
9 Legea nr. 51 privind siguranþa naþionalã a României, „Monitorul Oficial”, Partea
I, nr. 163, Bucureºti, 29 iulie 1991, art. 3, alin. h.

10 Serviciul Român de Informaþii, Bucureºti, 1995.
11 SRI fãcea referire la plângerea reprezentanþilor etnicilor evrei, în legãturã cu

apariþia unor astfel de grupãri.

II.

IDEOLOGII, DISCURSURI, ASOCIERI
EXTREMISTE

În România, identificarea acþiunilor totalitariste sau extremiste cade
în competenþa Serviciului Român de Informaþii, în conformitate cu
Legea privind siguranþa naþionalã a României9. Astfel, drept ameninþare
la adresa siguranþei naþionale se considerã ºi „iniþierea, organizarea,
sãvârºirea sau sprijinirea în orice mod a acþiunilor totalitariste sau
extremiste de sorginte comunistã, fascistã, legionarã sau de orice altã
naturã, rasiste, antisemite” etc. Serviciul Român de Informaþii prezintã
Parlamentului României rapoarte anuale. Lista principalã a miºcãrilor
extremiste ar trebui sã aparã chiar în rapoartele SRI.

Primul raport de acest gen a fost dat publicitãþii în luna octombrie
1994, sintetizând rezultatele activitãþii pentru perioada octombrie 1993-
septembrie 1994. SRI a indicat, în materialul sãu, existenþa unui „extre-
mism de dreapta”, enumerând: Partidul Dreptei Naþionale; fundaþii pre-
cum Bunavestire, Asociaþia Foºtilor Preºedinþi ºi Fruntaºi ai Organizaþiilor
Studenþeºti din Epoca 1919–1948; publicaþiile „Gazeta de Vest” –
Timiºoara, „Puncte cardinale” – Sibiu; editurile Gordian, Marineasa. A
identificat ºi manifestãri ale „extremismului de stânga”, enumerând: Liga
Comuniºtilor Români, Comitetul de Iniþiativã pentru Înfiinþarea PCR ºi
ziarul „Scânteia socialismului”.

Raportul dat publicitãþii la 23 noiembrie 199510 face referire la fosta
miºcare legionarã din Alba, Braºov, Constanþa, Cluj, Dâmboviþa, Dolj,
Iaºi, Galaþi, Gorj, Prahova, Neamþ, Sibiu, Suceava, Timiº, Vâlcea, Vran-
cea, Bucureºti. De asemenea, Cuiburile Moþa ºi Marin ºi Horia Sima11.
Pentru extremismul de stânga, fãcea referire la încercãrile de reorgani-
zare ale fostului Partid Comunist, în particular, Partidul Comunist
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12 Serviciul Român de Informaþii, Bucureºti, 1999.
13 Evaluarea extremismului trebuie fãcutã contra imaginii despre extremism pe care

SRI a dorit sã o ofere opiniei publice.
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Român-Târgu Jiu. Conform Raportului SRI iunie 1998–iunie 199912, în
1999 au continuat demersurile vizând reclãdirea unei structuri la scarã
naþionalã de tipul Gãrzii de Fier. În prezent, activitãþi din sfera extremis-
mului de dreapta sunt promovate – de regulã într-o formã disimulatã –
de cãtre 28 de organizaþii, asociaþii ori diverse nuclee clandestine. În
acest moment existã nu mai puþin de 12 fundaþii ºi asociaþii constituite
din adepþi ai legionarismului, dintre care unele fac în mod deschis
apologia violenþei ºi crimei politice.

Din rapoartele SRI a lipsit însã, în toatã perioada 1994–2001, re-
ferirea la cele mai virulente formaþiuni ºi mijloace de tip extremist: Par-
tidul România Mare, Partidul Unitãþii Naþionale a Românilor, Miºcarea
pentru România, fundaþii cum ar fi Vatra Româneascã, România Mare,
publicaþii de genul „Europa”, „România Mare”, „Totuºi iubirea”, „Vre-
mea”, „Miºcarea”. Prin asta, SRI ºi-a limitat activitatea în funcþie de
interese politice. Partizanatul SRI a fost posibil ºi datoritã unor vicii le-
gislative (vezi Anexa I).

Drept urmare, rapoartele SRI nu asigurã o viziune sistematicã a
extremismului din România, deºi SRI este abilitat sã îndeplineascã toc-
mai acest obiectiv. Din contrã, Serviciul Român de Informaþii a fost el
însuºi una dintre sursele de incitare cele mai eficace ale unor forme de
extremism în România13.

Miºcãri de extremã dreaptã. Fondul tradiþional legionar

Organizaþiile pe care SRI le-a considerat drept ameninþare (de tip
extremist) la adresa ordinii de drept corespund (cel mai des) formelor
tipice ale extremismului de dreapta. În România, extremismul de dreap-
ta urmeazã în esenþã tradiþia legionarã. Miºcarea legionarã, care îºi asumã
dimensiunea creºtin-ortodoxã, a fost o puternicã forþã politicã între cele
douã rãzboaie mondiale. Ea a promovat teza identitãþii dintre românism
ºi ortodoxism, a susþinut cultul istoriei glorioase ºi a vãzut în evrei,
þigani, homosexuali un pericol pentru fondul naþional tradiþional. Cu
maghiarii se situa în competiþie simbolicã, acuzând întreaga comunitate
de revizionism. Legionarii au practicat asasinate, au declanºat o rebeli-
une pentru obþinerea puterii – care a eºuat. Au militat pentru alianþa cu
Germania hitleristã.

Actuala extremã dreapta reia majoritatea acestor teme. La ele se
adaugã cultul eroilor celui de-al doilea rãzboi mondial, în fruntea aces-
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14 Este condusã de Tudor Ionescu. A fost înfiinþatã în anul 1999, are circa 300 mem-
bri ºi filiale în mai multe oraºe.

