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Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

mulţumeşte domnului Ioan Codreanu, nepotul jurnalistului 
Leon Kalustian, pentru donaţia documentelor originale 
aparţinând marelui publicist, care au stat la baza constituirii 
Fondului documentar „Leon Kalustian” şi au făcut posibilă 
scrierea acestei cărţi. 

De asemenea, adresăm mulţumirile noastre 
domnului Ioan Codreanu, pentru încredere şi frumoasă lucrare 
împreună, în păstrarea vie a memoriei publicistului vrâncean, 
Leon Kalustian. 
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Prefaţă 
 
 

Remarc, de la bun început, demersul autorului în a 
revaloriza, reactualiza un autor în bună parte uitat: Leon 
Kalustian.  

Lucrarea lui Adrian Ţiglea demonstrează, încă o dată, 
perenitatea realităţilor româneşti de factură mentală, 
ideologică, prezente în secolul XX şi, evident, în secolul XXI. 
Recitind pasajele din articolele lui Kalustian, comentate de 
autor, realizăm că, de fapt, nu s-a schimbat aproape nimic în 
spaţiul românesc în ceea ce se numesc „forţele profunde” 
(Pierre Renouvin). 

Cantonarea lui Leon Kalustian, pe eşicherul opţiunilor 
politice, la centru stânga (social-democraţia) îi permite acestuia 
o analiză ceva mai puţin subiectivă a perioadei pe care o 
traversează România, mai ales în anii ’30. Evident, Leon 
Kalustian este tributar şi perspectivei sinonimice, specifice 
dimensiunii moralizatoare pe care şi-o arogă; este convins că 
vremea sa este una a decadenţei, a dezagregării morale, a 
exacerbării misticismului şi sexualităţii (cât de actuale sunt azi 
aceleaşi constatări). 

 Kalustian se ocupă în mod special de fenomenul 
Petrache Lupu şi de Maglavit, şi de felul în care Statul şi 
Biserica exploatează fenomenul din mai multe unghiuri 
(inclusiv pecuniar, dar şi ca diversiune, escamotare a unor 
aspecte grave ale evoluţiei societăţii). O paralelă cu fenomenul 
Arsenie Boca, promovat inclusiv (ca imagine) pe produse made 
in China, demonstrează cât de uşor un eveniment, care ţine de 
spiritualitatea ortodoxă românească, nevoia de epifanie, de 
venerare, este speculată de forţe oculte. 



- 10 - 
 

În condiţiile în care forţele terestre (Statul, Regele, 
Europa, etc.) nu reuşesc să ofere soluţii, este firesc ca 
Dumnezeu, prin Biserică, să rămână singura soluţie. Dumnezeu 
nu este, însă, Unul la care se raportează românii în permanenţă, 
este doar Salvatorul, Ultima Nădejde; nu este o credinţă bazată 
pe iubire, cât mai ales pe disperare şi incapacitatea de a găsi 
soluţii concrete.  

Extrema dreaptă românească are această specificitate: 
misticismul şi mesianismul. Autorul semnalează atât 
apartenenţa mentalului românesc Zeitgeist-ului anilor ’30 
(extremismul), cât şi specificitatea legionarismului. Dorul de 
Europa, atât de clamat în societatea românească în secolul XX, 
este perfect conturat, inclusiv prin legionarism, comun cu 
naţionalismul exacerbat şi intolerant, cu antisemitismul, cultul 
şefului suprem, xenofobia, specific prin sentimentul religios. 

Kalustian sesizează, într-o perioadă delicată şi 
interesantă (tot anii ’30) mirajul exercitat de legionarism mai 
ales asupra tineretului studios. Paradoxal, extremismul atrage 
mai ales pe tinerii culți, instruiți, patrioți, dezamăgiți de 
radiografia societății românești. Apelul la paradigmele 
civilizației românești (satul, țăranul, biserica) era lansat deja de 
curentele tradiționaliste de la începutul secolului XX 
(poporanism și sămănătorism); anii ’30 nu au făcut altceva 
decât să transfere, în spațiul politic, niște tendințe deja schițate. 
Mircea Vulcănescu, Liviu Rebreanu, Octavian Goga, sunt doar 
câteva nume remarcabile din această pleiadă; charisma lui Nae 
Ionescu nu ar fi avut efect asupra unor tineri ca Mircea Eliade, 
Eugen Ionescu, dacă nu ar fi existat un climat propice înfloririi 
legionarismului.  

Remarc, încă o dată, accentul peremptoriu al lui Adrian Țiglea asupra particularismului extremei drepte românești; 
sintagme de genul fascism sau neonazism românesc, uzitate de 
unii autori azi, sunt regretabile. 
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Adrian Țiglea baleiază,  cu lejeritate, lupa analizei sale 
printr-o gamă diversă de autori moderni și contemporani, 
pornind de la umaniști (Pico della Mirandola), moderni 
(Herder, Hamann, Gustave le Bon), până în zilele noastre. 

Mi-aș permite o observație în legătură cu Revoluția 
franceză și influența ei fundamentală asupra societății 
moderne. Conceptul de Patrie, în sens modern, a prevalat 
acestei revoluții; coagularea unor națiuni și conștiințe 
naționale europene (germană și italiană) este produsul 
exportului ideilor Revoluției franceze, export săvârșit, 
paradoxal, de armatele de ocupație napoleoneene. Fichte scria 
„Scrisori către națiunea germană” la 1806, după ocuparea 
Berlinului.  

Ideea de poliție politică apare, evident, tot pe timpul 
Revoluției franceze. Comitetul Siguranței Generale, noțiunea 
de suspect, sunt invenții ale dictaturii Comitetului Salvării 
Publice, idei preluate și de bolșevici și de naziști. 

La final, o parafrazare după  Ecleziast este absolut 
necesară: că tot ce va fi, a mai fost, esențial este să realizăm 
asta. 

Un demers remarcabil, o lucrare interesantă, un autor 
inteligent și cultivat. 

 
 

Profesor, Adrian Atarcicov 
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Cuvânt lămuritor 
 
 

La 17 octombrie 1908, se naşte la Focşani Leon 
Kalustian, primul copil al familiei Sarkis Kalustian (1867-
1921), armean ajuns, prin vitregiile istoriei, în ţinuturile 
Vrancei, şi Iulia Kalustian, născută Gherghel (1876-1948),  
româncă din Ardeal. Leon Kalustian a avut două surori şi un 
frate: Vartuhi (1910-1998), Manuil (1911-1985) şi Satenig 
(1916-1996). În oraşul de pe Milcov, el urmează cursul primar 
şi o clasă de liceu, pregătindu-se ulterior ca autodidact. La 
vârsta de 20 de ani se stabileşte în Bucureşti, unde, începând cu 
anul 1926, devine publicist, asumând valorile socialismului 
democratic, fiind, ca ziarist de stânga, un pamfletar inteligent şi 
cult, care, într-o vreme de intensă tulburare politică şi de 
anomie socială, atât pe meleagurile României, cât şi în Europa, 
şi-a asumat, până la capăt, apărarea deschisă şi curajoasă a 
democraţiei. Este meritul lui Leon Kalustian de a-şi fi păstrat 
capul limpede în contextul devălmăşiilor ideologice totalitare 
ale timpului său, asumând valorile democraţiei şi condamnând, 
în egală măsură, comunismul sovietic, fascismul italian şi 
nazismul german. Cavaler al libertăţii, Leon Kalustian apare ca 
un spirit care, în pofida tradiţiei intelectuale şi politice a vremii 
sale, rămâne rece la chemările rasiste ale sângelui enunţate de 
către ideologia nazistă, la doctrina fascistă concepută de către 
Mussolini şi la cântecul de sirenă al luptei de clasă, concept 
politic promovat de către  ideologia comunistă.  

Perioada cuprinsă între anii 1934 şi 1937 s-a 
caracterizat, în România şi, în egală măsură, în Europa, prin 
intensificarea activităţii organizaţiilor politice extremiste, 
prodictatoriale, fie ele de stânga, fie ele de dreapta, organizaţii 
care şi-au găsit, inclusiv între membrii generaţiei tinere, aliaţi 
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de nădejde. În acest interval de timp, Garda de Fier a dobândit 
o influenţă reală asupra vieţii politice şi sociale a României. 
Deşi vârsta şi talentul îl recomandau să se înscrie în galeria 
marilor nume care au militat în favoarea românismului, Leon 
Kalustian nu s-a identificat cu retorica naţionalistă şi, cu atît 
mai puţin, cu idealurile extremei drepte, care seduseseră nume 
mari ale culturii române. În contextul plămădirii în România 
interbelică a unui naţionalism extremist şi a unei atitudini 
politice de contestare a virtuţilor democraţiei, publicistica lui 
Leon Kalustian reprezintă o excepţie fericită. Kalustian se 
declară, aşa cum reiese din publicistica sa, în favoarea 
democraţiei şi a valorilor subsumate acesteia: toleranţa, 
promovarea drepturilor politice şi culturale ale minorităţilor 
naţionale, apărarea drepturilor omului, indiferent de „rangul” şi 
de etnia pe care  fiecare individ le poartă,  recunoaşterea 
multiculturalităţii.  

 Leon Kalustian a fost redactor la ziarele Cuvântul 
(1926-1927), Curentul (1928-1934), ABC, Zorile (condus de 
Emanoil Socor) şi Lumea românească (editat de Zaharia 
Stancu) şi a coordonat oficiosul România (1938-1940), scos de 
Cezar Petrescu în 1940. Colaborează la Mişcarea (1931-1932), 
Facla (directori Ion Vinea şi Nicolae Carandino), Adevărul şi 
Dimineaţa. Multe dintre articolele sale au fost semnate cu 
iniţialele numelui L.K., dar şi cu pseudonimele Democrit, Elka, 
Lucullus, Kalunkar, Al. Teodoru, Vladimir, Kalvincar. 

La vârsta de treizeci de ani, Leon Kalustian avea să 
părăsească din proprie iniţiativă, ca protest faţă de dictatura 
carlistă, presa scrisă. Patruzeci de ani a durat demisia asumată 
din gazetărie. Leon Kalustian a fost coleg de generaţie 
jurnalistică cu nume semnificative ale culturii române: Nicolae 
Iorga, Tudor Arghezi, George Călinescu, Mihail Sadoveanu, N. 
D. Cocea, Eugen Jebeleanu, Nicolae Carandino, Nichifor 
Crainic, Nae Ionescu, Pamfil Şeicaru, Stelian Popescu, Octav 
Onicescu, Tudor Teodorescu-Branişte. 
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În noaptea de 7/8 mai 1951, Leon Kalustian cade 
victimă valului de arestări iniţiat de către comunişti, alături de 
mii de intelectuali şi de personalităţi ale vieţii politice 
democratice şi ale celei religioase din România. Este arestat şi 
reţinut administrativ, vreme de patru ani, fără a fi judecat, în 
închisorile de la Jilava, Gherla şi Văcăreşti. Este arestat pentru 
a doua oară la 30 decembrie 1960, fiind judecat şi condamnat 
penal, conform sentinţei nr. 285 din 18 septembrie 1961 a 
Tribunalului Militar de Mare Unitate Bucureşti, la opt ani 
închisoare corecţională şi confiscarea totală a averii, pentru 
infracţiunea de răspândire de publicaţii interzise, în perioada 
1956-1960, infracţiune prevăzută de art. 325, alin. 3, lit. C din 
Codul Penal în vigoare la acea dată. Leon Kalustian a fost 
reabilitat juridic, după moartea sa, în şedinţa publică din data 
de 19 iunie 1995 a Curţii Superioare de Justiţie (Decizia nr. 32, 
Dosar Nr. 47/1994), iar în anul 1999 a devenit membru, post-
mortem, al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. 
 În 1975, la Editura Eminescu, apare volumul de 
istoriografie literară intitulat Facsimile, editat cu sprijinul lui 
Nicolae Carandino şi Valeriu Râpeanu. Tot sub tiparul Editurii 
Eminescu, în 1976 apare selecţia de articole politice şi sociale 
scrise în perioada interbelică şi publicate, între anii 1936-1938, 
în ziarele Zorile şi Lumea Românească, selecţie reunită în 
Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o luptă antifascistă şi 
democratică, volum reprezentativ pentru activitatea de gazetar 
democrat a lui Leon Kalustian. 

Graţie lui Vartan Arachelian, în anul 1978, Leon 
Kalustian este solicitat să colaboreze la revista Flacăra a lui 
Adrian Păunescu, la rubrica Simple note. Ulterior, articolele din 
această rubrică au fost publicate în patru volume, în anii 1980, 
1982, 1983, 1985, la Editura Eminescu, sub directoratul lui 
Valeriu Râpeanu.  

Leon Kalustian a încetat din viaţă  la 24 ianuarie 1990. 
A fost înmormântat la cimitirul armenesc din Focşani. 
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Lucrarea de faţă se doreşte a fi o analiză critică, în 
context românesc şi european, a articolelor sociale şi politice 
scrise de către Leon Kalustian în perioada interbelică, articole 
publicate, între anii 1936-1938, în ziarele Zorile şi Lumea 
Românească, şi reunite în volumul Conspiraţii sub cer deschis: 
pagini dintr-o luptă antifascistă şi democratică, apărut în anul 
1976 la Editura Eminescu din Bucureşti, dar şi a unor articole 
de aceeaşi factură publicate de autor în aceeaşi perioadă şi care, 
din cauza cenzurii comuniste, nu au apărut în acest volum.  

 
Autorul 
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Nostalgia 
 
 
Omul este singura fiinţă din natură care priveşte, cu 

nostalgie, spre copilăria sa, spre zorile existenţei sale, căutând, 
adesea, un înţeles vieţii de mai târziu. Suntem, cu sau fără 
consimţământul nostru, destinaţi a ne desluşi mereu trecutul, 
care, cu fiecare zi pe care o trăim, capătă pentru noi un înţeles 
proaspăt, potrivit noilor experienţe şi maturizări. Purtăm în 
suflet, de-a lungul vieţii, începuturile, căutând să le înţelegem, 
să le adaptăm timpurilor prezente, să le creionăm un chip 
potrivit ceasului sufletesc din clipa de faţă. În efortul de a ne 
acomoda propriului sine lăuntric, suntem chemaţi să înţelegem 
lumea în care trăim şi orizontul temporal, spiritual şi cultural în 
care au trăit părinţii noştri, bunicii, strămoşii. Dacă nu ne 
ducem noi spre înaintaşi, vin aceştia peste noi, mai devreme 
sau mai târziu, înlăuntrul amintirilor şi sentimentelor de 
recunoştinţă sau de reproş pe care le avem la adresa lor, 
amintiri şi sentimente ce oferă sufletului nostru un sens al 
fiinţei mai cuprinzător decât simpla noastră răsuflare cotidiană. 
Nu stă în puterea noastră să ne alegem părinţii din care 
purcedem şi nici veacul în care ne ivim. Libertatea noastră 
porneşte la drumul vieţii şi-l străbate cu un efort continuu de 
acomodări, de împăcări sau de refuzuri: pot fi fericit, revoltat 
sau resemnat în faţa darurilor pe care ursita mi le-a impus. Pot 
să-mi închipui că există un Zeu (sau mai mulţi) care 
guvernează lumea, că Providenţa a hotărât în chip inexorabil 
pentru mine sau, dimpotrivă, că mă aflu la voia întâmplării 
înlăuntrul unui univers rece şi indiferent. Am libertatea de a 
crede, pe urmele lui Leibniz, că lumea în care trăiesc este cea 
mai bună dintre lumile posibile sau, dimpotrivă, că universul în 
care am fost lepădat fără voia mea este locul cel mai nefericit 
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spre a trăi. Ne aflăm în faţa unei provocări: sădirea în fiinţa 
noastră a unei identităţi, a unui Eu – care poate fi mai fragil sau 
mai puternic, mai fericit sau mai întunecat, mai optimist sau 
mai deschis rănilor vieţii, care poate avea şansa de a trăi în 
vremuri de pace sau nenorocul de a vieţui în vremuri tulburi, de 
criză sau de război. Identitatea noastră personală este întrucâtva 
rodul culturii în mijlocul căreia ne-am născut, datorează 
semnificativ familiei ce ne-a adus pe lume, este străbătută de 
spiritul epocii în care vieţuim şi de un sentiment etnic al fiinţei 
precis şi asumat ca atare. Suntem summa influenţelor pe care 
lumea din afara noastră şi cea dinlăuntrul nostru le ridică, zi de 
zi, puterii noastre de înţelegere, de adaptare, de acceptare. Ne 
putem întreba cât din ceea ce trăim şi simţim ni se datorează 
nouă, celorlalţi sau mediului în care s-a întâmplat să ne naştem 
şi să vieţuim. Ne putem întreba în ce proporţie suntem liberi şi, 
implicit, responsabili pentru hotărârile care ne circumscriu 
existenţa, şi cât de insondabil şi de nebănuit se aud în fiinţa 
noastră vocile miturilor, poveştilor, viselor, aşteptărilor care 
glăsuiesc atât de subtil încât nu le distingem, transmise, 
acestea, de părinţi, de strămoşi, de neamul căruia s-a întâmplat 
să-i aparţinem, şi care ne grădinăresc, împreună, sufletul? Şi, 
până la urmă, ce înseamnă a trăi?  

