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Prefață

În contextul dezbaterilor, în mediile de specialitate, în legă‑
tură cu naționalismul, cu natura sa, cu rădăcinile sale istorice, cu 
determinanții săi sociali, politici, economici, culturali, o cercetare 
a acestui fenomen în România postcomunistă trebuie să identifice 
manifestările naționalismului în societate și vectorii săi de evoluție. În 
lucrarea de față, autorul reușește toate acestea și, în plus, ne prezintă 
cauze și specificități ale naționalismului românesc în primul deceniu 
postcomunist, explicând totodată fapte, întâmplări, evoluții, care au 
dăunat eforturilor de modernizare din perioada de tranziție și presti‑
giului României peste hotare. Cartea se înscrie în aria investigațiilor 
complexe și ne propune constatări și interpretări care o susțin și sem‑
nalează o orientare judicios aleasă de autor, preferința sa pentru o pro‑
blematică dificilă, pe care o abordează cu curaj și dragoste de adevăr, 
oferind răspunsuri utile întrebărilor ridicate de construirea vieții noas‑
tre de astăzi.

Cartea începe cu o „Introducere”, în care autorul își exprimă con‑
vingător intențiile de cercetare, aduce argumente pentru alegerea 
subiectului, propunând o abordare pluridisciplinară: o perspectivă 
istorică, sociologică, cu nuanțe din științele politice, urmărind identi‑
ficarea naționalismului românesc în sferele: politică, socială, culturală. 
Autorul prezintă și analizează conceptele folosite, abordează cu spirit 
critic opiniile autorilor din bibliografie, semnalează elementele perma‑
nente, mai vechi și mai noi, care dau culoare naționalismului românesc 
postcomunist. 

În analiza sa, autorul subliniază caracterul divers al naționalismului 
în lume și al interpretărilor, semnalând omniprezența elementelor 
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naționaliste în mentalul colectiv și insistă asupra diferitelor conceptu‑
alizări definitorii, menționând că nu există o definiție generală, unică 
a naționalismului. În această secțiune se face un amplu comentariu al 
diferitelor definiri ale naționalismului în literatura universală, ceea ce 
conferă un câmp amplu de ancorare caracteristicilor naționalismului 
din România și contribuie la articularea instrumentelor de lucru.

Propunând o abordare interesantă, autorul analizează inclusiv 
continuități și influențe comuniste cu efecte postcomuniste, mani‑
pularea naționalismului în spirit ceaușist, autarhia și naționalismul 
economic, miturile ceaușiste: unitatea, neatârnarea, lupta de clasă, 
„democraţia” idilică, teama de străini, tradiția paternalistă, spiritul 
mesianic, invocarea figurilor providențiale, complotul antiromânesc, 
cetatea asediată, salvatorul, eroul, dacismul etc. Ne întâlnim aici cu 
o foarte bună creionare a naționalismului ceaușist, cu specificarea că 
insistența lui Ceaușescu pentru „lupta întregului popor” urmărea apă‑
rarea regimului. 

Analiza făcută de autor stabilește și mediile din societatea româ‑
nească postcomunistă în care naționalismul a fost popular și care 
l‑au propagat: foști securiști „patrioți”, ofițeri în rezervă, intelectuali 
necompetitivi, foști activiști de partid de dinainte de 1989. Se subli‑
niază manipularea de către politicienii naționaliști a moștenirilor din 
vremea comunismului, într‑o națiune cu un grad scăzut de instruire, 
în unele medii sociale. Este o analiză bine realizată, cu înțelegerea 
fenomenelor, cu o scriitură inteligentă, lucidă, depistând originea unor 
reflexe care mai există, pe alocuri, și azi în societatea românească. 

Sunt abordate, de asemenea, și subiecte considerate mai „sensi‑
bile”: atitudinea față de Basarabia și românii de peste Prut, „problema” 
Transilvaniei și a minorităților maghiară și rromă etc. Autorul prezintă 
existența unui naționalism, s‑ar putea spune, bilateral, în care se regă‑
sesc și acțiuni ale maghiarilor și rromilor, care au alimentat antipa‑
tia pronunțată a unei mari părți a populației românești față de cele 
două etnii. 

În capitolul „Intelectuali – cultură – naționlism”, găsim o descri‑
ere convingătoare, prin informații argumentate și interpretări, a unor 
intelectuali, colportori ai mesajului naționalist, care au procedat la 
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instrumentarea istoriei în interesul legitimării unor soluții propuse 
pentru societatea românească, proferând antioccidentalismul, anti‑
semitismul, în elucubrații aflate la antipozi de adevăratul spirit inte‑
lectual. Autorul respinge asocierea făcută de unii între ortodoxie și 
românism (Nichifor Crainic, Nae Ionescu) condamnată la timpul ei 
de Lucian Blaga și Eugen Lovinescu, dar reluată de unii condeieri după 
căderea regimului comunist din România.