15 www.nouadreapta.ro.
16 http://www.miscarea-legionara.org.
17 Precum comunicatele lui Mircea Dimitriu, urmaºul lui Horia Sima, comandant

legionar, secretar general al Miºcãrii Legionare-Exterior (trãieºte la Stuttgart/Ger-
mania).

18 Denumire preluatã de la Liga Apãrãrii Naþional Creºtine, fondatã în 1923 de A.C.
Cuza, ce promova un puternic discurs naþionalist-ºovin, iar prin cooptarea lui
Corneliu Zelea Codreanu cãpãtase ºi un caracter violent în confruntãrile cu
adversarii politici.

19 William Totok, Sacrificarea lui Antonescu pe altarul diplomaþiei, II, în „Observa-
torul cultural”, nr. 75, 2001, p.17.
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tora fiind aºezat Mareºalul Ion Antonescu ºi reclamarea teritoriilor luate
prin forþã de URSS la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial (dar de
facto, încã din 1939, în urma pactului Ribbentrop-Molotov).

Este dificil de evaluat numãrul grupãrilor ºi manifestãrilor extremis-
mului de dreapta, pentru cã nu întotdeauna grupãrile candidate la acest
statut pot fi considerate, indiscutabil, extremiste. Anumite organizaþii se
concentreazã pe o temã dintre cele enumerate, altele se adreseazã unor
teme complementare. Obiectivul eliminãrii regulilor democraþiei, odatã
preluatã puterea – aspect central al extremismului –, nu este nici el
asumat de toate grupãrile care invocã temele extremei drepte.

Cea mai vizibilã organizaþie, la începutul anilor 2000, care se mobi-
lizeazã în numele dreptei ºi îºi asumã ºi simpatia legionarã, este Noua
Dreaptã, prezentã cu afiºe pe strãzile Bucureºtiului ºi ale altor mari
oraºe, în special, prin Universitãþi. Ea este semnatarã a unor declaraþii
specifice, alãturi de alte organizaþii14. Editeazã revista „Noua Dreaptã” ºi
are un site propriu pe Internet15. Iatã un cuprins: Pericolul þigãnesc,
Ofensiva sectelor, Falimentul partidelor, NU homosexualitãþii, STOP imi-
graþiei. Rezolvarea problemei romilor s-ar face, conform Noii Drepte,
„prin integrarea socialã a acestora sau pãrãsirea teritoriului þãrii, în cazul
în care nu se pot adapta”.

Tradiþia legionarã este promovatã activ de exilaþi, foºti legionari care
au fugit din România. Miºcarea Legionarã din România¾16 are o paginã de
Internet, Miºcarea Legionarã, care publicã materiale ale legionarilor din
lume17. „Garda de Fier-Gazeta de Exil” apare ca publicaþie pe Internet.
Liga Apãrãrii Naþionale18, care publicã revista „New Right” (New York)
este condusã de un legionar activ, Constantin Burlacu, care a încercat sã
facã o alianþã cu PRM19. Un specialist al miºcãrii legionare din România
nota cã existã afinitãþi între toate aceste grupuri radicale de dreapta, care
în acelaºi timp „se combat ºi încearcã sã se prezinte opiniei publice ca
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20 Ibidem, III, în loc.cit., nr. 76, 2001, p. 16.
21 Intitulatã „Magazin de istorie, atitudini si credinþã”, cu apariþie sãptãmânalã

(Timiºoara) începând cu anul 1990 sub conducerea lui Ovidiu Gules. Din sep-
tembrie 1991 (serie nouã) apariþie lunarã.

22 „Publicaþie pentru cei ce muncesc, dar ºi gândesc”, anul I, 1994, nr. 1; redactor-
ºef: Gabriel Constantinescu.

23 Periodic independent de orientare naþional-creºtinã; redactor-ºef: Gabriel Con-
stantinescu, anul I, 1990.

24 De la numele lui Horia Sima, conducãtor al Miºcãrii Legionare dupã dispariþia
fizicã a lui Zelea Codreanu, asociat la guvernarea Ion Antonescu pânã la rebeli-
unea din ianuarie 1941, când va emigra în Germania nazistã iar dupã rãzboi în
Spania. A murit în 1993 la Augsburg.

25 Cea mai importantã personalitate a miºcãrii legionare, asasinat în anul 1938.
26 Condusã de Bogdan George Rãdulescu.
27 Gabriel Andreescu, Polemici neortodoxe, Bucureºti, Fundaþia Noesis, 2001.
28 www.sfarma-piatra.com.
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singurele reprezentante autentice ale moºtenirii naþionaliste tradiþionale
(legionare)”20.

Între revistele tipic legionare apãrute în România imediat dupã 1989
intrã „Gazeta de Vest”21, „Gazeta Gospodarilor”, „Lumea Satelor”22, „Puncte
Cardinale”23. Revista „Permanenþe” reprezintã tendinþa simistã24. Fundaþia
Sarmizegetusa din Cluj-Napoca (membrã a Clubului Naþionalist Creºtin) a
propus sanctificarea lui Corneliu Zelea Codreanu ¾25. Fundaþia Buna-Vestire
are „Buletinul informativ-Buna Vestire”.

O altã organizaþie, Grupul Noua Dreaptã26, scoate revista „Mãiastra”.
Deºi obscurã, publicaþia „Generaþia Dreptei” este relevantã, întrucât aratã
ce uºor se face transferul de la atitudinile de extremã dreaptã la viaþa
politicã normalã. „Generaþia Dreptei” este editatã de persoane apropiate
de Uniunea Forþelor de Dreapta, care a fãcut parte din coaliþia aflatã la
putere între 1996–2000. Programul UFD susþinea de altfel: „Nu este nor-
mal ca o minoritate naþionalã sã devinã o realã problemã socialã în
România ºi nimeni sã nu aibã curajul sã abordeze aceastã realitate de
frica imaginii externe. […] Este anormal ca pedeapsa cu moartea sã fie
abrogatã în România doar fiindcã aºa ne-au solicitat organismele inter-
naþionale”27.