Asemeni omului, popoarele sunt „fiinţe” care privesc, 
cu nostalgie, spre copilăria lor, spre începuturi, învăluite, 
acestea, în mit, căutând să-şi înţeleagă prezentul, să 
îmbărbăteze viitorul. Popoarele îşi poartă începuturile, 
îmbrăcate în mitologie, căutând, prin evocarea lor, să ofere rost 
şi justificare sentimentului comuniunii etnice şi naţionale din 
prezent, să dezvolte conştiinţa apartenenţei dimpreună la 
aceeaşi istorie, limbă şi tradiţie, la obiceiuri şi idealuri comune. 
Istoria omenirii este summa a ceea ce au crezut popoarele 
despre sine şi despre ceilalţi. Au fost momente în această 
istorie în care neamurile, deşi au vorbit aceeaşi limbă şi au avut 
rădăcini comune, au trăit în spaţii geopolitice distincte, fiind 
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despărţite, de multe ori împotriva voinţei lor, dar uneori şi din 
motive de vrăjmăşie fratricidă, de graniţe. Au fost clipe în care, 
deşi s-a găsit un lider politic vizionar şi îndrăzneţ ce a reunit 
teritorii locuite de grupuri etnice care aveau acelaşi sânge 
naţional, unirea a sucombat, pentru că mentalităţile nu erau 
destul de coapte pentru a o pricepe, iar vecinii aveau gânduri 
neprietene în privinţa teritoriilor respective. A trebuit să curgă 
veacuri de istorie politică şi culturală până când omenirea să se 
împartă sub forma statelor naţionale suverane. Şi a trebuit să 
curgă mult sânge până când, la mijlocul secolului XX, în 
Europa de pildă, după un al Doilea Război Mondial devastator, 
statele naţionale să se gândească la o formulă politică, 
economică şi culturală menită să le asigure convieţuirea 
paşnică, prosperitatea şi împlinirea culturală sub semnul unei 
identităţi comune, cea europeană. Dar această formulă a fost o 
şansă ivită numai pentru o jumătate de Europă, cealaltă „soră”, 
estică, trebuind să mai aştepte încă vreo jumătate de veac de 
istorie, spre a se putea bucura de sentimentul apartenenţei 
comune la spaţiul european. Românii ştiu foarte bine cât de 
dificilă a fost istoria neamului lor, şi încă astăzi trăim, cu o 
memorie vie, ceea ce strămoşii vor fi pătimit pentru ca noi să 
avem un corp naţional integru şi nevătămat. 

Nostalgia este o constantă a sufletului, a culturii, a 
istoriei, a popoarelor, a naţiunilor. Este un dor după un 
sentiment ce a fost sublim, dar pe care l-am pierdut. Mai mult 
decât noi, omul arhaic este tulburat de o nostalgie a 
Paradisului, a unei Vârste de aur, a prezenţei unor Zei sau 
Strămoşi din care izvorăsc viaţa, bucuria, rostul şi fecunditatea. 
Comuni diverselor neamuri, aceştia sunt originea unui trecut 
mitic, ale cărui reverberaţii se simt zi de zi în existenţa celor 
mai vechi oameni, oferind vieţii fiinţei arhaice sens, adăpost şi 
comuniune cu semenii săi din ceată, din gintă, din trib. Acest 
trecut fondator instaurează o tradiţie suverană, o naraţiune care 
trebuie respectată, dacă omul doreşte ca lumea, în care el îşi 
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duce existenţa, să nu se surpe, iar el să nu moară. Ordinea lumii 
este anterioară vieţii sale, iar el este chemat să o întreţină 
printr-o serie de rituri, menite a-i mulţumi pe zei şi, pe cale de 
consecinţă, a-i asigura omului sănătatea, fecunditatea, belşugul, 
fericirea. 

În deosebire de omul modern, omul tradiţional, învăluit 
în aura sacrului, îşi sprijină traiul de zi cu zi pe bunăvoinţa 
Strămoşilor, a Zeilor ori a Zeului propriu şi pe rememorarea 
cotidiană sau periodică a originii sacre a existenţei sale. Mitul 
îi îngăduie omului să şadă alături de Zeul sau de Zeii săi, care, 
în percepţia sa, i-au statornicit viaţa şi îi veghează încontinuu 
existenţa. Mitul îl îndreptăţeşte pe omul arhaic să vieţuiască 
spiritual alături de proprii Strămoşi, de Eroii Civilizatori care l-
au ajutat - printr-o serie de modele exemplare, modele pe care 
el le imită - să intre în civilizaţie, îmblânzind forţele crude şi de 
neînţeles ale naturii, construind lumea în care insul capătă un 
chip al său în simetrie cu chipul comunităţii, lume în care el îşi 
duce viaţa fiind conştient de scurtul său popas în drumeţia spre 
veşnicie. Omul arhaic este pătruns de nostalgia Paradisului, de 
aşteptarea întoarcerii sale Acasă, în vecinătatea Zeilor proprii 
fiinţei sale etnice şi culturale. 

Această nostalgie avea să însufleţească, vreme de 
veacuri, sufletul omului. Nostalgie prezentă, mai ascuns sau 
mai la vedere, înlăuntrul omului recent, în ciuda desacralizării 
sale, aşa cum ne învaţă Eliade. Desigur, Dumnezeu are tot 
atâtea chipuri câte epoci istorice, culturi, civilizaţii, religii şi 
oameni vor fi existat de-a lungul vremii. Sufletul Europei a fost 
modelat de icoana Dumnezeului creştin, icoană ce a cunoscut, 
de-a lungul istoriei, o sumă variată de instituiri, de restaurări, 
începând cu momentul oficializării creştinismului ca religie a 
Imperiului Roman, străbătând Evul Mediu, perioada 
războaielor religioase, adaptându-se Renaşterii, Reformei, 
Iluminismului, Romantismului, suferind, în cele din urmă, o 
anume depărtare faţă de sufletul maselor, seduse de politic şi 
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de rosturile sociale ale vieţii, în timpul marelui secol al 
ideologiilor care a fost secolul XX.  

Sufletul tradiţional românesc, pe care îl vom întrezări în 
cartea de faţă datorită însemnărilor lui Leon Kalustian, este, în 
esenţa sa, patriarhal şi creştin, amintind de omul tulburat de 
nostalgia Paradisului. Ca şi astăzi, ţăranii români din perioada 
interbelică se îndeletniceau cu credinţa în Dumnezeu, în diavol, 
în deochi, în blesteme, în diverse tipuri de farmece împotriva 
cărora se lupta cu descântece. Pentru a se mărita, spre a rămâne 
însărcinate şi a avea copii sănătoşi ori o familie armonioasă, 
înlăuntrul căreia soţul să se poarte frumos, femeile apelau la o 
sumă de practici magice, sau se rugau, tot astfel cum 
procedează şi astăzi sufletele mistic-tradiţionale, la icoane 
făcătoare de minuni, româneşti, carevasăzică icoane  
reprezentând sfinţi de etnie română, dar şi la icoane ale unor 
sfinţi universali, ca de pildă icoana Măicuţei Domnului.  

În spaţiul românesc interbelic, sunt prezente diverse 
semne exterioare ale pioşeniei: ţăranii se închină ori de câte ori 
la Biserică sunt trase clopotele şi îşi fac semnul crucii atunci 
când trec prin faţa unei troiţe. Sunt organizate, periodic, 
procesiuni cu sfintele moaşte sau pelerinaje, iar parastasele 
sunt ţinute cu sfinţenie. Pentru sătenii din România interbelică, 
viaţa de toate zilele este plină de smerenie, care le pătrunde 
existenţa: omul îşi face rugăciunea când se trezeşte şi când 
merge seara la culcare, se închină înainte de a rupe pâinea sau, 
spre a-i merge bine, înainte de a se apuca de treabă1. Sfinţii 
sunt invocaţi spre a li se cere ajutorul, iar Biserica, ortodoxă în 
Vechiul Regat şi unită în Ardeal, este o instituţie care-şi face 
simţită prezenţa în toată vremea în viaţa ţăranului român: la 
slujbele cotidiene, cu ocazia botezului, a căsătoriei, a 
înmormântării, a sărbătorilor religioase de peste an. 

                                                            
1 Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident: Ţările române la începutul epocii 
moderne (1800-1848), Editura Humanitas, Bucureşti, 2009, pp. 162-165. 
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În cadrul unei Conferinţe susţinute la Ateneul Român, 
în data de 10 ianuarie 1943, Mircea Vulcănescu sublinia faptul 
că existenţa românească este una care are un anumit rost, o 
anumită ordine, ea nu se pierde în sentimentul inutilităţii, 
pentru că este condusă şi vegheată înţelept de către voinţa 
atotputernică şi bună a lui Dumnezeu şi pentru că se află mereu 
într-o relaţie mitică cu viaţa de dincolo. Pentru ţăranul român, 
lucrurile au în lume un loc şi un timp anumit al lor. Nimic nu 
este întâmplător, nimeni nu este şi nu se simte însingurat în 
lume, fiind manifestă în ea o vastă solidaritate universală. 
Lumea este, pentru ţăranul român, o fiinţă vie, fiind plină de 
puteri rele sau binevoitoare, de chemări şi de tăceri, de arătări 
şi de ascunderi. În acelaşi timp, lucru fundamental pentru 
mentalitatea tradiţional-sacră a individului, dimensiunea 
românească a existenţei, după cum ne aminteşte Vulcănescu, 
nu cuprinde numai lumea de aici, ci şi lumea de dincolo, 
respectiv viaţa veşnică, cea în care sufletul omului şade la loc 
de odihnă şi loc de verdeaţă. Dumnezeu este făcătorul Cerului 
şi al Pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor, şi noi 
putem avea acces la El prin mijlocirea sfinţilor. Sfinţenia nu se 
rezumă la o sumă de oameni excepţionali, dimpotrivă, în 
anumite împrejurări, ea se aşterne peste tot ceea ce aparţine 
acestei lumi: Soarele este sfânt, oaia este sfântă, casa este 
sfântă. Toate cele ce sunt la locul lor, toate cele ce se săvârşesc 
la timpul lor, carevasăzică în ordine şi cu rost, toate sunt sfinte: 
„toate lucrurile se fac la vremea lor, iar toate lucrurile se pun 
la locul lor” grăieşte o cugetare populară românească. 
Românul se lasă însoţit de o sumă de lucruri, instituţii şi 
sărbători sfinte: Sfânta Biserică, Sfânta Cruce, Sfintele Paşti, 
Sfintele Moaşte, Sfântul Botez, Sfânta Cădelniţă, pentru a 
enumera o mică parte dintre ele. Acestea îi însufleţesc viaţa, o 
ordonează, îl ajută pe om să treacă peste necazuri. 

În consonanţă cu aceste meditaţii asupra sentimentului 
românesc al fiinţei, în ziarul Zorile, anul II, nr. 289, din data de 
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20 februarie 1936, Leon Kalustian publică articolul intitulat 
„Reactualizarea Maglavitului”. Povestea Maglavitului, aşa 
cum o cunoaştem pe firul narativ al istoricilor, este următoarea: 
în  anul 1935, Dumnezeu i se arătase de trei ori unui om 
simplu, lui Petrache Lupu, pe care-l aflăm cioban în satul 
oltenesc Maglavit. De trei ori: cifra 3 este număr fermecat în 
basmele populare româneşti, fiind încărcat cu semnificaţie 
sacră, având o putere magică, de care trebuie ţinut cont atunci 
când eroul poveştii doreşte să aibă izbândă în acţiunile sale (s-a 
dat de trei ori peste cap, de pildă). În prima seară, Petrache 
Lupu îl percepe pe Dumnezeu sub forma unui bătrân (în 
imaginarul colectiv românesc, Dumnezeu este reprezentat, 
adesea, prin icoana unui moş cu barbă albă, a unui om trecut 
prin viaţă, înţelept aşadar, şi din a cărui înţelepciune se poate 
împărtăşi oricine doreşte; în acelaşi timp, o veche vorbă 
românească ne spune că cine nu are bătrâni, să-şi cumpere, cu 
alte cuvinte, nu poţi avea o viaţă aşezată, împlinită, cu rost şi 
înţeleaptă decât dacă ea este sădită şi crescută la umbra 
strămoşilor, a celor mai buni, mai înţelepţi şi mai viteji dintre 
noi), care îi porunceşte (bătrânul înţelept este un om care se 
bucură de autoritate printre ai săi) să meargă în sate şi să le 
spună oamenilor că faptele lor I-au provocat mânia, că a sosit 
timpul să se oprească din păcat şi să revină pe calea cinstei, 
dreptăţii şi pioşeniei. În cazul în care oamenii nu-I vor asculta 
Cuvântul şi îndemnul, „prăpăd şi foc vor cădea peste dânşii”. 
Avem, din nou, înfăţişată aici, o ancestrală teamă a sufletului 
omului religios, încredinţat în sine însuşi de faptul că Zeul 
pedepseşte aspru fărădelegile. Cu prilejul celei de-a doua 
epifanii, tot într-o zi de vineri şi tot în faptul serii (crepusculul 
sporeşte taina credinţei şi a epifaniei), Dumnezeu i se arată 
ciobanului, grăind aspru şi hotărât: „Nu uita să spui oamenilor 
ce ţi-am poruncit! De ce şovăi?”, mustră Stăpânul văzutelor şi 
al nevăzutelor pe Petrache. În a treia vineri, ultima şi 
hotărâtoare pentru soarta omului, Dumnezeu i se adresează cu 
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„glas tunător” ciobanului: „De ce n-ai ţinut vorba? De ce n-ai 
spus oamenilor ce ţi-am poruncit?”. Petrache Lupu a continuat 
să aibă vedenii, între care una în cuprinsul căreia Dumnezeu îi 
porunceşte să transmită oamenilor cuvintele Sale întocmai, căci 
jumătate din lume aparţine diavolului, iar dacă oamenii nu se 
vor pocăi, va veni peste dânşii sfârşitul lumii. Sfârşitul lumii, 
milenarismul, întronarea veşnică a lui Dumnezeu ca Împărat al 
lumii sunt credinţe ancestrale ale sufletului sacralizat al 
omului. Iar pocăinţa trebuie să fie o atitudine continuă a omului 
credincios. 

