate forma guvernul. PNC s-a plasat pe
locul 4 cu 9,15% din voturi ºi 39 de mandate. Totuºi, la 28 decembrie Goga e în-
sãrcinat de Palat sã formeze guvernul.
Una dintre problemele care au stârnit, de la jumãtatea secolului XIX pânã

spre mijlocul secolului urmãtor, sentimentele pro- ºi antisemite de toate nuanþele
a fost aceea a statutului juridic al evreilor din România. „Lozinca sângelui a fost
singura mea evanghelie“, afirma fãrã echivoc O. Goga. Într-un discurs parla-
mentar susþinut în calitate de ºef al Partidului Naþional Creºtin în 1935 ºi intitulat
„România românilor“, Octavian Goga, poet ºi lider spiritual al luptei românilor
transilvãneni pentru drepturi politice înainte de primul rãzboi mondial, combãtea
presa “...fiindcã nu este fãcutã de români. Oamenii care n-au locuri în cimitirele
româneºti cred cã pot sã îndrume sufletul, impulsul material al gândirii noastre,
îºi închipuie cã orice manifestare moralã a noastrã e patrimoniul lor, se ating de
aceasta cu mâinile lor murdare, fac din rotativele lor pur ºi simplu un mijloc de
dãrãpãnare moralã a societãþii româneºti“.
Acest atac antisemit a fost primit cu entuziasm de membrii Partidului Naþio-

nal Creºtin din Camera Deputaþilor. Goga, care, trei ani mai târziu, ca prim-mi-
nistru, va iniþia decrete-legi ce vor rãpi ºi cetãþenia ºi alte drepturi a zeci de mii
de evrei, nu era însã mulþumit. Mai departe, în acelaºi discurs, evocând din nou
þãrãnimea ca purtãtoare a „rasei“ româneºti, el adãuga: „Aº putea sã zic cã înain-
te de rãzboi, cu zeci de ani, toatã ideologia româneascã s-a plasat pe acest teren:
avem de constituit un stat naþional. Cine reprezintã rasa? Þãranii... Acest sen-
timent nu este un monopol de gândire: este rezultanta tuturor fibrelor de gândire
intelectualã dinainte de rãzboi“7.
Dupã crearea sa în 1935, ca partid al dreptei conservatoare, naþionalist ºi vi-

rulent antisemit, Partidul Naþional Creºtin, condus de Octavian Goga ºi
Alexandru C. Cuza a fost, neîndoielnic, cel mai important concurent al Gãrzii de
Fier în dreapta spectrului politic. În anii ’30, Partidul Naþional Creºtin (ºi, înainte
de 1935, Partidul Naþional Agrar al lui Goga) a fost de altfel principalul bene-
ficiar al ajutorului primit din partea naþional-socialismului german, deºi Garda
de Fier prezenta mai multe afinitãþi cu ideologia nazistã.
Dacã PNC a stat puþin timp la putere, politicile antisemite pe care Goga ºi

Cuza le-au iniþiat au supravieþuit rapidei lor cãderi de la guvernare. Atât Oc-
tavian Goga, cât ºi Alexandru C. Cuza au avut lungi cariere în politica româ-
neascã. Prestigiul lui Goga s-a bazat pe statutul sãu de mare poet naþionalist ºi
pe reputaþia dobânditã în timpul primului rãzboi mondial ca reputat avocat al ali-
pirii Transilvaniei sale natale la statul român. El plecase din Transilvania în Ro-
mânia în anul 1914, iar la sfârºitul rãzboiului devenise ministrul Educaþiei pu-
blice în coaliþia guvernamentalã de scurtã duratã a Partidelor Naþional ºi Þãrã-
nesc, condusã de Alexandru Vaida-Voievod. Dupã ce s-a alãturat Partidului Po-
porului înfiinþat de unul din protagoniºtii principali ai rãzboiului, generalul
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Alexandru Averescu, Goga a lucrat în Ministerul de Interne, mai întâi ca mi-
nistru-ajunct, apoi ca ministru în timpul administraþiilor lui Averescu (1920-
1922, 1926-1927). În aprilie 1932 Goga a pãrãsit Partidul Poporului ºi a înfiinþat
Partidul Naþional Agrar. Platforma program a noului partid era promonarhistã ºi
conservatoare, dar ºi naþionalistã ºi antisemitã.
Colecþia de eseuri numitã Mustul care fierbe8 redã fãrã echivoc luãrile sale