Exemplele anterioare aratã un model tipic: înfiinþarea unor asociaþii
ori fundaþii al cãror scop este editarea unor periodice – unele, doar pe
Internet. Periodicul „Sfarmã Piatrã” este editat la Bucureºti de cãtre
Fundaþia Profesor George Manu28; revista „Scutul” are ca editor Fundaþia
Culturalã Sarmizegetusa, Cluj; „Curierul informativ al partidului «Pentru
Patrie»” este publicat de partidul cu acelaºi nume º.a.m.d.

Asociaþia Studenþilor Creºtini Ortodocºi din România este cea mai
puternicã organizaþie a fundamentalismului ortodox, foarte prezentã în
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29 În timpul rãzboiului au fost deportaþi în Transnistria peste o sutã de mii de evrei,
la care se adaugã circa 275.000 evrei în Basarabia, nordul Bucovinei ºi þinutul
Herþei (aparþinând, atunci, României). În urma tratamentului la care au fost
supuºi au pierit mulþi dintre ei. Nu trebuie omise, în acest context, victimele
masacrelor de la Mihoreni, Galaþi, Dorohoi, Iaºi etc. Istoricii dau cifre foarte
diferite, de la cifra de peste puþin 100.000 victime (Dinu C. Giurescu, Florin
Constantiniu) pânã la peste 400.000 (Jean Ancel, Radu Ioanid). Asupra acestor
aspecte vezi Radu Ioanid, Evreii sub regimul Antonescu, Bucureºti, Edit. Hasefer,
1997.

30 Ion Coja, Holocaust în România? Scrisoare deschisã cãtre Eminenþa Sa Alexandru
ªafran, în „România Mare”, XII, 2001, nr. 555 (2 martie). În timpul rebeliunii le-
gionare din 21-23 ianuarie 1941, câteva zeci de evrei au fost asasinaþi ºi agãþaþi
de cârligele Abatorului din Bucureºti.

31 Pentru revizioniºti, revenirea la frontierele anterioare Pãcii de la Paris constituie
un obiectiv mai important decât pacea internaþionalã. (Definiþia nu considerã
drept o manifestare de revizionism contestarea caracterului moral al frontierelor
de atunci, ori preconizarea de proiecte politice de schimbare a frontierelor prin
înþelegeri amiabile între state). Unii autori dau „revizionismului” un sens mai
larg, de reinterpretare a istoriei, dar am considerat preferabilã o circumscriere a
termenului la chestiunea frontierelor.
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universitãþi, unde acþioneazã nestingherit, uneori cu asistenþa conduce-
rii universitãþilor, datoritã protecþiei Bisericii Ortodoxe Române (BOR).
Multe organizaþii se identificã prin manifestãrile lor antimaghiare – pre-
cum Societatea Avram Iancu.

O preocupare a curentului tradiþional de dreapta este combaterea
tezelor privind lichidarea evreilor în România29. Liga pentru Combaterea
Antiromânismului a organizat între 14 ºi 15 iunie 2002, la Bucureºti,
simpozionul „Holocaust în România” a cãrui „Declaraþie” susþinea cã
„asupra legionarilor ºi, implicit, a românilor se menþine aceeaºi presiune
mediaticã, produsã prin insistenþa cu care este reluatã la nesfârºit acuza-
þia de genocid ºi de holocaust antievreiesc în România”. Unul dintre
iniþiatorii simpozionului afirma, cu altã ocazie, cã asasinatele de la
Abatorul din Bucureºti, din timpul rebeliunii legionare, ar fi o istorie „în
întregime inventatã de imaginaþia bolnavã a unor ziariºti”30.

Revizionismul ºi antonescianismul

Prin „revizionism” numim aici contestarea frontierelor stabilite în
urma celui de-al doilea rãzboi mondial ºi promovarea, plecând de la
aceastã motivaþie, de politici capabile sã afecteze bunele relaþii inter-
naþionale31. Revizionismul se împleteºte cu nostalgia pentru perioada de
dinaintea reglementãrilor postbelice ºi pentru valorile tradiþionale.
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32 Între 1918 ºi 1940, România a cuprins între frontierele ei cel mai larg teritoriu din
istoria sa, incluzând Basarabia ºi Bucovina, intrate la sfârºitul rãzboiului în com-
ponenþa URSS. „România din acea perioada” se mai numeºte „România Mare”.

33 În acest sens, ar fi relevantã distincþia între susþinãtorii „inocenþi” ºi „rãuvoitori”
(Henry C. Carey), reluatã de Michael Shafir: „S-ar putea argumenta în favoarea dis-
tincþiei dintre suporterii «inocenþi» ºi cei «rãuvoitori» ai revenirii pe poziþii radicale
în general, termenul de «inocent» fiind suficient de larg pentru a include nu numai
lipsa de familiaritate cu faptele istorice, dar de asemenea atitudinile decurgând
dintr-o poziþie antileftistã militantã” (Michael Shafir, The Greater Romania Party and
the 2000 Elections in Romania: a retrospective analysis, în „East European Perspec-
tives”, vol. 3, 2001, nr. 15, p.5).

34 Aceasta a creat o preocupare la nivel internaþional, aºa cum o aratã, printre altele,
articolul Toward the Return of Balkan Wars, publicat în celebra revistã francezã
„Politique Étrangère”, unde citim: „aceastã poziþie luatã de România cade peste,
în primul rând, reclamarea faþã de Ucraina a Sudului Basarabiei ºi Nordului
Bucovinei ºi contribuie în mod indiscutabil la tensionarea climatului balcanic în
contextul general al punerii în discuþie a frontierelor” (în „Politique Étrangère”,
57e année, 1992, no. 2, été, p.266). O sintezã a acestor atitudini a fost fãcutã în
Gabriel Andreescu, Valentin Stan, Renate Weber, Romania's Relations with
Republic of Moldova, în „International Studies”, Bucharest, 1995, no. 1, pp.11-27.