Tălmăcind această întâmplare, Leon Kalustian ne 
aminteşte că Maglavit devenise, în mai puţin de o lună de zile 
distanţă de la cele dintâi epifanii în prezența lui Petrache, locul 
celui mai mare pelerinaj din istoria României de până la acea 
dată: „ştiţi şi de schilozii care se îngrămădeau acolo ca să se 
vindece, plecând, apoi, aşa cum au venit; de tot pelerinajul 
acela la miracol, de superstiţie, la fetişism şi eres”. Pelerinajul 
la miracol, cum numeşte Kalustian şirul neîntrerupt de 
procesiuni şi de pelerinaje care-l aveau în centru pe ciobanul de 
la Maglavit, ne oferă aceeaşi imagine pe care Mircea Eliade şi 
Rudolf Otto o aştern peste sufletul omului tradiţional, locuitor 
îndeobşte al satului: un om tulburat de nostalgia Paradisului 
(Eliade) şi purtând în sine însuşi sentimentul stării de creatură 
(Otto). Pentru ţăranul român, Dumnezeu, prezent în existenţa 
sa la tot pasul vieţii, pare a avea nevoie, în acelaşi timp, de 
intermediari, de personaje la fel de sacre ca şi dânsul, de la 
Fecioara Maria şi până la nenumăraţi sfinţi, martiri ai credinţei 
sau oameni însufleţiţi de o credincioşie puternică şi de o 
smerenie adâncă, oameni cărora, asemenea ciobanului de la 
Maglavit, le vorbeşte Dumnezeu, transmiţându-le mesaje 
pentru întreaga comunitate, îndemnuri sau porunci de care este 
bine să iei seama.  

Kalustian explică de ce oamenii se adresează, pentru 
sfat şi ajutor, unor fiinţe aflate dincolo de lumea văzută:  „în 
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timpuri tulburi şi nesigure, în perioade de întunecime şi 
confuzie, omul se agaţă de orice, ca iedera de pom, simţind 
trebuinţa unui reazem interior, chiar dacă şi-l zămisleşte din 
mituri, din ficţiuni, din iluzii”. Iar epoca interbelică este 
martora unor astfel de „timpuri tulburi şi nesigure”. Publicistul 
este de părere că, în urma acestui episod mistic românesc, 
localizat la Maglavit, nu numai Biserica a avut de câştigat, 
întrucât, anterior, ea „părea uitată, într-un somn parcă 
maladiv, predicile nu mai erau ascultate, rugăciunile se 
ridicau spre tăriile de sus, stinghere şi neauzite, frumoase şi 
inutile”, dar însuşi guvernul a profitat de acest eveniment, 
carevasăzică l-a politizat: slujindu-se de „ciudăţenia cu sfinţi şi 
cu îngeri”, guvernul nu s-a mai preocupat, cum ar fi cerut 
imperativele timpului, de „sărăcia care bântuie ţara, de 
şomajul într-o vertiginoasă ascendenţă, […], de învăţătorii 
fără posturi, de spitalele fără medicamente […]”, alegând, în 
schimb, să stipendieze, prin construirea de lăcaşuri sfinte, 
sentimentul mistic al existenţei româneşti, în loc să vină în 
ajutor, cu fonduri, înaintea unor urgenţe privind viaţa de zi cu 
zi a omului nevoiaş.  

În articolul „Petrache Lupu martor” din Zorile, anul 
II, nr. 491, 12 septembrie 1936, Leon Kalustian trage un 
semnal de alarmă asupra pericolului răspândirii printre români 
a unui misticism în stare să tulbure înseşi raporturile 
secularizate instituite de stat între oameni, de pildă cele 
juridice, şi îşi exprimă nedumerirea asupra calităţii de martor 
pe care o poate avea în cadrul unui proces un om despre care se 
susţine că ar fi „expert într-ale grăitului cu Dumnezeu”. Cazul 
este următorul: un anume Gherasim Pascu a ucis o funcţionară, 
pe numele ei Ana Ardeleanu, care îi oferise, luni de zile, masă 
şi locuinţă, iar omorul a fost justificat printr-o epifanie: lui 
Pascu i s-a arătat o femeie în alb, pe care el a socotit-o ca fiind 
o solie sosită din partea lui Dumnezeu. Concluzia privind 
identitatea acestei femei îmbrăcate în alb şi decizia de a o ucide 
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pe Ana au venit, după cum susţine acuzatul, în urma faptului că 
nu ar fi primit răspuns din partea lui Petrache Lupu la o 
scrisoare prin care el îl rugase pe cioban să-l sfătuiască în 
legătură cu vedenia respectivă. 

„Va să zică oarecum vinovat de isprava lui Gherasim 
Pascu este Petrache Lupu, fiindcă nu i-a răspuns la epistolă, 
aşa cum se cuvine între oameni civilizaţi”, comentează Leon 
Kalustian, cu un ton sarcastic, această situaţie absurdă. Şi spun 
absurdă din perspectiva logicii omului modern, desacralizat şi 
demistificat, om care caută să-şi rezolve litigiile pe care le are 
cu semenii săi fără a face apel la viziuni religioase, la vedenii 
mai mult sau mai puţin mistice, viziuni sau vedenii care pot fi, 
în schimb, invocate legitim şi firesc de către omul arhaic, 
tradiţional, ca venind de la Dumnezeu. Articolul se încheie 
sugestiv: „Numai că noi suntem nedumeriţi: mă rog, pentru ce 
a fost convocat Petrache Lupu ca martor la Arad? Ca expert 
într-ale grăitului cu Dumnezeu, sau pur şi simplu din 
curiozitatea judecătorului de a-l vedea cum arată şi ce mai 
povesteşte maglaviteanul?”. Dincolo de tonul ironic, doar la 
suprafaţă, al acestui articol, pe fond, jurnalistul sesizează o 
întâmplare nepotrivită cu timpurile moderne, căutând să atragă 
atenţia cititorului asupra deosebirii fundamentale care trebuie 
însemnate între spaţiul sacru şi cel profan al existenţei noastre: 
cu alte cuvinte, nu se poate judeca o infracţiune, cum este, în 
cazul de faţă, cea de omor, luând în considerare justificări de 
ordin mistic - faptul că respectivul criminal ar fi avut o viziune 
de ordin religios (numai de el ştiută şi, în mod logic, imposibil 
de probat) şi faptul că un om, despre care „se spune” că „stă de 
vorbă cu Dumnezeu”, nu i-a oferit asistenţă religioasă celui 
care a înfăptuit crima. 

Pentru că am amintit de sufletul arhaic al omului, de 
sufletul tradiţional al românului şi de sufletul Europei – toate 
purtând amprenta religiozităţii (la început a fost Credinţa într-
un zeu sau în mai mulţi zei), voi completa acest tablou cu o 
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sumă de reflecţii asupra Europei, spaţiu de a cărui identitate a 
fost şi este intrinsec legată soarta ţării noastre. Identitatea 
europeană se fundamentează pe existenţa a trei vectori, iviţi în 
Antichitate: cultura greacă, dreptul roman şi creştinismul. 
Gânditorii Greciei antice au perceput lumea în care trăiau ca pe 
un cosmos, respectiv, o lume pătrunsă de ordine, echilibru, 
simetrie, armonie. Această viziune optimistă asupra lumii va 
domina spiritul european până la finalul secolului al XVIII-lea. 
Concepţia filosofilor greci, a lumii ca armonie, avea să fie 
asumată de gânditorii din vremea Renaşterii. De pildă, Giovani 
Pico della Mirandola socotea că lumea omului este preamăreţ 
templu al Dumnezeirii, iar noi am fost creaţi de către supremul 
Arhitect în vederea contemplării naturii armonioase, produs al 
tainicei sale înţelepciuni. Gânditorii postrenascentişti au 
continuat tradiţia ideii lumii armonioase, prin urmare fericite şi 
având un anumit sens şi o anumită destinaţie, asemuind-o unui 
automat sau unui ceasornic, acestea fiind simboluri ale 
preciziei manifeste în cadrul naturii. Leibniz va fi de părere că 
universul în care trăim este o cetate binecuvântată, cea mai 
bună dintre lumile posibile; ordinea naturală, guvernată de 
cauze şi legi fizice, este însoţită de o ordine morală, aflată sub 
atenta veghere a Providenţei divine.  

Pentru filosofii antici, ca şi pentru cei renascentişti şi 
pentru unii dintre moderni, ordinea şi armonia dovedeau 
raţionalitatea lumii: tot ceea ce se petrece în univers are o 
raţiune a sa, şi vizează împlinirea, în această lume, a Binelui, 
Frumosului, Dreptăţii, Libertăţii şi a celorlalte valori. Acest 
mod providenţialist de a privi lumea în care trăim, acest 
optimism care afirma că valorile se impun acestei vieţi şi, prin 
urmare, ordinea morală domneşte în lume, dezordinea, 
întâmplătorul fiind accidente care pot fi depăşite cu succes, vor 
dăinui până în secolul al XIX-lea la Hegel, care va continua să 
susţină că tot ce este real este raţional şi tot ce este raţional 
este real.  
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Această viziune tradiţional optimistă asupra lumii 
noastre, o lume aflată în grija lui Dumnezeu, frumoasă şi 
armonioasă, va fi treptat pusă sub semnul întrebării de către 
anumiţi gânditori din secolul al XIX-lea, anticipând starea de 
pesimism şi de îngrijorare care va domina lumea în perioada 
dintre cele două Războaie Mondiale, sentiment pe care îl vom 
regăsi reflectat într-o serie de articole ale lui Leon Kalustian, 
dedicate stării sociale şi economice a românilor, politicii 
externe, dar şi politicii româneşti. Este vorba despre „Rânjetul 
morţii” (Zorile, anul II, nr. 309, 11 martie 1936), „Hitlerismul 
şi hipopotamii” (Zorile, anul II, nr. 347, 20 aprilie 1936), 
„Terorismul, practică politică” (Zorile, anul II, nr. 347, 20 
aprilie 1936), „Pacea ameninţată?” (Zorile, anul II, nr. 495, 16 
septembrie 1936), „Mozaic social sumbru” (Zorile, anul II, nr. 
499, 20 septembrie 1936) şi „Amurg social” (Zorile, anul II, nr. 
575, 5 decembrie 1936), dar şi altele, despre care vom face  
vorbire pe parcursul acestei cărţi, o carte închinată unui om 
care, într-o epocă în care mulţi intelectuali din Europa, de 
altminteri autori de opere valoroase, s-au aşezat, alături de 
mulţi politicieni şi oameni de rând, sub steagul naţionalismului 
şovin şi al extremismului politic, a avut curajul şi înzestrarea 
sufletească de a milita în favoarea democraţiei, a păcii în 
Europa, a toleranţei dintre diferitele etnii, dar şi a socialismului 
democratic aflat în sprijinul celor săraci şi obidiţi. 

Odată cu începuturile modernităţii, omul arhaic, omul 
religios, om aflat în vorbire interioară cu Dumnezeu şi vieţuind 
în mijlocul unei comunităţi interesate, în egală măsură, de 
soarta vieţii acesteia, dar şi a celeilalte, a vieţii veşnice, va face 
loc, treptat, unui om care se va lăsa pătruns de spiritul veacului 
în care trăieşte, fiind sedus de ideologii politice, de politicieni 
şi de politică. De asemenea, odată cu urbanizarea şi cu 
revoluţia industrială, viaţa omului a intrat sub zodia unui ritm 
diferit, unul mai alert, şi a unei epoci care, treptat, dar sigur, 
avea să-l scoată pe om din bătătura casei, din vatra satului, din 
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universul zeilor şi sfinţilor săi, spre a-l arunca într-o lume, 
nouă, cea a oraşului, o lume străină, ostilă, mai puţin înzestrată 
pentru rosturile tradiţionale şi sacre ale existenţei. 
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Dezvrăjirea lumii2 
 
 
Timp de veacuri, creştinismul a reprezentat, din punct 

de vedere cultural şi spiritual, coloana vertebrală a 
continentului european, şi acest fapt a continuat să fie o 
realitate a lumii noastre cel puţin până la începutul secolului 
XX, epocă în care creştinismul începe să fie concurat, la 
nivelul discursului public şi al conştiinţei publice, de către 
ideologiile politice înstăpânite peste masele de oameni care vor 
începe să joace un rol semnificativ în destinul politic al ţării lor 
şi, implicit, al Europei, desemnând lideri aflaţi în consonanţă 
cu valorile şi ideile diferitelor curente ideologice ale timpului. 
Până la ivirea celor dintâi factori de criză la nivelul societăţii 
tradiţionale europene - revoluţia ştiinţifică din secolele al 
XVII-lea şi al XIX-lea şi revoluţia industrială din secolul al 
XVIII-lea, evenimente care vor transforma radical lumea şi vor 
modifica totodată valorile care îi vor structura textura -, 
valorile creştine, fie ele de esenţă ortodoxă, catolică sau 
protestantă, au constituit în Europa reperele fundamentale ale 
individului şi ale comunităţii. Evenimentul care avea să aducă 
cu sine substituirea treptată, chiar dacă nu totală, la nivelul 
acţiunii maselor, a religiei cu ideologia, a fost Revoluţia 
Franceză. Începând cu Revoluţia Franceză din 1789, în Europa 
se succed diverse valuri doctrinare şi ideologice, corelate în 
timp şi spaţiu cu etapele decreştinării. Revoluţia Franceză este 
socotită drept un eveniment istoric şi politic de cotitură pentru 
soarta continentului european, eveniment care mărturiseşte 
despre naşterea unei noi ere europene, una care va cunoaşte 
apariţia şi dezvoltarea doctrinelor şi ideologiilor politice. 

                                                            
2 După expresia consacrată de către sociologul german Max Weber. 
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Acestea vor juca un rol important în secolul al XIX-lea şi un 
rol decisiv în secolul XX în configurarea sorţii continentului 
european, mai cu seamă datorită faptului că, în primul sfert al 
secolului XX, masele de cetăţeni vor câştiga, în anumite 
condiţii, dreptul de a-şi desemna reprezentanţi în propriile 
Parlamente naţionale. Principalele doctrine şi ideologii politice 
care au influenţat cultura socială şi politică interbelică 
românească şi europeană, şi ale căror particularităţi sunt 
analizate de către Leon Kalustian în ziarele Zorile şi Lumea 
Românească, sunt: liberalismul, conservatorismul, socialismul, 
social-democraţia, naţionalismul, comunismul, fascismul 
italian, naţional-socialismul german, dar şi legionarismul 
românesc.  

Aşadar, pentru prima dată în spaţiul continentului 
european, în secolul XX, metafizicile social-politice înlocuiesc 
metafizicile religioase, concepţiile privind cetatea oamenilor le 
substituie pe cele referitoare la Cetatea lui Dumnezeu 
(parafrazându-l pe Sfântul Augustin). În locul dezbaterilor 
tradiţionale despre esenţa lui Dumnezeu, despre locul Său în 
lume şi despre raporturile omului cu Creatorul său, viaţa 
publică a oraşului şi, într-o oarecare măsură, a satului, vor fi 
animate de acum înainte de infinite dezbateri şi controverse 
privind politicile de dezvoltare socială şi economică, de 
dezbateri şi polemici privind destinul politic al comunităţii şi, 
mai cu seamă, al statului naţional recent apărut pe scena 
politică a Europei de Est, în urma prăbuşirii Imperiilor Austro-
Ungar, Otoman şi Ţarist, dar şi de polemici privind soarta 
statelor naţionale din Europa Apuseană, nemulţumite de 
consecinţele politice şi teritoriale ale Primului Război Mondial. 
În acelaşi timp, în zorii secolului XX şi, în mod decisiv, în 
perioada interbelică, spaţiul public va fi asaltat de dezbateri 
privind identitatea naţională şi soarta minorităţilor etnice sau 
naţionale. 
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Pentru prima dată în istoria Europei, politica naţională 
nu mai este rezervată unei elite, dimpotrivă, masele sunt 
invitate să se exprime public, prin diverse tipuri de dezbateri şi, 
mai ales, prin vot, cu privire la soarta statului lor şi, lucru deloc 
de neglijat, cu privire la fizionomia doctrinară şi ideologică a 
partidelor şi a liderilor chemaţi să guverneze destinele 
naţionale şi personale ale popoarelor şi cetăţenilor. 