Autorul face și o analiză curajoasă și inteligentă a manifestărilor 
naționaliste ale Bisericii Ortodoxe Române, descriind demersurile 
unor ierarhi, organizații sau publicații religioase cu marota „bisericii 
naționale” și identificarea românismului cu ortodoxia. Nici nu este 
de mirare, din moment ce mitropolitul Daniel al Moldovei, mitro‑
politul Nestor al Olteniei sau mitropolitul Antonie Plămădeală al 
Ardealului se aflau în relații cu PUNR, iar unii clerici ortodocși făceau 
apologia legionarismului în Gazeta de Vest, propunând canonizarea 
lui Corneliu Zelea Codreanu. În această atmosferă se face observată 
relația conflictuală a Bisericii Ortodoxe Române cu catolicii. După unii 
clerici ortodocși, greco‑catolicii erau antinaționali, agenți ai Vestului, 
antiromâni, trădători de neam, prin „trădarea națională” de la 1698 și 
cele care au urmat. „Observăm în acest discurs ortodox”, spune auto‑
rul, „un dublu atac, atât împotriva greco‑catolicismului, considerat 
aproape o erezie care trebuia distrusă prin întoarcerea la ortodoxie 
a greco‑catolicilor, cât și împotriva Bisericii Romano‑Catolice, care 
accepta existența uniatismului”. Atitudinea anticatolică se conjugă cu 
atitudinea antioccidentală, iar dacă adăugăm atitudinile antievreiești 
ne apropiem de configurația aproximativă a unui set de demersuri 
care au dăunat atât coeziunii naționale, cât și prestigiului României în 
Europa și în lume. Aceasta cu atât mai mult cu cât impunerea ideii că 
ortodoxia este o „confesiune națională” este omniprezentă și duce la 
insinuarea că ceilalți creștini sau necreștini nu aparțin națiunii.

Oprindu‑se asupra neolegionarismului, autorul descrie reconstitu‑
irea unor grupări legionare după 1989, pe care le numește „neolegio‑
nare”, care au dobândit o reală popularitate între tinerii adulți, care au 
formulat proiecte de acțiuni antisemite, uneori cu binecuvântarea unor 
preoți ortodocși. Un obiectiv al unor formațiuni neolegionare (Noua 
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Dreaptă) a fost „întărirea intereselor ortodoxiei ca biserică națională 
și atacarea principiilor liberale cu care ne intoxica Occidentul”. 
Lectura acestor pagini face dovada echilibrului intelectual al auto‑
rului, ale cărui interpretări cumpănite pot contribui la completarea 
setului de cunoștințe referitoare la aceste aspecte ale naționalismului 
din România.

O interesantă dualitate descrie autorul în secțiunea în care anali‑
zează antioccidentalismul răspândit în mase, manifestat sub diverse 
forme, care a alimentat apetitul naționalist al unor formațiuni poli‑
tice și instituții, România fiind prezentată ca victimă a complotului 
internațional, principalii dușmani fiind ungurii și evreii. Credibilitatea 
mesajului naționalist este explicată prin xenofobia, obscurantismul și 
ignoranța cititorilor publicațiilor de această factură, la care se adaugă 
atacurile B.O.R. la adresa Occidentului. Autorul identifică orientarea, 
în cele din urmă, a românilor spre integrarea europeană, ceea ce repre‑
zintă victoria rațiunii în confruntarea cu pâcla naționalismului.

Este interesantă și sugestivă, de asemenea, abordarea situației evre‑
ilor, așa cum apare reflectată în paginile revistei „România Mare” în 
perioada anilor 1990–2000. Citind aceste pagini constați cu stupefacție 
că fantasmele unui trecut repudiat mai bântuiau anumite medii și 
persoane, exemplu fiind antisemitismul vitriolic al lui C.V. Tudor, 
fost sicofant al lui Ceaușescu. Evreii sunt vinovați de toate, se profe‑
rează calomnii aberante la adresa lor, dovedind o ură bolnăvicioasă 
care, transmisă altora, pervertește conștiințele printr‑o dezinformare 
nerușinată și interesată despre evreii din străinătate, acuzați de sco‑
puri dușmănoase la adresa României (prin finanțe și influență), într‑o 
vreme când națiunea română aspira să se integreze tocmai în această 
lume europeană, occidentală. Totodată, este bine prezentată și moda‑
litatea în care în revista mai sus amintită a fost reflectată personalita‑
tea lui Ion Antonescu. Este de admirat justețea constatărilor autorului, 
înțelegerea adâncă a fenomenelor, pe care le expune argumentat.

În „Concluzii” se formulează câteva puncte de vedere finale cât 
se poate de pertinente: naționalismul s‑a dovedit a fi o pervertire 
a conștiinței naționale, a existat o dualitate naționalism – patrio‑
tism prost înțeleasă și denaturată, dar și un raport între propaganda 
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naționalistă și receptori, s‑a dezvoltat o demagogie naționalistă cu 
urmări inclusiv politice, cu antrenarea unor zone sociale diverse în 
acest tip de demersuri.

Cu această lucrare ne aflăm în fața unei cercetări cu un conside‑
rabil grad de dificultate, datorită caracterului sensibil al multor pro‑
bleme abordate. Se constată că această cercetare a fost făcută cu respect 
față de adevăr, atât cât ne putem apropia de el, cu conștiinciozitate și 
curaj, cu detașare și respectarea nuanțelor, cu talent și atașament pen‑
tru meseria de istoric. Rezultatul este o bună carte de istorie, redactată 
într‑un stil care face cinste autorului său, interpretările echilibrate și 
convingătoare constituind un real câștig istoriografic.

Cluj‑Napoca, 7 septembrie 2018

Prof. univ. dr. Gheorghe Cipăianu