35 Din data de 13 mai 2000 – „Sfarmã Piatrã”, decembrie 2001, http://www.sfarma-
piatra.com/noutati/index.htm.
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Nostalgia pentru România Mare32 ºi pentru personalitãþi care s-au
opus comunismului, într-o þarã care a suferit timp de 50 de ani de un
regim totalitar respingãtor, cum a fost regimul comunist, este aproape
logicã¾33. Dar revizionismul ºi antonescianismul creazã o atmosferã cul-
turalã propice dezvoltãrii atitudinilor extremiste.

Manifestãrile de tip revizionist se bucurã de un suport surprinzãtor de
larg în societatea româneascã. Pânã la un moment dat, atitudini revizio-
niste au avut ºi autoritãþile publice34. Ca exemplu de acþiune revizionistã
vom cita „Declaraþia pentru unitatea tuturor românilor” publicatã de o
revistã legionarã35. Conform declaraþiei, „dupã validarea de cãtre actuala
putere a tratatului capitulard cu Ucraina, prin care se recunoaºte de jure
apartenenþa la Ucraina a unor teritorii româneºti, se încearcã prin vali-
darea unui tratat între România ºi Republica Moldova care, în ignorarea
adevãrului istoric, consfinþeºte consecinþele pactului Ribbentrop-Molotov
din 23 August 1939. Acest tratat constituie o nouã ºi gravã prejudiciere a
intereselor naþionale ale românilor. În consecinþã, cerem Preºedintelui
României sã nu semneze ºi Parlamentului sã nu ratifice textul între
România ºi Republica Moldova parafat la 28 aprilie 2000”. Existã
numeroase manifeste de acest gen, dar l-am citat pe acesta întrucât oferã
o lungã listã de organizaþii revizioniste (semnatarii): Forumul Civic-
Naþional Român, Consiliul Naþional al Reîntregirii, Asociaþia Studenþilor
Creºtini Ortodocºi din România, Asociaþia Studenþilor din Universitatea
Bucureºti, Asociaþia Studenþilor din Universitatea de ªtiinþe Agronomice,
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36 Vezi Michael Shafir, Reabilitarea postcomunistã a mareºalului Antonescu: Cui
bono?, în vol. Exterminarea evreilor români ºi ucraineni în perioada antones-
cianã, ed. Randolph L. Braham, Bucureºti, Edit. Hasefer, 2002, p.400-465 (versiu-
nea româneascã – trad. Lucia Vitcowsky – a vol. The Destruction of Romanian and
Ukrainian Jews During the Antonescu Era, New York, Columbia University Press,
1997).

37 Aceasta este o cifrã minimalã – vezi nota 29.
38 Cf. Lucian Nastasã, Studiu introductiv, în vol. Minoritãþi etnoculturale. Mãrturii

documentare. Þiganii din România (1919–1944), ed. L. Nastasã ºi A. Varga, Cluj,
Centrul pentru Resurse ºi Diversitate Etnoculturalã, 2001, p.21-23.

39 William Totok, Op.cit. p.17.
40 Ceremonia a avut loc în curtea bisericii Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena, cti-

toritã de Antonescu ºi soþia sa.

Ideologii, discursuri, asocieri extremiste

Liga Studenþilor, Liga Studenþilor Basarabeni ºi Bucovineni, Societatea
„Avram Iancu” din România, Asociaþia Pro Basarabia ºi Bucovina,
Uniunea Românilor Bucovineni, „Glasul Bucovinei” (Cernãuþi), Asociaþia
Presei Minoritãþilor Naþionale din România, Comisia Românã de Istorie a
celui de-al II-lea Rãzboi Mondial, Asociaþia Istoricilor (Chiºinãu),
Fundaþia „Armonia” a Familiilor Etnic Mixte din România, Fundaþia „Oni-
sifor Ghibu”, Asociaþia „Victoria 1989 Timiºoara”, Fundaþia Culturalã
„Profesor George Manu”, Fundaþia Luptãtorilor din Rezistenþa Anticomu-
nistã, Fundaþia „Buna-Vestire”, Partidul „Pentru Patrie”.

Antonescianismul

Un alt fenomen semnificativ este antonescianismul, cu alte cuvinte, cul-
tul Mareºalului Ion Antonescu36. Conducãtorul statului român a fost respon-
sabil pentru moartea a peste 150.000 de evrei37 ºi câteva mii de romi38, pe
care i-a deportat în Transnistria în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial.

Aproape toate organizaþiile de extremã dreaptã recunosc cultul Mare-
ºalului Ion Antonescu. Existã ºi organizaþii care poartã chiar numele sãu:
Liga Mareºal Antonescu. Dar susþinãtorii lui Ion Antonescu se regãsesc pes-
te tot în societate. Cea mai sistematicã atitudine pro-antonescianã o are „Ro-
mânia Mare”, alãturi însã de alte organizaþii radicale. Geo Stroe, Preºedin-
tele Academiei Dacoromâne propunea în 1993, la primul simpozion
naþional dedicat lui Ion Antonescu, „înfiinþarea unei instituþii de învã-
þãmânt militar care sã poarte numele Mareºalului Ion Antonescu, sanctifi-
carea Mareºalului de cãtre Biserica Naþionalã; reabilitarea bravului oºtean
ºi a colaboratorilor sãi; crearea unui Muzeu memorial Ion Antonescu”39.

Cultul Mareºalului Ion Antonescu a fãcut sã se amestece forþe politi-
ce foarte diferite. Comemorarea a 55 de ani de la moartea lui Ion Anto-
nescu (1 iunie 2001)40 i-a aºezat alãturi pe generalul Mircea Chelaru41, pe
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41 General de Corp de Armatã, apoi ºef al Statului Major General în perioada febru-
arie-octombrie 2000. A fost trecut în rezervã, dupã care a ajuns preºedintele
PUNR.