Cartea Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o luptă 
antifascistă şi democratică a lui Leon Kalustian, volum ce 
reuneşte o serie de articole apărute în anii 1936 şi 1937, 
perioadă în care România a fost guvernată de către Partidul 
Naţional Liberal, dar şi, câteva, apărute în 1938, reprezintă un 
document valoros al unei epoci de mari frământări sociale, 
etnice, politice şi ideologice, manifeste atât în România, cât şi 
în Europa. De asemenea, ne aflăm în posesia unor articole care, 
din motive de cenzură, nu au fost incluse în acest volum, 
articole care, la rândul lor, mărturisesc despre interesul 
jurnalistului Leon Kalustian faţă de soarta politică a României 
şi a Europei şi faţă de starea socială a tânărului, a ţăranului, a 
studentului, a intelectualului sau a omului simplu şi nevoiaş. 

Revenind la istoria culturală europeană şi la istoria 
mentalităţii europene, amintim faptul că, în cuprinsul secolului 
al XVIII-lea, intelectualii europeni se lăsau seduşi de mitul 
progresului. Încrederea în luminile raţiunii şi în progres, lupta 
împotriva superstiţiilor şi pledoaria pentru toleranţă, apărarea 
egalităţii dintre popoare şi a libertăţii individuale, spiritul 
antifeudal şi antiteologal constituie câteva dintre trăsăturile şi, 
respectiv, dezideratele proprii gândirii iluministe. Iluminiştii 
erau ferm convinşi că, printr-o educaţie adecvată şi cu ajutorul 
unor legi bune, omul putea aspira la o viaţă fericită şi în bună 
înţelegere cu semenul său, iar societatea la un viitor luminos, 
paşnic şi martor al abundenţei materiale. Ştiinţa era asumată ca 
motor al progresului. Secolul al XVIII-lea este străbătut de 
credinţa că raţiunea este una şi aceeaşi pentru toţi subiecţii 
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gânditori, pentru toate naţiunile, pentru toate epocile şi pentru 
toate culturile. Raţiunea va perfecţiona ştiinţele şi artele, şi 
astfel vor spori bucuriile şi libertăţile oamenilor, iar istoria va 
cunoaşte pacea între popoare. Scriitori precum Voltaire, 
d’Alembert şi Condorcet credeau că dezvoltarea ştiinţelor şi 
înflorirea artelor constituiau cel mai puternic ingredient în 
vederea plămădirii unei case comune europene, una a culturii, a 
toleranţei, a păcii între popoare, şi, în acelaşi timp, reprezentau 
o cale pentru a aduce pe pământ o epocă a abundenţei materiale 
în interiorul fiecărei ţări europene; dezvoltarea ştiinţelor şi 
cultivarea artelor erau înţelese şi susţinute ca ingrediente ale 
unui proces care va aduce cu sine diminuarea ignoranţei, 
superstiţiei, fanatismului, opresiunii şi barbariei prezente în 
lume. 

Dar, odată cu secolul al XIX-lea, viziunea optimistă 
asupra lumii în care trăim va fi din ce în ce mai contestată. 
Pesimismul privind armonia şi viitorul lumii şi al existenţei, 
absenţa unui Dumnezeu care să vegheze asupra vieţii noastre şi 
a universului, lipsa unui sens metafizic al trăirilor noastre 
cotidiene, absenţa unei înzestrări raţionale a omului, dar şi 
inexistenţa unui „suflet”, a unei conştiinţe a universului sunt 
îngrijorări care vor deveni în cazul lui Friedrich Nietzsche 
atribute ale unui crez filosofic personal. Universul natural şi 
universul uman nu au niciun scop predeterminat, nu urmăresc 
niciun bine şi nicio altă valoare superioară, este de părere 
Nietzsche. Pentru filosoful german, caracteristica generală a 
lumii este haosul; nu prin absenţa necesităţii, ci în sensul 
absenţei ordinii, structurii, formei, frumuseţii şi înţelepciunii 
lumii. Nietzsche contestă substanţa şi trăinicia valorilor 
tradiţionale, antice şi renascentiste, atacă violent valori precum 
Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Dumnezeul creştin şi 
valorile asociate creştinismului, criticând, în acelaşi timp, 
tendinţele nivelatoare ale democraţiei moderne, atacând 
valorile fraternităţii, libertăţii, egalităţii şi dreptăţii, idealuri 
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care, începând cu Revoluţia Franceză, se doreau a fi destinate 
tuturor oamenilor, indiferent de starea lor materială, de 
înzestrarea lor intelectuală, de originea lor socială sau de locul 
pe care-l ocupă în cadrul ierarhiei sociale. Nietzsche este un 
critic aspru al democraţiei şi, implicit, al idealului egalităţii 
sociale şi politice dintre oameni3.  

La începutul secolului XX, pesimismul cultural 
european se va îmbogăţi prin contribuţia medicului vienez 
Sigmund Freud, care va susţine, în lucrarea Angoasă în 
civilizaţie4, teza potrivit căreia omul nu este o fiinţă paşnică şi 
nici culturală prin esenţa naturii sale. Dimpotrivă, omul este 
asediat de propriile instincte. El trăieşte sub stăpânirea 
instinctului de agresivitate: „omul este tentat să-şi satisfacă 
trebuinţa de agresiune pe seama aproapelui său, să-i exploateze 
munca fără a-l despăgubi, să-l folosească din punct de vedere 
sexual fără consimţământul său, să-şi aproprie bunurile sale, 
să-l umilească, să-i provoace suferinţe, să-l martirizeze, să-l 
ucidă”5. În lucrarea Viitorul unei iluzii6, el reia ideea potrivit 
căreia omul nu este o fiinţă culturală prin esenţa naturii sale, 
motiv pentru care „cultura trebuie apărată împotriva 
individului”, împotriva impulsurilor sale agresive şi distructive. 
Cultura oferă societăţii valori, modele, simboluri şi idealuri, 
menite să contracareze „tendinţele distructive, deci antisociale 
şi anticulturale”, intrinseci omului.  

                                                            
3Apud, Adrian Ţiglea, Memorator de Filosofie, Editura Booklet, Bucureşti, 
2006. 
4 Sigmund Freud, Opere, vol. I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, pp. 289-
364. 
5 Ibidem, p. 333. 
6 Sigmund Freud, Opere, vol. IV: Scrieri despre societate şi religie, Editura 
Trei, Bucureşti, 2000, pp. 107-145. 
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În scrierile De ce război7 şi Consideraţii actuale despre 
război şi moarte8, Sigmund Freud atrage atenţia asupra faptului 
că adevărata natură a omului, esenţa sa, miezul fiinţei sale nu o 
reprezintă raţiunea, aşa cum, după cum am văzut, credeau 
iluminiştii, ci „mişcările pulsionale” inconştiente, instincte care 
se cer satisfăcute. Omul este sclavul a două tipuri de pulsiuni: 
cele erotice sau sexuale şi cele agresive sau distructive. 
Pulsiunea de distrugere este sinonimă pulsiunii de moarte, iar 
pulsiunile erotice reprezintă în om tendinţa spre viaţă. Dacă se 
doreşte a se interveni împotriva înclinaţiei oamenilor de a se 
lupta între ei şi, implicit, împotriva tendinţei naţiunilor de a se 
război, politicienii şi educatorii trebuie să încurajeze, prin 
politici publice şi programe sociale şi culturale, legăturile 
afective dintre oameni, este de părere medicul vienez.  

Cât priveşte viaţa politică, în interpretarea lui Freud, 
diferenţierea societăţii în elite şi mase a apărut şi s-a dezvoltat 
din formele moştenite (patrimoniale) ale autorităţii. Puterea 
elitei este inevitabilă, iar dominaţia minorităţii asupra maselor 
este necesară, masele fiind leneşe, văduvite de inteligenţă, 
turbulente, nedispuse să-şi sacrifice instinctele în vederea 
plămădirii de valori culturale. De aceea, ele au nevoie de 
autoritate, de lideri care să le guverneze. Supunerea maselor de 
către elite este impusă nu de raţiune, ci de instincte şi emoţii. 

Iată cum, numai în decurs de un secol, intelectualii 
europeni s-au îndepărtat de viziunea optimistă asupra naturii 
umane. Iluminiştii vedeau în om un agent al raţiunii, al 
progresului şi, datorită educaţiei, al păcii. Spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX, se 
înstăpâneşte o perspectivă îndoielnică, pesimistă asupra naturii 
omului. Omul este asumat acum drept un individ aflat sub 

                                                            
7Sigmund Freud, Opere, vol. IV: Scrieri despre societate şi religie, Editura 
Trei, Bucureşti, 2000, pp. 217-219. 
8Ibidem,  pp. 27-48. 
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suzeranitatea instinctelor tulburi, a emoţiilor negative şi a 
impulsurilor distructive, atât faţă de sine însuşi, cât şi faţă de 
semenul său.  

În răspântie faţă de optimismul iluminist care socotea 
omul drept o fiinţă înzestrată cu raţiune, capabilă aşadar de 
progres intelectual, moral şi spiritual, de bună înţelegere cu 
semenii şi, implicit, de supunere a instinctelor proprii, Leon 
Kalustian se alătură, peste timp, analizei întreprinse de 
Nietzsche şi de Freud asupra astrului întunecat din om, 
vorbind, de-a lungul a trei articole, despre „răsturnarea brutală 
a valorilor şi a noţiunilor”, despre faptul că oamenii au devenit 
„prizonierii simţurilor, sclavi ai instinctelor” şi despre tristeţea 
că „raţiunea a fost cu desăvârşire abandonată”. 

În articolul „Veac sexual” publicat în Zorile, anul II, 
nr. 303, din 5 martie 1936, publicistul deplânge faptul că trăim 
într-un secol al sexualităţii exacerbate:  

„Străbatem, neîndoios, un secol erotic; un secol în 
care toţi suntem prizonierii simţurilor, sclavii instinctelor. O 
mărturisesc aceasta dramele înregistrate la cronica 
scandaloasă, toată viaţa unei lumi putregăite şi în disoluţie. 
[…] Fiecăruia îi fug lacome privirile după silueta femeii; 
fiecare o vede dezbrăcată; fiecare simte, în vibrările degetelor, 
coapsa mângâiată, şoldurile pline, fiecare o caută şi o doreşte, 
de parcă nimic altceva nu ar mai fi peste stăpânitoarea 
învolburare a cărnii. Şi toţi – fie conducători de state sau şefi 
de biserică, vătafi de partide sau mandarini ai castelor, 
patrician sau plebeu, toţi sunt gata să-şi jertfească prestigiile, 
să-şi compromită autoritatea, să-şi sacrifice poziţiile – înaltele 
poziţii pe care le ocupă –, să-şi frângă carierele şi situaţiile, să 
trădeze şi să renege, să înşele, să fure şi să ucidă, pentru 
această înverşunată voluptate erotică. Ea nu acceptă niciun 
stăvilar; nu-şi înconvoaie capul sub niciun paloş; sfidează 
toate moralele, cu nepăsare, şi trece biruitoare înainte […]”. 
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Pentru o societate precum societatea românească din 
perioada interbelică, asumat patriarhală şi conservatoare, acest 
tablou este aparent surprinzător. Recensământul din 1930 
concluziona faptul că, în România, covârşitoarea majoritate a 
populaţiei trăia în comune rurale. Circa 80% din populaţia 
României locuia în sate şi numai 20% locuia la oraş. Românii 
erau recunoscuţi în Europa ca fiind „familişti”, căsătoria 
începând de la 12-13 ani la fete şi de la 17-18 ani la băieţi9. La 
oraş, vârsta tinerilor era mai ridicată, multe fete căsătorindu-se 
după încheierea pensionului sau a facultăţii (21-22 ani). De 
asemenea, se ştie că valorile tradiţionale româneşti, aflate sub 
oblăduirea satului ortodox, erau deosebit de conservatoare, în 
special în ceea ce priveşte morala intimă şi familială. Adeseori, 
tinerii erau subiectul unor căsătorii aranjate, iar în clasele 
superioare căsătoria îmbrăca, uneori, inclusiv un aspect 
pecuniar. Nu se punea vorba despre existenţa educaţiei sexuale 
sau despre promovarea valorilor iubirii romantice. De altfel, 
despre dragostea în varianta sa romantică cu greu se poate 
vorbi în această epocă, în tot cazul ea nu apare consemnată ca 
reprezentând un fenomen social. Se poate presupune faptul că 
iubirea romantică era motiv de alegere personală excepţională. 
Satul românesc, tradiţional şi ortodox, dimpreună cu familia 
românească, la fel de tradiţională şi religioasă, manifestau o 
influenţă conservatoare asupra moravurilor, inclusiv intime şi 
afective. 

Şi totuşi, Kalustian sesizează existenţa unei realităţi a 
degradării moralei sexuale, el aduce în lumina reflectoarelor un 
univers pe care satul românesc nu părea să îl cunoască, sau, în 
cazul în care l-ar fi cunoscut, cu siguranţă l-ar fi supus 
oprobriului public, anume universul libertăţii instinctelor, al 
satisfacerii lor necanonice. Este evident că acest fenomen de 

                                                            
9Ioan Scurtu, Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică, Editura 
Rao, Bucureşti, 2001, p. 129. 
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„răsturnare a valorilor”, în acest caz erotice, este rezultatul 
imediat al migraţiei de la sat la oraş a tinerilor, migraţie care a 
constituit o caracteristică a perioadei interbelice.  

Potrivit lui Ioan Scurtu, o afluire spre oraş s-a 
înregistrat în rândul tineretului. În perioada interbelică a sporit 
numărul elevilor dornici să urmeze liceul sau o şcoală de 
meserii. De asemenea, a crescut numărul de studenţi, care, în 
marile oraşe, precum Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi, constituiau 
o prezenţă dinamică şi marcantă. Potrivit recensământului din 
1930, aproape 49% din locuitorii oraşelor nu fuseseră născuţi 
în localitatea în care trăiau; în Bucureşti, numărul celor veniţi 
din alte localităţi ajungea la 60%10.  

Aşadar, un procent serios din populaţia capitalei era 
constituit din oameni care părăsiseră satul, oameni care au 
început să rătăcească fire esenţiale din ţesătura tradiţională a 
identităţii lor. Implicit, treptat, au început să se evapore aburii 
moralei străbătute de îndemnurile creştine, făcând loc dansului 
impulsurilor erotice şi altor tentaţii proprii civilizaţiei citadine, 
mai ferită de privirile moralei stricte, tradiţionale. Tinerii, 
studenţi sau lucrători la oraş, au devenit dezinhibaţi şi, sub 
pavăza anonimatului, au început să frecventeze lupanarele care 
pigmentau viaţa la şosea. De aici şi percepţia lui Kalustian de a 
fi martor al unui „adevărat veac sexual”. 

Moralitatea de dinainte de război se prăbuşise, mai cu 
seamă în oraşe. Cerşetoria, vagabondajul, prostituţia au 
devenit, pentru prima dată în România, fenomene sociale11. 