de poziþiie extremiste. El vedea o situaþie de rãzboi între români ºi evrei ºi chema
la apãrarea „puritãþii rasiale“, a „privilegiilor sângelui“ ºi a „adevãrurilor or-
ganice ale rasei“, avertizând cã desfãºurarea evenimentelor „împinge rãbdarea
tradiþionalã a poporului cãtre limitele sale extreme“ ºi propãvãduia o „furtunã
purificatoare“ în care tineretul va salva naþiunea de „paraziþi“. Poetul convoca o
„ofensivã naþionalã“ pentru salvarea naþiunii române. Amintindu-ºi retorica an-
tisemitã de dinainte de rãzboi despre invazia evreiascã din România, el îi descrie
pe evrei ca fiind „secreþiuni impure ale Galiþiei“ care ameninþã însãºi existenþa
statului român9.
Platforma PNC-ului cuprindea ºi poziþiile antisemite care existaserã înainte

de fuziune în platformele partidelor lui Goga ºi Cuza. Ei erau promonarhiºti, dar
susþineau modificarea Constituþiei din 1923 pentru a asigura supremaþia etnicã
româneascã în toate domeniile vieþii naþionale. Doreau garantarea „caracterului
naþional“ al presei ºi al activitãþilor culturale. Evreilor urma sã li se impunã nu-
merus clausus. Ei voiau sã-i elimine pe evrei dacã ei sau strãmoºii lor intraserã
în þarã „prin fraudã“ sau „dupã semnarea tratatelor de pace“. Pe lângã numerus
clausus, evreii care rãmâneau în þarã trebuiau sã fie excluºi din toate instituþiile
publice ºi din serviciile civile. Spre deosebire de Garda de Fier, Goga ºi Cuza nu
reclamau schimbarea regimului, dar erau nerãbdãtori sã preia guvernarea pentru
a aplica mãsurile antisemite pe care le preconizaserã timp de decenii.
În planul politicii externe, Goga milita pentru ca România, dat fiind noul ei

statut juridic pe scena internaþionalã, sã rãmânã statornicã principiului dupã care
garanþia supremã a apãrãrii unitãþii ºi integritãþii teritoriale a României Mari era
pãstrarea alianþelor tradiþionale, relaþii de bunã vecinãtate cu statele limitrofe,
stabilirea de relaþii cu toate statele care nu-i afectau interesele: „trecutul ne în-
vaþã cã popoarele mici nu-ºi pot permite luxul unui dogmatism rigid în materie
de politicã externã“10.
Goga avea sã-i mãrturiseascã regelui temerile sale în legãturã cu evoluþia

evenimentelor internaþionale determinate de tendinþele revizioniste ale statelor
nemulþumite de deciziile Conferinþei de pace de la sfârºitul primului rãzboi
mondial: „presentimentele mã neliniºtesc....am impresia cã stând cu braþele în-
cruciºate putem cãdea într-o izolare vecinã cu primejdia“. În eforturile sale de a
crea o contrapondere la aceste tendinþe revizioniste ale vecinilor unguri, res-
pectiv ruºi, Goga urmãrea obþinerea unor garanþii din partea Italiei ºi Germaniei.
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Obiecþiile regelui faþã de implicarea germanã în politica internã a României
au þinut PNC-ul departe de centrul puterii, pânã în 1937. Pe de altã parte, ale-
gerile din decembrie ale acelui an s-au dovedit a fi o schimbare bruscã pentru
ºansele partidului. Forþate în momentul expirãrii termenului de patru ani de la
alegerile din decembrie 1933, în alegerile din 1937 s-a întâmplat, pentru prima
ºi ultima datã în perioada interbelicã, ca partidul care organizeazã alegerile sã nu
întruneascã majoritatea parlamentarã. Votarea a avut loc la 20 decembrie 1937,
iar PNC a primit doar 9,15 procente.
În favoarea PNC-ului a contat faptul cã nu pãrea sã constituie o ameninþare