42 Trezorierul fostei miºcãri legionare, om de afaceri stabilit în Italia.
43 Cf. „Cotidianul” din 2 noiembrie 2000.
44 O serie de analize relevante pe acest subiect a elaborat William Totok, dintre care

citãm doar câteva: Rumänien wird zur Hochburg der Antisemiten, în „Die
Tageszeitung” (Taz), 27.10.1998; Schweigeminute für einen rumänischen
Patrioten, în „Die Tageszeitung” (Taz), 3.7.1999; Sehnsucht nach starkem Staat, în
Taz, 9.12.2000; Der heilige Krieg des Antonescu, în Taz, 30.1.2001; Das Internet als
virtuelle Internationale, în „Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte”, 48. Jg., Nr.
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als Hoffnungsträger der Demokratie? Rechtsradikale Tendenzen in Rumänien, în
„Kommune”, 11. Jg., Nr. 6/1993, S.25-27; Rumänischen Faschismus, în HJS, 7. Jg.,
Nr. 1/1995, S.42-55; Cyberspacelegionäre. Rumänischer Postfaschismus im Inter-
net, în HJS, 9. Jg., Nr. 1/1997, S.7-23; Der alltägliche Antisemitismus. Tagebuch-
aufzeichnungen 1935–1944 des rumänienjüdischen Autors Mihail Sebastian, în
„Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik”, 9.Jg,
Nr. 2/1997, S.38-44; Der bleierne Vorhang, în HJS, 11. Jg., Nr. 1/1999, S.5-15;
Postkommunistische Märtyrologie, în HJS, 12. Jg., Nr. 1/2000, S.40-55.

45 Gabriel Andreescu, Ruleta. Români ºi maghiari, 1990–2000, Iaºi, Edit. Polirom,
2001, p.222.

46 Un Raport al Comisiei de control a SRI a anunþat „pierderea controlului statului”
în cele douã judeþe, provocând o gravã crizã în relaþiile dintre PSD ºi UDMR.
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Corneliu Vadim Tudor ºi pe Iosif Constantin Drãgan42, preºedinte de
onoare al Vetrei Româneºti. Invitaþia era fãcutã de preotul paroh Dumitru
Radu (parohia Parcului Cãlãraºilor). Mircea Chelaru a condus intervenþia
armatei la Târgu Mureº, în martie 1990, unde nu a fãcut nimic ca sã
detensioneze (sã previnã) conflictul. A participat la înfiinþarea SRI, unde
a fost numit ºeful Diviziei Contraspionaj, cu atribuþii pentru supraveghe-
rea activitãþilor iredentiste. ªi-a declarat dezacordul cu privire la partici-
parea UDMR la guvernare, a fãcut declaraþii privind pericolul pierderii
Dobrogei ºi a înfiinþat Asociaþia Naþionalã a Militarilor din România, care
milita împotriva actelor antinaþionale43.

Organizaþiile care adoptã atitudini revizioniste ºi antonescianiste44

se conjugã deseori cu forþe extremiste implicate în actul de putere.
„Vocile civice” sunt puse în valoare de cãtre forþe ultranaþionaliste impli-
cate în actul guvernãrii, în momente când poziþiile lor pot fi folosite
drept pretext. Când ministrul Educaþiei Naþionale a iniþiat, în anul 1998,
propria campanie împotriva cererilor maghiare, acestea au intrat imediat
în rezonanþã cu declaraþii ale Forumului Civic Naþional Român45. Când
în anul 2001, SRI ºi Comisia de control a SRI au iniþiat o provocare
împotriva minoritãþii maghiare46 (vezi Anexa I), cu rol în luptele interne
din partidul de guvernãmânt, cu intenþia de a desfiinþa protocolul PSD-
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47 Efectul ar fi fost cãpãtarea de cãtre PRM a unei poziþii de forþã.
48 În Dumitru Mãrtinaº, Originea ceangãilor din Moldova, text revizuit ºi îngrijit de

Ion Coja ºi V.M. Ungureanu, Bucureºti, Edit. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1985;
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49 Sugestivã este în acest caz ascunderea caracterului organizaþiei printr-o titulaturã
europeanã: „Centrul European de Studii”.
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UDMR47, au fost utilizate mai multe organizaþii din judeþele cu majori-
tate maghiarã: Liga Cultural Creºtinã „Andrei ªaguna”, Despãrþãmântul
ASTRA Covasna-Harghita, Fundaþia Cultural Creºtinã „Miron Cristea”,
Uniunea Culturalã Vatra Româneascã-Covasna, Fundaþia Cultural-
Creºtinã Justinian Teculescu-Covasna, Fundaþia Culturalã Mihai Viteazul,
Asociaþia Cadrelor Didactice din Judeþul Harghita, Asociaþia Pedagogilor
Români din Judeþul Covasna, Liga Tineretului Creºtin Ortodox Român-
Filiala Sf. Gheorghe, Fundaþia Naþionalã Neamul Românesc-Filiala Covas-
na, Fundaþia Naþionalã pentru Românii de Pretutindeni Filialele Covasna
ºi Harghita.

Astfel de organizaþii se bucurã de sponsorizãri din partea statului, de
sedii, de acces la resurse de care nu beneficiazã organizaþiile dedicate
valorilor „democratice” – de drepturile omului, ale minoritãþilor, preocu-
pate de problema corupþiei º.a. Chiar ºi în anul 2002, înalþi demnitari
români s-au coordonat cu organizaþii ºovine în cadrul unor acþiuni
îndreptate împotriva ceangãilor maghiari. S-a distins, în acest sens,
Ecaterina Andronescu, ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii, care a fãcut pro-
pagandã pe postul naþional de televiziune tezelor susþinute de Dumitru
Mãrtinaº, privind originea românã a ceangãilor48, ºi a invocat în acest
sens activitatea Asociaþiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mãrtinaº”.
Aceastã teorie fusese lansatã de cãtre Securitate în anii ’80, în cadrul
politicii asimilaþioniste practicate de regimul din acei ani.