De asemenea, din rândurile articolului „Mozaic social 
sumbru” din Zorile, anul II, nr. 499, din 20 septembrie 1936, 
transpare îngrijorarea lui Kalustian cu privire la consistenţa 
culturală şi morală îndoielnică, atât a timpurilor pe care le 

                                                            
10Ioan Scurtu, op. cit., p. 16. 
11Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor în Secolul XX (1918 – 1948), 
Editura Paideia, Bucureşti, 1999, p. 25. 
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trăieşte, cât şi a oamenilor care umplu cu personalitatea lor 
spaţiul spiritual al vremurilor interbelice:  

„Străbatem, neîndoios, vremi excepţional de tulburi, de 
patetice, de deprimante. Te uiţi de jur împrejur, la vecinul tău, 
la cetăţeanul de pe stradă şi trimiţi gândul şi dincolo de 
fruntariile tale şi nu vezi decât oameni mahmuri, zăpăciţi de 
parcă ar fi îmbătaţi de alcooluri tari, oameni care umblă 
bezmetici şi căpiaţi, fără niciun scop şi fără niciun ţel – sau cu 
prea multe scopuri şi ţeluri – fiindcă au pierdut încrederea în 
ei înşişi, au alungat de lângă ei noţiunea eticii şi simţul 
echilibrului, acuitatea măsurii şi rezervele raţiunii. Şi indivizii 
bâjbâie într-o opacitate cernută des, lopătează în întuneric, 
scontând, poate, ivirea unui ostrov de lumină, dar truda lor se 
dovedeşte zădarnică, şi atunci, obosiţi şi dezamăgiţi, părăsesc 
intenţiile începuturilor, ca să naufragieze la periferia iluziilor, 
pierdute iremediabil. Aşa, fiecare se lasă prins în păienjenişul 
de marasm al celuilalt, fiecare se vede contaminat – de mai 
multe ori, fără să vrea, – de apatia sau de luxura, de lenea sau 
de paralizia altuia. […] Peste tot locul, aceeaşi atmosferă 
înecăcioasă şi vânătă, peste tot locul aceeaşi lume debusolată, 
aceeaşi neurastenie colectivă, care face să febriciteze 
societăţile. Şi din ce în ce a devenit mai rar omul ponderat, 
omul obişnuit să-şi cumpănească actele, să-şi măsoare 
atitudinile. Dar omul acesta este un depăşit de vremi – de 
vremile astea tulburi, patetice şi deprimante – şi el este nevoit 
să se izoleze în el însuşi [...]. [...] Concluzia? Una singură: 
raţiunea a fost expediată într-un concediu silit, şi pornirile 
primare, adică instinctul, au venit s-o suplinească. […] Astăzi 
este epoca instinctului. Adică a omului care, dispreţuind 
judecata, îndrăzneşte totul. Este tipul omului nou. Care nu ştie 
de pildă ceea ce ştie cu prisosinţă omul mentalităţii 
<<învechite>> […], că civilizaţiile au expiat în aceeaşi 
frenezie a cărnii, în aceeaşi alungare a raţiunii, în aceeaşi 
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goană, furibundă şi neobosită, după senzaţii noi şi emoţii 
negustate….”. 

Lecturând aceste gânduri ale jurnalistului, te pătrunde 
un sentiment de deznădejde, de jale şi de depresie cu privire la 
starea sufletească şi mentală a omului de rând, privat, în 
perioada interbelică, de binefacerile revoluţiei industriale, de 
compania dulce a avuţiei, de încrederea în virtuţile democraţiei 
şi în binefacerile libertăţii, şi lăsat în voia sărăciei, a 
instinctelor şi a mizeriei morale. Românii trăiesc „vremuri 
excepţional de tulburi”: în ţară şi în Europa se înmulţesc 
glasurile şi mişcările care contestă regimul democratic, 
promiţând apariţia unui lider de stat autoritar, capabil să 
reinstaureze ordinea morală şi socială în sânul unor comunităţi 
naţionale care par a nu fi fost pregătite, economic şi axiologic, 
pentru exigenţele şi beneficiile societăţilor deschise (după 
expresia lui Karl Popper), democratice. În vreme ce pentru 
Eliade timpurile sunt propice pentru o revoluţie spirituală, care 
să ducă la naşterea omului nou, pentru Leon Kalustian omul 
nou pare a-şi fi pierdut încrederea în sine. Acest om nou a 
alungat din preajma sa valorile etice şi simţul echilibrului, nu 
este capabil să judece lucrurile cu buna măsură a raţiunii, nu 
este în stare să-şi cumpănească actele şi să-şi măsoare 
atitudinile. Este vorba despre acel tipar uman care, în calitatea 
sa de student sau de tânăr intelectual, dezamăgit de clasa 
politică sau trăitor la limita existenţei şi frustrat de faptul că 
mulţi tineri evrei urmează cursurile facultăţilor şi se bucură de 
posturi bine plătite în administraţia de stat sau în sectorul 
privat, se lasă sedus de logica discursului politic extremist, 
îmbrăţişând cu întreaga lui fiinţă, în mod necritic şi fanatic, 
idealurile naţionaliste, xenofobe şi antisemite promovate de 
liderii Mişcării Legionare. 

Teza potrivit căreia unii orăşeni au început să fie 
animaţi de logica viscerală a simţurilor, fie acestea de natură 
sexuală sau de natură agresivă, o întâlnim şi în cuprinsul 
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articolului semnat de Leon Kalustian în Zorile, anul II, nr. 575, 
din 5 decembrie 1936, şi intitulat, premonitoriu, „Amurg 
social”:  

„Nu sunt de natură să ne bucure şi să ne liniştească 
vremile pe care le parcurgem. Am putea spune chiar – fără 
teamă de greşeală – că străbatem o perioadă de febră socială 
şi de neastâmpăr colectiv, în care niciun deznodământ nu mai 
poate surprinde, nicio atitudine nu mai poate emoţiona, niciun 
gest – oricât de licenţios şi de sfidător ar fie el – nu mai este 
capabil să stârnească revoltele, salubre şi mântuitoare, să 
provoace o legitimă şi elocventă îngrijorare, ca să pună 
stăvilar dezmăţului, ororilor, carenţelor, ce mărşăluiesc într-
un ritm nebunesc. Oamenii sunt stăpâniţi exclusiv de simţuri. 
Raţiunea a fost cu desăvârşire abandonată, pentru ca în locul 
ei să domnească instinctele, cu tot cortegiul lor de neajunsuri, 
cu tot rodul lor distructiv, dizolvant şi ruinător. Şi a îndrăzni 
să cugeţi, a cuteza să pui în dezbatere probleme, a te cheltui în 
pasiunea de a iscodi lacunele şi a denunţa răul în toată 
monstruoasa lui amploare, apare celor mai mulţi dintre 
semenii noştri ca o perfectă inutilitate, ca o demodare, ca un 
anacronism. […] Oamenii trăiesc prizonieri ai simţurilor. 
Judecata nu mai funcţionează. Spiritul critic, în măsură să 
discearnă bunul de rău şi frumosul de urât, nu mai prezintă 
nicio însemnătate”.  

Febra socială despre care vorbeşte Kalustian poate fi 
interpretată în diverse moduri: dezangajare a omului faţă de 
rigorile moralei tradiţionale; supralicitare a intenţiilor 
licenţioase ale fiinţei umane; dovadă a unei realităţi sociale 
prezente în perioada interbelică în România: instituţiile sociale 
îndrituite să dreneze substratul instinctual din om, instituţii 
tradiţionale precum familia, Biserica, şcoala, par a nu mai avea 
nicio influenţă moralizatoare asupra unor tineri ajunşi să 
trăiască în orizontul vast şi fără de inhibiţii al vieţii Capitalei. 
Dar, la fel de legitim, această „febră socială” poate fi 
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interpretată ca fiind o stare de spirit dinlăuntrul căreia izvorăşte 
acel dezmăţ general al instinctelor, manifestat în timpul 
revoltelor studenţeşti, al grevelor muncitoreşti, al mişcărilor 
rasiste, xenofobe şi antisemite, din România şi din Europa. 
Suntem, în anii dintre războaiele mondiale, departe de idealul 
iluminist al raţiunii universale, raţiune capabilă să aducă 
înţelegerea între oameni, liniştea socială şi pacea între naţiuni. 
Leon Kalustian se arată îngrijorat de somnul raţiunii, somn 
care, după cum ştim, naşte monştri: „niciun gest - oricât de 
licenţios şi de sfidător ar fie el – nu mai este capabil să 
stârnească revoltele, salubre şi mântuitoare, să provoace o 
legitimă şi elocventă îngrijorare, ca să pună stăvilar 
dezmăţului, ororilor, carenţelor, care mărşăluiesc într-un ritm 
nebunesc”. Jurnalistul se arată îngrijorat în legătură cu esenţa 
vremurilor care stau să vină peste oameni, dacă nu cumva ele 
au şi sosit: „nu sunt de natură să ne bucure şi să ne liniştească 
vremile pe care le parcurgem”, avertizează el.  

În ciuda vremurilor anomice, Kalustian îşi ia 
angajamentul, faţă de cititor, că, în calitate de jurnalist, va 
„denunţa răul în toată monstruoasa lui amploare”. Vom 
descifra, în această carte, ingredientele care alcătuiesc acest 
rău, amploarea sa, şi cum anume va fi respectat angajamentul 
asumat de către Leon Kalustian, accentuând asupra faptului că 
jurnalistul şi-a onorat promisiunea de a „denunţa răul în toată 
monstruoasa lui amploare” cu riscul de a cădea, el însuşi, 
victimă actelor penale ale simpatizanţilor şi aderenţilor la 
mişcarea care, în România interbelică, luând un avânt serios, 
condamna democraţia, se angaja în procesul urii de rasă şi 
apela la metode teroriste de gestionare a problemelor sociale. 
Este vorba, desigur, despre Mişcarea Legionară. 

Dar până atunci, ne vom opri în continuare la articolul 
publicat de Kalustian în Zorile, anul II, nr. 362, din 6 mai 1936, 
intitulat „Uitarea omului”, exprimându-ne credinţa că, în 
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acest articol, jurnalistul atrage atenţia asupra anomiei sociale 
manifeste în  vremea sa:  

„[…] Şi parcă, mai bine decât altădată, am văzut 
atunci, ca într-o despicare de fulger, vremile ce le străbatem – 
vremi oribile – de anarhizare a sensurilor, de răsturnări 
brutale ale valorilor şi noţiunilor – plastică fenomenologie 
pentru sociologi – în care criteriul de selecţie este absent, în 
care zadarnic vei căuta înfiorarea umanismului sau simţul 
echităţii, vremi tulburi, de confuzii, de zăpăceli şi amnezii, în 
care măsluitorul este socotit geniu şi şiretenia inteligenţă, în 
care băiatul frumos face carieră, iar acela cu dotări meritorii 
ratează; vremi înapoiate, în care apreciem totul după haine şi 
după galoane, după limuzină şi după avere, vremi în care omul 
a fost cu desăvârşire uitat, dispreţuit, abandonat, vremi în care 
semenii noştri, înfometatul, sluga, lucrătorul care îşi scuipă 
plămânii în tipografii, roboţii pământului, înfrăţiţii cu 
dogoarea furnalelor, nu mai sunt ţinuţi în seamă, nu-i mai are 
nimeni în evidenţă, în veacul acesta al vitezei, al electricităţii, 
al carenţelor şi al înnămolirilor erotice, preludiu, parcă, de 
sfârşit de ev”. 

Am folosit mai sus termenul de anomie socială, şi 
căutăm în continuare să argumentăm întrebuinţarea sa. Pentru 
Durkheim12, noţiunea de anomie semnifică: a) o stare de 
dereglare normativă – „anarhizare a sensurilor”, cum o 
numeşte Kalustian; b) dislocarea conştiinţei colective şi a 
moralităţii – „răsturnarea brutală a valorilor şi noţiunilor” şi 
prezenţa unor „vremi tulburi, de confuzii, de zăpăceli şi 
amnezii în care măsluitorul este socotit geniu şi şiretenia 
inteligenţă, în care băiatul frumos face carieră, iar acela cu 
dotări meritorii ratează; vremi înapoiate, în care apreciem 
totul după haine şi după galoane, după limuzină şi după avere, 

                                                            
12Apud, AdrianŢiglea, Memorator de Sociologie, Editura Booklet, Bucureşti, 
2006. 
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vremi în care omul a fost cu desăvârşire uitat, dispreţuit, 
abandonat”. Moralitatea reprezintă, în înţelesul oferit de către 
Durkheim, atât o sursă a solidarităţii sociale, cât şi un 
important factor de reglare, de limitare reciprocă a intereselor, 
inevitabil egoiste, ale indivizilor. Este moral, afirmă sociologul 
francez, tot ceea ce îi leagă pe indivizi între ei, tot ceea ce-i 
limitează în libertatea lor absolută, pentru a-i face dependenţi 
unul de celălalt, în sens pozitiv, în cadrul aceleiaşi forme de 
asociere umană. Este moral, aşadar, tot ceea ce contribuie la 
asigurarea solidarităţii sociale, aşa cum este cazul religiei, 
moralei sau dreptului. Dimpotrivă, sunt imorale toate acele 
conduite prohibite sau ilicite, care deviază de la exigenţele 
întăririi conştiinţei colective şi de la similitudinea cu conduitele 
celorlalţi indivizi. 

Leon Kalustian ne aşează în faţa ochilor o imagine a 
unei societăţi anomice, una măcinată de confuzie, supusă 
„răsturnărilor brutale a valorilor şi noţiunilor”. Este un tablou 
al unui timp istoric „tulbure, de confuzii, de zăpăceli şi 
amnezii” şi al unei epoci a contrastelor: pe de o parte, o epocă a 
progresului tehnic şi ştiinţific („veacul vitezei [şi] al 
electricităţii”), pe de alta, un timp al „carenţelor şi al 
înnămolirilor erotice, preludiu, parcă, de sfârşit de ev”. 
Jurnalistul sesizează fenomenul egoismului social, dovadă a 
manifestării anomiei sub forma absenţei solidarităţii sociale: 
„Trecem cu nepăsare înainte, ca să ne consumăm în tihnă 
plăcerile şi beatitudinile, şi nu ne emoţionăm decât atunci când 
nenorocul sau aripa piazei rele loveşte pe unul dintre ai noştri, 
din tagma noastră, din clasa noastră, ca şi cum n-am fi toţi 
oameni, ca şi cum avem vreun merit special că numai capriciul 
destinului a voit să nu se inverseze rolurile”. 