pentru autoritatea regelui. Cu sprijin popular limitat, PNC se putea dovedi un in-
strument maleabil pentru îndeplinirea propriilor lui scopuri autoritariste. Numirea
lui Goga îi putea domoli pe naziºti, fãrã a submina aranjamentele de securitate
pe care România le avea cu Marea Britanie ºi cu Franþa cãrora regele le acorda
o mare importanþã. Partidul Naþional Creºtin a început sã guverneze oficial din
28 decembrie 1937.
Oricât de limitate le-ar fi fost prerogativele, Goga ºi Cuza nu au pierdut timp

în implementarea platformei lor antisemite. În proclamaþia sa inauguralã, primul
ministru Goga declara: „Vrem România a românilor! Acesta este certificatul de
naºtere al noului cabinet. Noi credem în renaºterea naþiunii române ºi a bisericii
ei creºtine. Noi credem cã este o datorie sfântã sã ne punem pecetea dominaþiei
noastre etnice în toate domeniile vieþii politice“. Guvernând prin decrete-legi,
fãrã confirmarea parlamentului, PNC ºi-a îndreptat primele mãsuri administra-
tive împotriva minoritãþii evreieºti11.
Guvernul condus de Octavian Goga a luat primele mãsuri antisemite la 21 ia-

nuarie 1938 prin Decretul nr. 169 de revizuire a cetãþeniei, solicitând evreilor sã
aducã documente din care sã rezulte cã au venit în România înainte de 1918-
1924. Mulþi nu au putut sã prezinte astfel dedocumente, iar funcþionarii români
responsabili cu aceastã acþiune aã fãcut multe abuzuri. Deºi guvernul PNC a fost
izgonit de la putere, Decretul-lege 169 a rãmas în vigoare ºi sub dictatura regalã.

O anticipare a extinderii antisemitismului din interior, dar ºi din exterior, re-
vizuirea cetãþeniei prefigurat mãsurile antisemite care vor conduce la tragedia
evreilor români. Consecinþele au fost dezastruoase nu numai pentru evrei, dar ºi
pentru noul guvern ºi pentru þarã. În faþa creºterii haosului economic ºi a pre-
siunii diplomatice din partea aliaþilor României, situaþia guvernului PNC s-a de-
teriorat rapid. Nici Italia ºi Germania nu le mai ofereau sprijinul.
Dar ºi atmosfera din interiorul PNC s-a deteriorat. Cuza reclama acþiuni ra-

dicale împotriva evreilor ºi o aderare rapidã la Axã. Mai mult, el voia sã folo-
seascã Lãncierii în lupte de stradã contra evreilor ºi protesta atunci când Goga
admitea excepþii de la aplicarea decretului antisemit pentru prietenii sãi.
Teama pe care regele Carol al II-lea o trãia la gândul cã C. Z. Codreanu va

încerca sã-l alunge de la tron l-a determinat sã-l convoace pe Goga în ziua de 10
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februarie ºi sã-i cearã demisia, lucru care s-a ºi întâmplat. A urmat abolirea Con-
stituþiei, desfiinþarea partidelor politice ºi inaugurarea unei noi etape în istoria þã-
rii, dictatura regalã.
Când regele l-a invitat în guvernul de uniune naþionalã, Goga a rãspuns: „nu

pot sã primesc, fiindcã sunt convins cã se face o profundã greºealã politicã...
aceasta nu e reformã... e un parastas... mergem spre o înoire a vieþii publice? Dar
atunci de ce au fost alese toate aceste vechituri?“ Goga încheia prin a-ºi exprima
în continuare respectul pentru Monarhie, dar va rãmâne ferm pe poziþia sa:
„N-am putut sã participãm la guvernul de azi, fiindcã n-am voit sã stãm la un loc
cu morþii; nu facem parte din lumea lor“12.
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