La rândul sãu, ministrul Informaþiilor Publice, Vasile Dâncu, care
rãspunde de Departamentul Relaþiilor Interetnice – noua structurã
guvernamentalã cu competenþe în domeniul protecþiei minoritãþilor
naþionale – ºi-a asociat organizaþii precum „Centrul European de Studii
Covasna-Harghita”49 ºi Asociaþia Romano-Catolicilor „Dumitru Mãrti-
naº” în pregãtirea unui seminar internaþional destinat sã promoveze
tezele îndreptate împotriva ceangãilor maghiari. Acestor organizaþii, ale
cãror atitudini agresiv exclusiviste de naturã extremistã au fost probate
de-a lungul timpurilor, li s-au acordat bani publici care au fost folosiþi
discreþionar. Organizatorii au limitat participarea ori acreditarea ziariº-
tilor, specialiºtilor ºi reprezentanþilor unor grupuri dedicate drepturilor

21



50 Seminarul a avut loc la 29 aprilie 2002 ºi s-a intitulat „Identitatea culturalã a
romano-catolicilor (ceangãi) din Moldova".

51 Vasile Dâncu, Þara telespectatorilor fericiþi – Contraideologii, Cluj, Edit. Dacia,
2000, p.210.

52 În ceea ce priveºte politica tradiþionalã antimaghiarã a „Adevãrului”, aceasta pare
sã facã parte dintr-o ecuaþie eminamente politicã.

53 Vezi C.T. Popescu, România-abþibild, Iaºi, Edit. Polirom, 2000
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omului ºi minoritãþilor, cunoscuþi ºi cunoscute pentru cercetãrile lor
asupra ceangãilor maghiari50.

Cine este ministrul cu responsabilitãþi în apãrarea drepturilor
minoritãþilor care îºi alege astfel de parteneri din societatea civilã? Vasile
Dâncu scria cu puþin timp înainte de a deveni membru al cabinetului
Adrian Nãstase: „Drepturile omului sunt o gogoriþã de douã parale, ºi
este chiar indecent sã mai vorbim despre ele. (…) Un distins deputat face
eforturi sã avem o lege a curvelor profesioniste, homosexualii vor sã le
împãrtãºim experienþa, ungurii vor sã le facem Ungarii separate oriunde
s-ar putea atinge de noi. Imbecili fãrã jenã ne dispreþuiesc de pe ecranele
televizoarelor, ne falsificã istoria, ne demoleazã cultura, ne culpabi-
lizeazã pentru cã suntem majoritari ºi pentru cã nu suntem dotaþi cu
identitãþi nomade, uºor de împachetat ºi trecut prin vamele de pe aero-
porturile lumii”51.

Presa naþionalã scrisã ºi „cultura înaltã” în promovarea
discursului violent antiminoritar, antimulticulturalist,
antimodern ºi xenofob

Un fenomen care agraveazã ºi prelungeºte pericolul extremist în
România este manifestarea, tot mai sistematicã, a unui discurs antimi-
noritar, antimulticulturalist, antimodern în cadrul presei naþionale scrise
ºi chiar a „culturii înalte”, cu o capacitate sporitã de penetrare între
cetãþenii instruiþi – cititorii de ziare –, între studenþi ºi elitele sociale.
Acest discurs nu are caracter incitator, dar confuziile ºi falsificãrile, alte-
ori agresivitatea tonului, stilul apocaliptic, reducþionismul ºi notele
acuzatoare hrãnesc un spaþiu cultural propice ideologiilor extremismu-
lui de dreapta.

Ziarul de cel mai mare tiraj, „Adevãrul”, îºi aduce „aportul” la acest
fenomen prin contribuþiile de mare vizibilitate ale lui Cristian Tudor
Popescu52. Articolele redactorului-ºef al importantului cotidian apar cel
mai des ca editoriale ºi sunt reluate, apoi, în volume de autor53. Mino-
ritarii ºi ideologia exportatã în numele lor, precum discriminarea pozi-
tivã, reprezintã pentru Cristian Tudor Popescu o ameninþare la adresa
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societãþii „normale”. Sunt, în acelaºi timp, un instrument al imperialis-
mului american: „Aceastã ideologie, bazatã pe modificarea malignã a
ceea ce se numeºte «Drepturile Omului», este corectitudinea politicã,
discriminarea pozitivã – un concept mai al dracului decât egalitarismul
comunist: minoritarul, de orice fel, nu trebuie sã aibã aceleaºi drepturi
cu majoritarul, ci mai multe ºi mai tari, cã de-aia e minoritar. Puterea
controleazã astfel majoritatea prin asmuþirea minoritãþilor asupra ei. Nu
numai pe plan intern. Ideologia aceasta este exportatã masiv de SUA,
odatã cu carnea cu hormoni, întrucât lecþia sovieticã aratã cât de utilã
este cãmaºa de forþã doctrinarã în dominaþia mondialã. Cu fiecare sticlã
de Coca-Cola, înghiþi o dozã de discriminare pozitivã”54.

Ideologia antimulticulturalistã ºi xenofobã a lui Cristian Tudor
Popescu îmbrãþiºeazã, firesc, mitologia „statului naþional”: „Drept care
apare ºi ideologia aferentã necesarei expansiuni americane. Ea se numeº-
te în multe feluri, legate fãrã a fi suprapuse: political corectness, multi-
culturalism, globalism, postmodernism… Un stat-naþiune injectat cu
aceste produse este atacat în punctele sale cheie: autoritatea centralã,
limba oficialã de stat, istoria, biserica, tradiþiile, cultura, întreg setul de
valori spirituale care definesc o naþiune”55.