Societatea românească este una fracturată, ea nu 
cunoaşte sentimentul cald al solidarităţii dintre diversele clase 
şi grupuri sociale, oamenii fiind egoişti sau interesaţi, cel mult, 
numai de cei din clasa lor socială. 
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În articolul intitulat „Lichelizarea ţării”, apărut în 
Zorile, anul II, nr. 523, din 14 octombrie 1936, dar nepublicat 
în volumul Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o luptă 
antifascistă şi democratică, Leon Kalustian critică nepotismul, 
corupţia, şubrezirea morală a naţiei, absenţa modelelor, 
nesocotirea legilor ţării şi a ierarhiei fireşti a valorilor în 
societatea românească, realitatea ocupării funcţiilor publice nu 
în virtutea competenţelor, ci a „recomandărilor”, a 
intervenţiilor şi a „proptelelor”, carenţele intelectuale şi de 
caracter ale celor care „s-au ajuns”, precum şi tirania socială 
instaurată prin eludarea raţiunii şi încurajarea manifestărilor 
instinctuale ale omului. Este vorba, prin urmare, de acelaşi 
fenomen al anomiei sociale despre care am făcut vorbire 
anterior. Jurnalistul deplânge şi fenomenul politizării funcţiilor 
publice, al ocupării lor de către „lingăii” partidelor politice, 
formaţiuni „înmulţite ca ciupercile după ploile verii”:  

„Trăim, de bună seamă, vremi de carenţă, 
deprimante şi măcinătoare, în care noţiunile cele mai 
elementare se răstălmăcesc cu febrilitate, în care ierarhia 
valorilor este dispreţuită fără explicaţii şi dreapta cumpăneală 
insultată fără pudoare, în care dezechilibraţii şi instinctivii pot 
stăpâni fără nicio cenzură socială, fără nicio reticenţă etică, în 
care gângavii mintali îşi pot permite toate fanteziile prosteşti şi 
toate elucubraţiile neroade. Fireşte, nu sunt acestea vremi 
normale. Ele mai degrabă prevestesc – dacă ţinem în evidenţă 
permanenţa istoriei – un sfârşit de ciclu, la capătul căruia 
putem întâlni cimitirul lichidărilor iremediabile sau poate 
aurora renaşterii binecuvântate. Nu suntem cititori în stele. Nu 
putem anticipa ziua de mâine. Dar în neastâmpărul ceasului 
ce-l străbatem se pot lesne vedea simptome de descompunere, 
probele unei anemii pernicioase, care s-a pus să ucidă bruma 
de vlagă pe care am agonisit-o umblând pe brânci, pe 
drumurile încărcate de spinii începuturilor. N-o să ne ocupăm 
aici de relaxarea morală a societăţii. N-o să ne ocupăm nici de 
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pornirile ei şi cu atât mai puţin de colectiva ei debusolare. 
Vrem să stăruim doar asupra practicilor care au dus la 
lichelizarea ţării, practici care au desfigurat şi întinat sufletul 
naţiei, care l-au minat şi cariat cu persistenţă de şobolani 
care-şi sapă, subteran, galeria. Şi ceea ce s-a urmărit, s-a 
realizat. Cu prisosinţă şi cu dezastre. Fiindcă astăzi nimeni nu 
mai are încredere în el însuşi, în puterile lui, în pregătirea şi 
capacitatea lui, şi siguranţa de sine dispărând, şi-au făcut loc, 
inevitabil, îndoiala, dibuirea, şovăielile, absenţa oricărei 
certitudini. Aşa am ajuns să transformăm o ţară cu oameni de 
treabă în lingăi, umblând cu cadelniţa de tămâie din zori până 
peste noapte, adulând ceea ce în fond dispreţuiesc, lăudând 
ceea ce detestă, ditirambizând ceea ce nu pot niciodată iubi, 
elogiind ceea ce nu merită stimă şi preţuire. Metoda este 
folosită, cu toate riscurile higienice şi cu toată dezertarea de la 
legile unei estetici umane, numai pentru că se dovedeşte utilă 
şi roditoare. Ea sufocă lent, dar sigur, personalitatea. Ea îl 
face pe individ tranzacţionist, coruptibil, versatil, secătură 
entuziastă, gata la toate compromisurile, dispus la orice 
concesii. Este tipul omului care aprobă ca să nu indispună, 
care nu spune niciodată <<nu>> ca să nu-şi piardă protecţia, 
care este făcut să fie slugă, care a fost educat să nu rostească 
decât <<da>>, acel <<da>> tremurat şi fricos, bâlbâit 
uneori, repulsiv totdeauna, în care stă germenul imbecilizării. 
Evident, priveliştea asta n-am avut-o în România în măsura în 
care o avem acum. Astăzi, mai mult decât oricând, lichelismul 
este în apogeu, pentru că face plăcere şi satisface vicii. Şi este 
legitim să fie aşa, dacă ne gândim că de câţiva ani încoace am 
asistat la atâtea cariere zămislite fulminant, la atâtea uluitoare 
ascensiuni, cărora zadarnic vei căuta să le dai o tălmăcire 
logică, o explicaţie raţională. Totul se bizuie pe linguşire, totul 
se reduce la influenţă, la biletul de recomandaţie, la temeneli şi 
intervenţie. Părintele care-şi are copilul la bacalaureat se 
agită zăpăcit ca să găsească omul cu trecere, primar, prefect, 
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deputat sau ministru; şi nu se lasă până nu-l descoperă, ca să 
fie liniştit. Dacă îl întrebi de ce o face, el îţi răspunde senin: - 
<<Apăi nu ştiţi? La noi, dacă n-ai o proptea, n-ai făcut 
nimic>>. Aceeaşi replică ţi-o dă cetăţeanul care are o treabă 
curată, cinstită, la un minister oarecare şi care te roagă să-i 
recomanzi pe cineva cu influenţă. Degeaba îl sfătuieşti să se 
ducă personal, că toată dreptatea este de partea lui, că nu va 
întâlni niciun obstacol şi că prevederile legii nu pot fi eludate. 
El ridică, blazat, din umeri, şi te pune la punct: <<Dacă n-ai 
sfinţi la Ierusalim, două parale nu fac toate legile>>. După 
biletul de recomandare aleargă şi tânărul care vrea să capete 
un post, şi temeneli face – trebuie să facă – şi funcţionarul care 
aşteaptă, de prea mulţi ani, o justă avansare. Aşa au evoluat 
moravurile. Aşa se prezintă geografia socială a naţiei. Natural, 
nu-i prilej de desfătare. Ceea ce este însă mai tragic, este că nu 
se întrevăd nici posibilităţi profilactice, nu se iveşte la orizont 
nădejdea unei cât de timide însănătoşiri. Am fost parcă prinşi, 
colectiv, într-un tobogan năprasnic, care pulverizează 
sensibilităţile şi demnitatea, care decimează, până la 
încenuşare, voinţa şi prestigiul, onoarea şi orgoliul. Pildele vin 
de sus. Cei de jos le papagalizează. Ce altceva oare ar putea 
face anonimul din nu ştiu ce târg obscur, când acei care îl 
cârmuiesc îi servesc exemplul linguşirii? Când cel de sus este 
lichea şi parvine în felul acesta, cel de jos este dator, măcar, s-
o încerce. Te loveşti la fiecare pas, în viaţa publică, de atâţi 
cavaleri ai norocului. Te miri de unde au răsărit şi cum au 
izbutit să fie deţinători de puteri, dregătorii şi mărimi. Ştii că 
nu reprezintă nimic. Din niciun punct de vedere. Nici 
inteligenţă, nici cultură, nici talent. Şi afli, dacă zgândăreşti 
puţin gunoiul, că unul era al patrulea la pocherul ce juca 
regulat într-un palat simandicos, că altul cunoaşte toate 
subtilităţile bridge-ului, că celălalt este bun dansator şi că 
ceilalţi sunt, ba omul cutăruia, ba favoritul de la ora cinci al 
cutăruia, unul om de casă, altul rudă apropiată sau depărtată, 
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siluetă agreabilă de salon, sau numai băiat simpatic şi, în 
sfârşit, celălalt, care a ajuns cel mai bine, a stat în lipsuri la 
Paris, din 1926 până în 1930 şi – de! – asta nu se uită cu una 
cu două … Lichelizarea ţării? Mai vreţi vreo mostră care să vă 
convingă indubitabil? Priviţi în arena politică. Priviţi la 
partidele înmulţite, ca ciupercile după ploile verii. Până mai 
acum câţiva ani aveam trei partide: liberal, naţional-ţărănesc, 
averescan. Acum nu le mai ştii numărul. Avem gogişti şi 
vaidişti, cuzişti şi georgişti, gardişti şi argetoianişti, iunianişti 
şi iorghişti, corporatişti, şi atâtea altele şi atâţia alţii încă. Şi, 
cu câteva excepţii, toţi se îmbulzesc să oficieze în templul cu 
acolade şi tămâieri, toţi au sacrificat prietenii vechi, legături 
scumpe, ca să poată supralicita la competiţia, declarată 
deschisă, a linguşirii. Pentru că numai aşa se obţin victorii. 
Pentru că numai aşa se pot cuceri poziţii. Pentru că numai aşa 
poţi înfăptui ceva pentru tine. Lingând în dreapta şi în stânga, 
nu mai contează capacitatea omului. Nimic nu mai valorează 
nimic. Pe primul plan stau lingăii. Măiestria de a linguşi 
suplineşte cu succes toate lacunele, chiar şi deficienţele 
cerebrale, până şi îndatoririle morale, cele mai vagi cu 
putinţă. Dar cu o ţară lichelizată, - indiferent pentru ce 
scopuri, - un popor nu poate fi dus înspre nicio culme. El este 
sortit să se târâie în clisa putredă a bălţilor stătute, să ducă 
existenţă de peşteră şi să piară, şi să renască aievea, în alte 
vremi şi sub alţi stăpâni, - vremi mai puţin câineşti şi stăpâni 
luminaţi la minte şi primitori la suflet”. 

Leon Kalustian se arată descumpănit în faţa tabloului 
unei societăţi care pare incapabilă de asanare morală, care îşi 
probează neputinţa de a avea grijă de cetăţenii săi şi a le 
asigura un orizont al echităţii sociale, al egalităţii de şanse, al 
meritocraţiei, societate care asumă, la toate nivelele, corupţia, 
nepotismul şi promovarea pe baza „proptelelor” pe care le ai. 
Părăsit de stat, care nu este în stare să garanteze cetăţeanului 
său exerciţiul legitim al drepturilor democratice şi evoluţia 
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social-profesională pe baza competenţelor dovedite şi a 
pregătirii academice, individul „nu mai are încredere în el 
însuşi, în puterile lui, în pregătirea şi capacitatea lui”. Tinerii 
intelectuali sunt prada sigură a şomajului, din cauza 
discrepanţei dintre numărul mare de studenţi şi numărul redus 
de slujbe în administraţia publică sau în celelalte sectoare 
private ori de stat, funcţii care nu numai că sunt insuficiente, 
dar sunt ocupate pe baza „biletelor de recomandaţie” sau a 
„proptelelor”, a nepotismelor. Frustraţi şi aflaţi în căutarea 
unui ţap ispăşitor, tinerii sunt prada politică sigură a mişcărilor 
politice extremiste. Obsedat în a-şi asigura trebuinţele de bază, 
omul renunţă la standardele etice, la „cerul înstelat de deasupra 
sa” şi la „legea morală din el” (după expresiile lui Immanuel 
Kant), devenind „tranzacţionist, coruptibil, versatil, deschis 
oricărui compromis”, într-o ţară în care problemele au 
rezolvare şi oamenii avansează numai pe baza „linguşirii, 
influenţei, intervenţiei”. Nu te poţi aştepta să clădeşti o 
societate democratică pe baza unor astfel de moravuri. Statul 
de drept îi apare omului simplu drept un stat de paiaţă sau o 
glumă sinistră a politicienilor. Kalustian intuieşte faptul că este 
martorul unor „vremuri ce prevestesc un sfârşit de ciclu, la 
capătul căruia putem întâlni cimitirul lichidărilor iremediabile 
sau poate aurora renaşterii binecuvântate”. Jurnalistul îşi 
percepe epoca drept un intermezzo, care poate fi o tranziţie 
către infern sau către paradis. La aproape două decenii de la 
împlinirea idealului politic al României Mari, tinerii, studenţii 
şi intelectualii trăiau un sentiment al necesităţii unei iminente 
schimbări în viaţa socială, culturală, economică şi politică a 
ţării. Tinerii trăiau imperativul că lucrurile nu mai pot continua 
în direcţia de până atunci, şi anume sub imperiul unei clase 
politice percepute ca fiind politicianistă şi coruptă, care 
nesocotea principiile democraţiei şi ale statului de drept, o 
clasă politică vădit dezinteresată de soarta ţăranului, a 
muncitorului, a tânărului fără de perspectivă şi fără de viitor, o 
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clasă politică văzută a fi defazată prin raportare la urgenţele 
sociale şi naţionale ale momentului.  

Potrivit lui Keith Hitchins, în perioada dintre cele 
două războaie mondiale, intelectualii români, animaţi de 
diverse convingeri politice şi ideologice, s-au angajat într-o 
polemică aprinsă în privinţa direcţiei pe care trebuia să o 
urmeze dezvoltarea ţării. Lăsând în urmă marea conflagraţie şi 
lupta pentru unificarea naţională, şi având imediat în faţă 
sarcina organizării politice, sociale şi culturale a noii Românii, 
ei au fost nevoiţi să reconsidere vechile valori şi să găsească 
noi definiţii ale specificului naţional13. 

În ciuda faptului că toţi românii avuseseră un ideal 
comun, şi anume întregirea naţională, şi cu toate că acest vis de 
împlinire naţională devenise realitate istorică la 1 decembrie 
1918, România întregită nu adusese cu sine prosperitate pentru 
toţi, nu izbutise o redistribuire echitabilă a avuţiei naţionale. 
Majoritatea covârşitoare a populaţiei se ocupa cu muncile 
câmpului, România având o structură pronunţat agrară.Grosul 
populaţiei active se afla în sate, unde peste 90% dintre locuitori 
se ocupa cu exploatarea solului. Cea mai mare parte a 
populaţiei locuia în mediul rural (78,9%), România înscriindu-
se în rândul statelor agrare, având o structură similară cu cea a 
ţărilor din zonă (Bulgaria, Grecia, Albania, Iugoslavia, 
Ungaria, Polonia). Societatea rurală era una tradiţională. În 
acelaşi timp, aproximativ 20% dintre orăşeni se ocupa cu 
agricultura, având pământ la marginea urbei, ori muncind în 
fermele legumicole, viticole, pomicole sau zootehnice. De 
multe ori, bărbatul lucra în fabrică sau la o întreprindere 
comunală, iar familia sa muncea pământul. Situaţia ţărănimii a 
fost decisiv influenţată de reforma agrară înfăptuită la sfârşitul 
primului Război Mondial, reformă care a determinat o masivă 

                                                            
13 Keith Hitchins, România: 1866 – 1947, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2013, p. 333. 
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redistribuire a terenului arabil. Potrivit datelor statistice, au fost 
expropriate peste şase milioane de hectare. Suprafaţa arabilă 
era cultivată cu cereale, ea aflându-se, în cea mai mare parte, în 
mâinile ţărănimii. Cum ţăranii nu au putut să-şi achiziţioneze 
maşini şi unelte moderne, ei practicau o agricultură 
rudimentară, productivitatea muncii fiind extrem de scăzută. 
Marea majoritate a ţărănimii trăia într-o situaţie dificilă, urmare 
a faptului că nu avea suficient pământ pentru a-şi dezvolta 
gospodăria şi a duce o viaţă economică bună, iar pe de altă 
parte oraşul – industria în primul rând – nu avea capacitatea de 
a absorbi forţa de muncă disponibilă de la sate. Existenţa unei 
suprapopulaţii rurale - adică a unei importante cantităţi de 
muncă nevalorificabilă din lipsă de oferte pe piaţa urbană şi 
rurală a muncii - a constituit una dintre cauzele principale ale 
preţului extrem de scăzut la care ţăranii erau siliţi să se 
„învoiască”. Se practicau la scară largă învoielile agricole: 
ţăranii care primiseră pământ sau păşune din partea statului 
român trebuiau să plătească o dare în bani, produse sau muncă, 
ori o combinaţie între acestea. În plus, ei trebuiau să muncească 
o suprafaţă de teren pentru moşier sau arendaş – arendaşul, în 
Moldova mai cu seamă, fiind, de cele mai multe ori, evreu - şi 
să dea acestora plocoane în produse. În perioada interbelică, 
majoritatea gospodăriilor ţărăneşti au continuat să aibă un 
caracter „închis”, în sensul că îşi realizau singure cea mai mare 
parte a celor necesare vieţii de zi cu zi14. 

Burghezia este pătura socială care a cunoscut în 
perioada interbelică o adevărată înflorire, fiind categoria 
socială cea mai avantajată de politica guvernelor de după 1918. 
Această politică a avut la bază, în perioada guvernărilor 
liberale, doctrina prin noi înşine, care îşi propunea, în esenţă, 
dezvoltarea industriei naţionale. Primul deceniu interbelic a 
fost unul profitabil pentru burghezia liberală. În perioada crizei 

                                                            
14 Ioan Scurtu, op. cit., pp. 50-56. 
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economice (1929-1933), în România s-a afirmat o categorie a 
burgheziei conectată la capitalul străin, urmare a politicii 
promovate de guvernele naţional-ţărăniste. După 1933, s-a 
împământenit o politică economică favorabilă marii burghezii, 
prin asigurarea de către stat a oportunităţilor de afaceri. Acum 
poziţiile marii burghezii s-au consolidat, beneficiind de politica 
numită a comenzilor de stat, prin care guvernul acorda credite 
unor mari capitalişti, iar aceştia produceau marfă care era apoi 
cumpărată de stat. Promotorul acestei politici era guvernul 
liberal prezidat de Gheorghe Tătărescu, iar cel care a stimulat-o 
a fost Carol al II-lea. Între cei care au beneficiat cel mai mult 
de o astfel de politică au fost Nicolae Malaxa şi Max Auschnitt, 
membri de bază ai camarilei regale. În covârşitoarea ei 
majoritate, burghezia trăia la oraşe, unde îşi desfăşura 
activitatea, preocuparea ei de bază fiind aceea de a obţine o cât 
mai mare parte din fondurile de la bugetul statului; când căile 
legale nu erau suficiente, burghezia recurgea la acţiuni 
subterane pentru a-şi atinge obiectivele, mai exact la coruperea 
personalului administrativ şi politic15.  

Una dintre categoriile socio-profesionale care a 
cunoscut o ascensiune semnificativă după 1918 a fost aceea a 
funcţionarilor. Numărul lor a crescut rapid, urmare a 
modernizării aparatului de stat şi a necesităţilor resimţite de 
noile provincii, mai ales de Basarabia, unde vechii funcţionari 
şi-au părăsit posturile. În total, România avea un număr de 
aproximativ 600.000 de funcţionari. Ei au avut un rol important 
în procesul de modernizare a ţării, în asigurarea funcţionării 
mecanismului de stat şi a instituţiilor publice16. 

O categorie socio-profesională importantă din 
perspectivă ideologică şi culturală era aceea a intelectualilor, 
deşi aceştia reprezentau o pătură relativ subţire din punct de 

                                                            
15 Ioan Scurtu, op. cit., pp. 66-74. 
16 Ibidem. 
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vedere numeric în cadrul societăţii româneşti din perioada 
interbelică. Categoria cea mai numeroasă de intelectuali era 
reprezentată de cadrele didactice, învăţători şi profesori. Ei 
erau şi funcţionari publici, fiind plătiţi de stat. Numărul celor 
care terminaseră universitatea (sau un alt institut de învăţământ 
superior) era relativ mic, raportat la cei 18 milioane de locuitori 
ai României. Cu toate acestea, România avea un număr relativ 
mare de studenţi. În anul universitar 1935/1936 exista un 
număr de 38.121 studenţi la o populaţie de 18 milioane. Numai 
1,5% dintre elevii de origine etnică română care începeau 
şcoala primară ajungeau studenţi, în timp ce procentul acestora 
era, în cazul evreilor, de 7,6%. Peste 40% din numărul 
studenţilor urmau facultăţile de drept, iar aproximativ 43% din 
totalul studenţilor erau înscrişi la mai multe facultăţi. Durata 
facultăţilor era de 4 ani, dar cei mai mulţi studenţi urmau 
cursurile universitare pe parcursul a 6-7 ani. Existau şi 
„studenţi de profesie”, care se aflau pe băncile universităţilor 
timp de 10-12 ani; aceştia erau, de regulă, agitatorii politici, 
care aveau misiunea să-i atragă pe studenţi de partea anumitor 
partide politice. Condiţiile materiale precare constituiau 
premisele unui mediu prielnic pentru acţiunile politice, uneori 
radicale. Aceasta este una din explicaţiile influenţei Mişcării 
Legionare în rândul studenţilor şi ale antrenării lor în 
manifestaţii de stradă, uneori huliganice17. 

În lumina acestei succinte prezentări a situaţiei socio-
economice a principalelor categorii socio-profesionale din 
România interbelică, înţelegem mai bine realitatea la care face 
referire Leon Kalustian în publicistica sa din perioada 1936-
1938 şi, în acelaşi timp, perspectiva sa asupra realităţii 
româneşti.  

                                                            
17Ioan Scurtu, op. cit., pp. 74-76. 
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Situaţia ţărănimii este subiectul a numeroase intervenţii 
editoriale ale lui Leon Kalustian. În articolul intitulat „Exodul 
ţăranilor”, din Zorile, anul II, nr. 300, 2 martie 1936, ne este 
înfăţişată starea dificilă a ţărănimii din România:  

„De la ţară vin veşti proaste. Mizeria a biruit opincarii, 
recolta nu mai are preţ; credite nu se mai găsesc decât pe 
zălogiri, şi oamenii, încercuiţi în lipsuri, strânşi în diba 
năpastelor, storşi de bruma de bunuri, adunată cu istoviri, nu 
mai au ce găjui; vitele crapă de foame; ugerele nu mai dau 
lapte; mortalitatea este într-o creştere înspăimântătoare; 
pelagra face ravagii, şi zi de zi crucile de lemn se ridică, umile 
şi tot mai multe, în satele şi cătunele româneşti; agenţii 
fiscului, însălbăticiţi, îşi execută fără milă birnicii, luându-le 
laviţa betegită de vremi, ceaunul crăpat; […] Viaţă de 
troglodiţi au dus dintotdeauna ţăranii noştri; o existenţă 
încovoiată, tristă, bicisnică, fără niciun orizont şi fără nicio 
perspectivă, robotind din zori până peste crepuscul, la 
pământul cu care şi-au cununat destinul; de veacuri şi milenii 
parcă, aceleaşi zile de trudă iobagă, de asprime, de 
promiscuităţi. Rămăsese totuşi ceva sănătos, ceva neprihănit şi 
reconfortant, în ambianţa rurală a ţării; şi pentru noi, 
surtucarii, dăinuia cel puţin imaginea odihnitoare, adierea 
bucolică a ţarinei aburind, răsturnată de pluguri, sub opintirea 
vânjoasă a plăvanilor, horele duminicale, talanga oilor în 
pulverizarea amurgului, ţârâitul picurat al greierilor, clipirea 
stelară a focurilor depărtate, apropierea aceea de tăriile de 
sus, materiala senzaţie că te-ai înfrăţit, în limpezimea nopţilor 
de cobalt, cu cosmosul şi nepătrunsul. Aşa a fost altădată. 
Acum, poezia rustică s-a risipit într-un vânt aprig şi vrăjmaş, a 
dispărut undeva, în nefiinţă […]. Acuma plugul zace ruginit; 
oile au fost vândute, fie din lipsă de nutreţ, fie ca să-şi poată 
plăti omul povara dărilor; […] cântecul flautului a aţipit; hora 
n-are cine s-o mai învârtă; greierii parcă au pierdut şi ei 
nepăsătoarea lor voioşie, odată cu satele cotropite de păragină 
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şi dezolare. Şi ţăranii, cu femei şi cu plozi, pornesc înspre 
târguri; aici începe drama lor, tragica şi patetica lor dramă, a 
dezrădăcinării. Pendulând între ficţiune şi realitate, între 
dezamăgiri şi iluzii, ţăranii fug, în panica lor disperată, la 
oraş, ca să mărească armata flămânzilor, turma cu braţele 
încrucişate, din care se pot recruta – după luni compacte de 
tortură, de zbucium şi aşteptare – borfaşul, criminalul sau 
stegarul în uniformă al batalioanelor de asalt [...]”. 

După cum ne este înfăţişat în acest articol, ţărănimea se 
confruntă cu drama dezrădăcinării. Astfel, realitatea datoriilor 
acumulate, incapacitatea de a refinanţa împrumuturile 
contractate, procentajul sporit al mortalităţii infantile şi doliul 
fizic produs de pelagră, lipsa pâinii celei de toate zilele, 
însumate, forţează pe ţărani, în număr consistent, să îşi 
părăsească bătătura şi, odată cu ea, identitatea culturală, spre a 
lua drumul oraşului, în principal al Capitalei, unde urmează a 
se confrunta cu alte realităţi dure: lipsa locurilor de muncă sau, 
în cazul în care reuşesc să găsească ceva de lucru, programul 
inuman din fabrici (aici se munceşte şi câte douăsprezece sau 
paisprezece ore pe zi), salariul insuficient, condiţiile insalubre 
de muncă. Adeseori, femeile sau copiii sunt forţaţi de 
împrejurări să muncească la fel de mult precum capul familiei, 
spre a-şi asigura un trai de cele mai multe ori mizer, cu 
consecinţe nefaste asupra sănătăţii şi speranţei de viaţă ale 
românilor.  

Un articol înlăuntrul căruia Leon Kalustian îşi exprimă 
solidaritatea, de astă dată cu soarta dramatică a oamenilor 
simpli din oraşele de provincie ale României interbelice, este 
„Târguri în comă”, Zorile, anul II, nr. 314, din 16 martie 
1936:  

„Viaţa în metropolă deformează simţul realităţii, ne 
dă tuturor o specială infirmitate, care nu îngăduie să ne 
plecăm peste suferinţele celor mulţi, ne face insensibili 
dramelor altora, ne blazează, ne dă o tinctură de egoism şi de 
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dispreţ pentru rest, ne reduce parcă la o totală paralizie 
psihologică. Şi, sub biciuirea evenimentelor, prinşi în 
toboganul zorit al nevoilor, în agitaţia trepidantă de fiecare zi, 
în goana după senzaţional, martori fără vrere la toată 
congestia nevropată a asfaltului, la atâtea zgomotoase înălţări 
şi la atâtea surprinzătoare prăbuşiri, lovind la fiece pas retina 
cu toată viermăraia străzii, cu aceeaşi acuarelă în care se 
amestecă amarul mătrăgunii cu spovedirile inechităţii şi 
flăcările revoltei cu flora luxurii, […] cei mai mulţi dintre noi 
nu mai au răgazul să gândească la contraste, nu mai încearcă 
fiorul omeniei, nu mai au cum sesiza antitezele. Rămânem, 
dincolo de toate antinomiile, închişi în noi, şi tot ce este în 
afară, tragedie, năpastă sau nedreptate, în locul unei alinări, 
al unei vorbe bune sau al unei sfătuiri umane, se izbeşte de 
cuirasa nepăsării, ca apele în tălăzuirea lor de duritatea 
stâncii. […] Şi parcă toate oraşele pe care le-am colindat […] 
au dobândit […] siameze înfăţişări, brocartele mizeriei le-au 
unificat pe toate, mimetizându-le. […].Oamenii au fost lăsaţi în 
plata Domnului şi la dispoziţia agenţilor fiscului”. 

Oraşele de provincie par a nu stârni interesul 
domnişorilor de la Bucureşti şi cu atât mai puţin pe cel al 
politicienilor, care nu le vizitează decât în vremea campaniilor 
electorale, însoţiţi de promisiuni demagogice, în speranţa 
obţinerii voturilor mulţimii. „Viaţa în metropolă deformează 
simţul realităţii”, anume pentru că Micul Paris, aşa cum îi 
place Bucureştiului să se prezinte străinătăţii, nu reprezintă 
câtuşi de puţin imaginea şi realitatea României profunde, o 
Românie care se stinge, săracă, părăsită, uitată de politica 
dospită la Bucureşti.  

Spre deosebire de vremurile de dinaintea introducerii 
votului universal, în perioada interbelică în România 
campaniile electorale şi-au schimbat în mod radical modul de 
desfăşurare: un mandat se obţine acum prin votul a 50.000 de 
cetăţeni, adică de 125 de ori mai mulţi comparativ cu 1914. De 
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această dată, candidatul nu mai putea vizita pe fiecare alegător, 
fiind obligat să întreprindă adevărate turnee electorale, mai ales 
la sate, pentru a obţine voturile ţărănimii. Pentru mulţi ţărani 
cârciumile erau locuri de întruniri politice, de discuţii, aici 
soseau parlamentarii, prefectul, învăţătorul. Înainte de război, 
violenţa avusese un rol important în campania electorală, 
partidele tocmindu-şi bătăuşi de profesie pentru a împiedica 
adversarul să ia contact cu alegătorii. După război, violenţa nu 
se mai putea aplica la scara celor trei-patru milioane de 
alegători din întreaga ţară. De aceea, pentru câştigarea 
voturilor, politicienii au apelat la resursele demagogiei, ale 
promisiunilor fără acoperire şi la calomnierea adversarului18.  

Viaţa în Capitală stă sub semnul divertismentului 
rezervat claselor înalte, jurnaliştii vânează subiecte din 
categoria senzaţionalului şi sunt mai mult interesaţi de viaţa 
protipendadei bucureştene, decât de existenţa omului simplu, 
dovedind, în acelaşi timp, insensibilitate, dimpreună cu cei 
bogaţi, faţă de ceea ce Kalustian numeşte „spovedaniile 
inechităţii”. Responsabilitatea politicienilor, a celor aleşi în 
virtutea dezideratului de a se îngriji de binele public? Ea se 
traduce prin aceea că „oamenii au fost lăsaţi în plata Domnului 
şi la dispoziţia agenţilor fiscului”. 

Situaţia oraşelor de provincie este analizată şi în 
articolul „Agonia Provinciei” din Lumea Românească anul I, 
nr. 294, 25 martie 1938, în cuprinsul căruia Leon Kalustian 
atrage atenţia asupra „dramei provinciei”:  

„Provincia moare încet, calm, fără împotriviri 
pieptişe, fără înfruntări şi răzvrătiri, - o resemnare 
implacabilă, întâlnită la fiece pas, ca în faţa unei sorociri 
inevitabile. Provincia sucombă în fiece zi câte puţin. […] Vina 
esenţială trebuie căutată în centralismul feroce care a prezidat 
la organizarea noastră administrativă”.  

                                                            
18 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 26. 
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Venind să confirme cele afirmate de către Leon 
Kalustian, Irina Livezeanu subliniază faptul că „unificarea a 
avut loc în mare măsură sub egida şi în condiţiile impuse de 
Vechiul Regat, ale cărui instituţii au jucat un rol 
disproporţionat în statul ce-şi sporise dimensiunile”19, noul stat 
naţional fiind unul puternic centralizat, deciziile de politică 
publică fiind luate la Bucureşti. 

Una din problemele majore ale societăţii româneşti din 
perioada interbelică a reprezentat-o precaritatea sănătăţii 
publice. Deşi în marile oraşe existau spitale, clinici şi cabinete 
medicale, tratamentele erau scumpe, fiind inaccesibile 
populaţiei sărace. În multe localităţi rurale s-au construit 
dispensare comunale, însă dotarea lor era modestă, iar influenţa 
medicului asupra masei de locuitori era redusă. În perioada 
interbelică, din punctul de vedere al igienei şi sănătăţii, satul 
românesc a rămas la forme patriarhale, de multe ori ţăranii 
tratându-şi afecţiunile medicale singuri, fără a fi consultaţi de 
către un specialist în sănătate, apelând la preceptele medicinei 
tradiţionale sau „băbeşti”. Hrana necorespunzătoare, igiena 
precară şi lipsa asistenţei medicale au făcut, laolaltă, ca 
mortalitatea în mediul rural să fie extrem de ridicată, România 
aflându-se pe primul loc în Europa în privinţa numărului de 
decese la mia de locuitori20.  