Atitudinile care formeazã materialul ideologiilor extremiste îºi gã-
sesc locul uneori în suplimentele ziarelor naþionale. „Ziua” publicã în
ediþia de sâmbãtã-duminicã suplimentul Fundaþiei Anastasia ºi un altul,
„Dosare secrete”. Pagina Fundaþiei Anastasia are deseori accente funda-
mentaliste, este homofobã ºi ortodox-militantistã. A fost gãzduitã o
perioadã de cotidianul „România liberã”, înainte de a migra la „Ziua”.
Fondatorul, Sorin Dumitrescu, este citat ca un conspiraþionist tipic:
„Târziu, prea ocupat, ca tot omul de bunã credinþã, cu nefericirile noas-
tre post-revoluþionare ºi dorinþa de a reconstrui, am ajuns sã realizez cã
cineva, unii, mã rog, nu-i putem arãta cu degetul, umblã cu paºi de felinã
la dispozitivul axiologic, la butoanele gingaºe, cu efecte ireversibile, ale
valorilor tradiþiei, ale cutumelor, ale firii noastre creºtin-ortodoxe. Se
urmãreºte mutilarea României în spirit”.56

Un alt conspiraþionist, care redacteazã „Dosarele secrete” ale cotidia-
nului „Ziua”, este Vladimir Alexe. Despre acesta, William Totok nota:
„Vladimir Alexe s-a impus în ultimii ani ca unul dintre cei mai activi
autori de scenarii conspiraþioniste, devenind un adevãrat concurent al
prolificului Pavel Coruþ (figurã notorie pentru trecutul sãu de ofiþer de
securitate ºi pentru atitudinile sale revizionist-nostalgice ºi naþionalist-
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57 William Totok, O nouã dimensiune a revizionismului din România, în „Observa-
torul cultural”, nr. 115, 2002.

58 Vladimir Alexe, Anatomia unei conspiraþii. „Noaptea de cristal” – 9/10 noiembrie
1938, în „Ziua”, 20 aprilie 2002.
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xenofobe)57”. Totok atrãgea atenþia asupra ultimelor evoluþii ale ziaristu-
lui, luând ca exemplu articolul acestuia publicat chiar în ziua de naºtere
a lui Adolf Hitler58: „Metoda de lucru a lui Vladimir Alexe constã în
deformarea unor informaþii deghizate într-o bibliografie neasimilatã
(ceea ce se desprinde pânã ºi din scrierea falsã a unor titluri sau a
numelor de autori sau persoane). Dacã pânã acum Vladimir Alexe s-a
rezumat la a scrie literatura conspiraþionistã în care a amestecat fobii
îndreptate împotriva globalismului, valorilor occidentale sau împotriva
comunismului, de curând a descoperit ºi mistificãrile revizioniste, prac-
ticate de publiciºti ºi istorici care neagã holocaustul sau minimalizeazã
dictaturile fasciste europene. Inspirându-se din aceºti «teoreticieni» ai
dreptei radicale internaþionale, Alexe sugereazã acum într-un text deli-
rant cã «Noaptea de Cristal» a fost o «conspiraþie» organizatã cu scopul
de a-l compromite pe Hitler”.

ªi „România liberã” publicã suplimentul „Aldine”, spaþiul unor
prezentãri edulcorate ale legionarismului. Astfel, la 22 iunie 2002, ziarul
fãcea propagandã unei manifestãri prilejuite de celebrarea a 75 de ani de
la înfiinþarea Legiunii Arhanghelului Mihail ¾59 în termenii urmãtori: „75
de ani de la un eveniment «ºoptit»! Istoria adevãratã a României (alta
decât cea deformatã de istoriografia comunistã) a înregistrat un eveni-
ment despre care ºi astãzi se mai vorbeºte în ºoaptã. De ziua Sfântului
Ioan Botezãtorul, la 24 iunie 1927, la Iaºi lua fiinþã Legiunea Arhanghe-
lul Mihail. Toþi cei care în epoca 1927–1938 ºi-au asumat pãcatele ºi vir-
tuþile neamului românesc au luptat, pe viaþã ºi pe moarte, cu ciuma roºie
din Rãsãrit. ªi astãzi, comunismul mai bântuie prin România creºtinã.
Luni, 24 iunie a.c. (…), Asociaþia ACÞIUNEA ROMÂNÃ (persoanã juri-
dicã) organizeazã o conferinþã publicã, prilejuitã de împlinirea a 75 de
ani de la evenimentul care dã încã multã bãtaie de cap istoriografilor
postcomuniºti”.

Cel care a transformat atitudinea antiminoritarã, homofobia ºi anti-
multiculturalismul într-un larg succes cultural este Horia-R. Patapievici.
Tezele lui Patapievici opun „omul tradiþional” ºi „modern” celui al
modernitãþii recente, aflat sub ameninþarea politicii corecte, a multicul-
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turalismului, a politicilor pro-minoritare. El deplânge „evanescenþa tran-
zitorie, trepidaþia nervoasã, conºtiinþa izolãrii identitare, vocaþia victimi-
zãrii, tensiunea dezechilibrului minoritar ºi trufia revendicãrilor singu-
lare – (…) trãsãturi (…) agresive, dublate de conºtiinþa cã minoritarul (…)
este în poziþia de a avea întotdeauna dreptate împotriva majoritarului”.
El denunþã politicile pro-egalitariste, anti-elitiste, vãzute a produce un
viitor apocaliptic: „Viitorul e sumbru. (…) Adevãratul loc de naºtere al
ororilor care vor veni este o combinaþie între o Chinã colectivistã ºi
America ideologiilor extremiste care sunt cuprinse în agenda, vizibilã ori
ascunsã, a corectitudinii politice”60.

ªi Ovidiu Hurduzeu interpreteazã politicile atitudinii corecte, multi-
culturaliste ºi protecþia minoritãþilor drept distrugãtoare pentru valori ºi
pentru elite:

„Sub acoperãmântul generos al principiilor diversitãþii etnice într-o
lume interdependentã, multiculturalistul îºi ascunde setea de putere ºi
dorinþa de distrugere a tot ceea ce înseamnã UNICITATE VALORICÃ. (…)
Multiculturaliºtii sunt departe de o înþelegere profundã a noþiunii de cul-
turã ºi diversitate culturalã. Într-o lume multiculturalistã, standardele de
valoare sunt total arbitrare. (…) Pentru a-þi duce la îndeplinire scopurile,
multiculturalismul luptã sã împiedice ºi sã pedepseascã orice comporta-
ment care ar fi în detrimentul grupului «minoritar». (…) Practic, nici un
intelectual occidental nu se poate pronunþa astãzi împotriva dogmelor
multiculturaliste fãrã riscul de a fi etichetat drept rasist ºi elitist,
suportând consecinþele de rigoare”61.

Iatã, ca un alt exemplu dintre multele, un comentariu în aceleaºi
repere al unui autor foarte prezent în revistele culturale, Ioan Buduca:
„Politica multiculturalismului, înainte de a fi o mãreaþã dezvoltare a
drepturilor omului este o propagandã pentru complexarea oricãrei
majoritãþi de opinie ce ar avea chef sã conºtientizeze cã adevãratul tãtuc
al statelor comuniste a fost America oamenilor de afaceri ºi lobby-ul
politic al acestora…„62.

În textele lui Buduca, antimulticulturalismul, antiamericanismul ºi
critica atitudinii politice corecte se asociazã aproape sub forma unei tri-
ade: „Azi, un curent dominant în mediile aºa-zis progresiste ale elitei
occidentale de obedienþã americanã decreteazã ceva ºi mai îngrozitor: nu
mai avem valori universale, avem doar convenþii culturale, ºi încã unele
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2002.
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65 A fost premiatã la douã Târguri de carte ºi de Uniunea Scriitorilor în 2002.
66 Michael Shafir, The Greater Romania Party and the 2000 Elections in Romania: a
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nedrepte, impuse cu forþa de învingãtorii istoriei (rasa albã, bãrbatul he-
terosexual, puterile europene). (…) Câþi vor fi înþeles primejdia care pro-
fileazã la orizont o nouã utopie a gândirii unice (singura corectã din
punct de vedere politic)?”.63

Gabriel Liiceanu, directorul editurii Humanitas – una dintre cele mai
importante din þarã – scria pe spatele unui volum cãruia i-a fãcut o amplã
publicitate, urmãtoarele64: „Nu cumva chiar în inima acestui sistem de
libertãþi existã o nebunie la pândã ºi un terorism subtil care scot la luminã
schemele groteºti ale unei dictaturi intelectuale nebãnuite? În paginile
halucinante ale acestei cãrþi, Edward Behr aduce dovezi cã existã, la
sfârºitul veacului nostru, un chip al Americii neºtiut sau trecut îndeobºte
sub tãcere: obsesia hãrþuirii sexuale, devianþe absurde la care duce noul
concept de political correctness, psihoterapiile la modã, dictatura
minoritãþilor rasiale, culturale ºi sexuale. (…) Pentru cititorul român care
a traversat deja un coºmar al istoriei, prefigureazã oare aceastã Americã,
cu angoasele ºi obsesiile ei, întâlnirea cu viitorul lui apropiat?”

Notorietatea pe care au cãpãtat-o oamenii de presã ºi de carte din
categoria autorilor citaþi face ca valorile democraþiei liberale moderne sã
se afle astãzi în defensivã. Cazul lui Gabriel Liiceanu, care a promovat
prin editura sa voga naþionaliºtilor ºi a iraþionaliºtilor interbelici – ide-
ologi ai extremismului de dreapta –, sau al lui Horia-R. Patapievici,
autorul unei cãrþi pe cât de reacþionarã, pe atât de succes65, aratã rolul
intelectualilor antiminoritari ºi antimulticulturaliºti în pregãtirea unei
atmosfere propice curentelor extremiste66.

Emulii reiau ideile acestor autori în formulãri deseori radicalizate.
Astfel, pentru Nicolae Bobicã, „umanitatea îºi prezervã condiþiile per-
petuãrii în limitele civilizaþiei tocmai datoritã majoritãþii naturale a
oamenilor cu respect de sine”, pe care o opune minoritarilor, adicã
„numãrul sceleraþilor, estropiaþilor, autovictimizanþilor”67.

Semnificativã este primirea care se face acestor atitudini de cãtre
promotorii autentici ai extremismului de dreapta, care „recunosc” în
ideile noilor vedete culturale propriile lor ideologii. Unul dintre ei,
Rãzvan Codrescu, întâmpina entuziast noua carte a lui Patapievici,
descoperind cã ea „consolideazã ipostaza unui Patapievici post-liberal,
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68 Revolta „omului recent”, în „Aldine”, nr. 309; „România liberã” din 23 martie
2002; „Puncte cardinale”, XII, 2002, nr. 3 (135), p.2.

69 În urma înþelegerilor dintre PSD ºi UDMR, Ministerul Învãþãmântului ºi Cerce-
tãrii anunþase, în luna mai 2002, demixtarea liceului „Bolyai Farkas” – înfiinþat
cu circa 400 de ani în urmã – ºi revenirea la statutul de liceu maghiar.

Ideologii, discursuri, asocieri extremiste

cãutãtor al temeiurilor conservatoare, sub specie aeternitatis, refractar la
rigorismul ideologic al unui establishment care a contribuit sã-l
propulseze fãrã sã-i presimtã nealinierea, promotor al unui antiameri-
canism principial, hrãnit nu de vreun reacþionarism naþionalist sau con-
fesionalist, ci de asumarea veritabilã a unei tradiþii spirituale ºi culturale
– cea a Europei eleno-romano-creºtine”68. Pentru Rãzvan Codrescu, criti-
carea acestor idei intrã în sfera patologicului: „discuþiile scontate s-au
grãbit sã ia foma unor crize de gelozie istericã sau de suspiciune inchizi-
torialã”.

La rândul ei, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureº, în fruntea
cãreia se aflã mai mulþi foºti membri PUNR, l-a invitat pe Horia-R.
Patapievici sã þinã o prelegere studenþilor despre multiculturalism exact
în perioada când oraºul era tulburat de tema liceului „Bolyai Farkas”69.
În timp ce elevii români protestau având banderole tricolore acoperite cu
altele negre, Patapievici critica în Aula Magna a Universitãþii atitudinea
„minoritãþilor dominante” – cu referire implicitã la maghiari.
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