Potrivit lui Keith Hitchins, alimentaţia majorităţii 
ţăranilor nu asigura sănătatea oamenilor. În aproape toate 
regiunile României, porumbul era alimentul de bază şi se 
consuma în special sub formă de mămăligă. Starea de sănătate 
proastă a populaţiei rurale devenise un fenomen cronic, date 
fiind alimentaţia inadecvată, condiţiile de locuit rudimentare şi 

                                                            
19Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare: 1918 – 1930, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 41. 
20 Ioan Scurtu, Istoria civilizaţiei româneşti: perioada interbelică (1918-1949), 
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2009, pp. 210-214. 
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necunoaşterea unor norme elementare de igienă. Boală 
caracteristică sărăciei, pelagra a avut un impact deosebit de 
grav în rândul populaţiei rurale, fiind, după tuberculoză şi 
cancer, cauza principală a deceselor. Pelagra a avut o largă 
răspândire în regiunile unde cultivarea pământului era deosebit 
de intensă şi unde mari cantităţi de mămăligă formau baza 
alimentaţiei21. 

În articolul intitulat „O problemă esenţială: sănătatea 
publică”, Zorile, anul II, nr. 579, 9 decembrie 1936, Leon 
Kalustian atrage atenţia asupra faptului că guvernanţii nu s-au 
arătat interesaţi de problemele sănătăţii publice, fapt pentru 
care „mortalitatea este într-o creştere îngrozitoare”. 
Confirmând anticipativ concluziile istoricilor, Kalustian afirmă 
că populaţia rurală este văduvită de asistenţă medicală. În 
sprijinul afirmaţiilor sale privind starea deplorabilă a sănătăţii 
publice din România, jurnalistul citează date dintr-un raport 
medical prezentat la Consiliul Naţional al Medicilor din 
România. Potrivit acestui raport, „din 28 de state europene şi 
extraeuropene, România are cea mai mare cifră de mortalitate 
generală. Şi din această cifră – cu care deţinem recordul în 
lume – mortalitatea infantilă dă, stabil, de zeci de ani, un 
coeficient de 20 la sută. Potrivit aceluiaşi raport, în mediul 
rural, abia 34,8% din femeile gravide au născut asistate de 
moaşe diplomate. Restul femeilor s-au bucurat de asistenţa 
<<babelor>> sau au născut fără nicio priveghere şi fără nicio 
asistenţă. Nu-i lipsit de semnificaţie, nu-i aşa, felul cum este 
organizată sănătatea publică în România – în România unde 
se cheltuieşte din bugetul general al statului doar trei la sută 
pentru această problemă de un interes atât de copleşitor şi de 
vital. Din decesele înregistrate în rândurile populaţiei rurale, 
în anul 1933, nu s-au bucurat de îngrijire medicală 77,6 la 

                                                            
21 Keith Hitchins, op. cit., pp. 380-382. 
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sută, iar aceeaşi statistică ne mărturiseşte că 89,7 la sută din 
copiii morţi sub vârsta de un an nu au avut niciun fel de ajutor 
medical în timpul bolii de care au murit”.  

Potrivit lui Hitchins, în România interbelică, 
mortalitatea rămânea alarmant de ridicată, în special în privinţa 
copiilor de sub un an. Principalele cauze erau alimentaţia 
proastă şi lipsa de grijă faţă de mamă, care suferea în special 
din cauza muncii excesive din timpul sarcinii. Studiile privind 
sănătatea copilului preşcolar (3-7 ani) arătau că aproape 
jumătate dintre aceştia erau sub greutatea şi înălţimea normale, 
situaţie atribuită în special malnutriţiei22.  

În acest sens, în articolul intitulat sugestiv „Ne mor 
copiii”, din Lumea românească, anul I, nr. 275, 6 martie 1938, 
Leon Kalustian trage un semnal de alarmă cu privire la 
sănătatea deplorabilă a copiilor, asupra realităţii mortalităţii 
infantile din România şi, în acelaşi timp, asupra faptului că 
satul românesc se confruntă cu o lipsă acută de personal 
medical calificat:  

„Există o problemă extrem de importantă şi de gravă, 
o problemă centrală pentru viaţa noastră de stat: aceea a 
sănătăţii publice. [...] Oraşele – dar mai ales satele – sunt 
totalmente lipsite de asistenţă medicală din partea statului, iar 
medicina particulară, dacă în oraşe abundă, apoi în mediul 
rural străluceşte printr-o condamnabilă absenţă. Şi se explică, 
atunci, prea bine, de ce suntem – ca ţară – recordmenii 
mortalităţii, fie adulte, dar mai cu seamă a celei infantile. […] 
Procentul cel mai compact de mortalitate îl dă populaţia 
rurală. Îl dau ţăranii. Îl dau plugarii. Şi noi suntem un stat de 
ţărani, de plugari. Către ei trebuie să se îndrepte grija de 
căpetenie a conducătorilor. Acolo, la sat, trebuie obligat 
medicul să se ducă – şi în felul acesta s-ar descongestiona 
oraşele şi s-ar rezolva şi problema şomajului în medicină -, 

                                                            
22 Keith Hitchins, op. cit., p. 376. 
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acolo, la sat, trebuie obligat să se ducă farmacistul ca să se 
poată face, când trebuie, o reţetă prescrisă. Acolo, la plugari, 
la opincari, trebuie concentrată toată atenţiunea şi toate 
preocupările. Peste cincisprezece mii de copii morţi într-o 
singură lună – aproape toţi copii de ţărani – denotă că în viaţa 
noastră rurală binefacerile medicinii nu au pătruns şi asta ar 
trebui să fie începutul sfârşitului”.  

Radiografia socială şi medicală realizată de către Leon 
Kalustian asupra României este una sumbră. În satul românesc, 
sărăcia i-a învins pe ţărani, silindu-i să-şi abandoneze rostul de 
veacuri şi să ia drumul pribegiei citadine, unde sunt întâmpinaţi 
de condiţii de muncă şi de viaţă la fel de mizere. Satele sunt 
cotropite de paragină, de dezolare, de boală şi de moarte, şi la 
fel stau lucrurile în cazul târgurilor de provincie, ambele uitate 
de politicienii de la Bucureşti, prea ocupaţi a infiltra aparatul 
administrativ cu proprii protejaţi şi a creşte o generaţie de 
slugarnici şi linguşitori. Tinerii sunt descumpăniţi de viaţa de la 
oraş, de sărăcie şi de lipsa locurilor de muncă, de nepotismele 
care împânzesc cultura politică şi socială a capitalei. După cum 
am amintit, forţaţi de împrejurările economice să-şi părăsească 
vatra, tinerii, odată ajunşi la oraş, trăiesc drama descompunerii 
ţesăturii tradiţionale a identităţii lor şi, respinşi de sistem, sunt 
forţaţi să aleagă între a deveni yesmeni, lichele, tranzacţionişti 
şi versatili, sau a cădea pradă depresiei, manifestând 
neîncredere în sine, trăind un sentiment acut al îndoielii de 
capacităţile proprii şi unul de disperare într-un spaţiu public 
colorat de o cultură a corupţiei, a nepotismului, a politizării 
funcţiilor publice. Este un tablou social care îl îngrozeşte pe 
Leon Kalustian, conştient de faptul că asemenea „vremi oribile 
de anarhizare a sensurilor”, „vremi de răsturnări brutale a 
valorilor şi noţiunilor” sunt sinonime perioadelor de anomie 
socială, epocilor care dospesc în ele - în absenţa unor politici 
publice de asanare socială - atitudini de exces naţionalist, de 
încurajare a intoleranţei şi a manifestărilor instinctuale, 
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oamenii ajungând să fie „stăpâniţi exclusiv de simţuri”. Şi, în 
condiţiile accenturării crizei economice, de la acest marasm 
social, care nu caracterizează numai societatea românească, ci 
şi multe ţări europene ale timpului, de la această anomie 
socială şi până la război, până la cel de-al Doilea Război 
Mondial, nu mai este decât un pas. Istoria avea să confirme 
presimţirile sumbre ale lui Leon Kalustian. 
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Epoca de aur a Maselor 
 
 
Pentru a înţelege mai bine epoca pe care o descriu şi 

analizează articolele reunite în Conspiraţii sub cer deschis: 
pagini dintr-o luptă antifascistă şi democratică, dar şi 
articolele care nu au fost incluse, din motive de cenzură, în 
volumul mai sus menţionat, articole ce reflectă viziunea lui 
Leon Kalustian asupra epocii interbelice, se cade să analizăm 
un fenomen social care va marca soarta secolului XX, şi anume 
intrarea maselor în istorie, graţie votului universal. Odată cu 
asocierea maselor la disputele din arena politică, îşi va face 
apariţia un nou tip de guvernare, fondat pe sufragiu liber şi 
universal, pe competiţia periodică a partidelor în vederea 
exercitării puterii şi pe drepturi politice egale, drepturi 
garantate, în mod treptat şi în anumite condiţii, tuturor 
cetăţenilor majori. Dacă în urma Revoluţiei Franceze, Europa a 
moştenit sentimentul mândriei apartenenţei naţionale, 
concretizat politic, după Primul Război Mondial, prin apariţia, 
în Europa de Est, a statelor naţionale, pe ruinele fostelor 
imperii multinaţionale, Primul Război Mondial a reprezentat un 
alt eveniment care a schimbat soarta politică a omenirii, 
legitimând teza potrivit căreia masele sunt îndrituite să-şi 
exercite dreptul de a-şi desemna conducătorii. Spre deosebire 
de conflictele anterioare, Primul Război Mondial are o 
particularitate specială: „el afectează totalitatea cetăţenilor, în 
fiecare dintre ţările aflate în conflict, adică întreaga Europă. În 
realitate, Primul Război Mondial nu opune mai multe ţări decât 
războaiele napoleoniene, nici nu provoacă lupte de idei mai 
aprinse decât interminabila confruntare dintre Revoluţia 
franceză şi monarhiile europene. Dar el aruncă într-o 
nenorocire nemaivăzută milioane de oameni, timp de peste 
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patru ani, fără niciuna din acele întreruperi temporare din 
campaniile militare ale epocii clasice. […] Războiul din 1914 
[...] i-a lovit pe toţi”23. Pentru prima dată în istorie, războiul 
este unul al naţionalităţilor, fiind un război al mulţimii, „al 
mulţimii de combatanţi, de mijloace, de morţi. Dar, din acest 
motiv, el este, de asemenea, războiul civililor, mai mult decât 
al militarilor; o încercare îndurată de milioane de oameni 
smulşi din existenţa lor cotidiană, mai mult decât o luptă între 
soldaţi de meserie”24. 

De altfel, deja la finalul secolului al XIX-lea, Gustave 
le Bon vorbea, în Psihologia maselor (1895), despre o nouă eră 
a istoriei omenirii, care tocmai se instaura: era mulţimilor. La 
puţin timp după Marele Război din 1914-1918, un alt gânditor 
european conservator vorbeşte despre „o caracteristică a 
timpului nostru”, şi anume apariţia, şi implicarea în destinul 
cultural şi politic al naţiunilor şi, implicit, în mersul istoriei, a 
omului mediu, a omului-masă. Este vorba despre filosoful 
spaniol José Ortega Y Gasset. 

Odată cu dobândirea dreptului de vot, la finalul Primul 
Război Mondial, masele populare intră în viaţa politică, având 
o armă puternică – votul -, dar fiind total lipsite de o cultură 
politică democratică, de acele valori şi idealuri proprii unei 
societăţi moderne. Până de curând în istoria umanităţii, 
„civilizaţiile au fost create şi călăuzite de o mică aristocraţie 
intelectuală, niciodată de către mulţimi” (Le Bon), dar acum 
„mulţimea a devenit vizibilă, s-a instalat în locurile de prim 
rang ale societăţii” (Ortega Y Gasset).  

Ce se întâmplase? Aşa cum explică François Furet25, 
expresia folosită de Ortega Y Gasset - revolta maselor - are în 
vedere, între altele, faptul că Primul Război Mondial „a slăbit 

                                                            
23 François Furet, Trecutul unei iluzii: eseu despre ideea comunistă în secolul 
XX, Editura Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 44. 
24 Ibidem, p. 54. 
25 Ibidem, p. 38. 
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ierarhiile sociale”: oameni din diferite clase şi categorii sociale, 
având pregătiri diverse, au transgresat diferenţele de natură 
socială, culturală şi ideologică dintre ei, unindu-se în jurul unui 
ideal, al unui simbol comun, şi anume Patria, ideal care i-a 
făcut pe oameni „mai capabili să simtă şi să acţioneze în chip 
identic”, solidarizându-i aşadar.  

În acelaşi timp, sentimentul sacrificului comun în 
numele idealului naţional le-a insuflat oamenilor crezul că 
idealul democraţiei sociale şi politice este unul legitim, că 
fiecare individ trebuie să aibă şansa de a lua parte, în mod egal 
şi real, la gestionarea treburilor publice ale societăţii căreia îi 
aparţine. Iar politicienii au venit în întâmpinarea acestui ideal, 
prin garantarea constituţională a scrutinului universal. 

Ortega Y Gasset anticipează epoca, vecină existenţei 
sale, în care masele vor deveni victimile propagandei politice şi 
ale discursului intolerant, naţionalist extremist, rasist, xenofob 
şi ideologic. Discursurile politicienilor totalitari, fie ei de 
extremă stângă sau de extremă dreaptă, vor ajunge să 
mobilizeze mase mari de oameni, care, sub acţiunea hipnozei, 
vor uita să raţioneze, să critice, să sancţioneze derapajele. 
Discursurile acestor lideri carismatici vor face apel, spre a 
legitima teroarea, războiul sau strivirea drepturilor minori-
tăţilor, la înfricoşări precum: pericolul naţional, duşmanii 
naţiunii, ai poporului sau ai clasei, duşmanii din interiorul sau 
din afara ţării, dar şi duşmanii din interiorul individului însuşi. 
Duşmanii interiori vor fi reprezentaţi de frica, ivită în om şi 
exacerbată de politic, faţă de alteritate, şi de prejudecăţile faţă 
de grupurile etnice minoritare. Propaganda va deveni unul 
dintre mijloacele de bază ale mişcării totalitare, folosit în 
vederea obţinerii adeziunii maselor şi a creării omului nou, fie 
el comunist, fascist, nazist, legionar sau de altă factură 
ideologică. Mişcările totalitare propun o organizare socială 
fundamentată pe monopolul politic absolut al Partidului Unic, 
în fruntea căruia este plasat Conducătorul Unic.  
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Concluzia lui Ortega Y Gasset referitoare la epoca sa şi 
la viitorul umanităţii este una pesimistă: „Europa traversează 
actualmente cea mai gravă criză pe care o pot suferi popoare, 
naţiuni şi culturi”26. 

În Psihologia maselor27, Gustave Le Bon anticipează 
sosirea erei maselor şi vorbeşte despre sufletul colectiv al 
mulţimii psihologice, suflet caracterizat printr-o serie de 
proprietăţi distincte, şi care îi determină pe oameni „să simtă, 
să gândească şi să acţioneze într-un fel cu totul diferit de acela 
în care simţea, gândea şi acţiona fiecare dintre ei izolat”28. În 
opinia lui Le Bon, „dispariţia personalităţii conştiente, 
orientarea pe calea sugestiei şi contagiunea sentimentelor şi 
ideilor în acelaşi sens, tendinţa de a transforma imediat în acte 
ideile sugerate, acestea sunt principalele caracteristici ale 
individului în starea de mulţime”29. Le Bon notează: 
convingerile mulţimilor îmbracă însușirile supunerii oarbe, ale 
intoleranţei sălbatice, ale nevoii de propagandă violentă. Masa 
este hipnotizată de forţa magică a cuvintelor, „acestea putând 
declanşa în sufletul ei furtunile cele mai violente, după cum la 
fel de bine le poate linişti: raţiunea şi argumentele nu pot lupta 
împotriva anumitor cuvinte şi formule”30.  

Masa va fi condusă într-o direcţie anume, ideologică 
sau politică, de către un conducător care este bun orator, este 
înzestrat cu o voinţă puternică şi este capabil să insufle 
sufletului mulţimii o credinţă anume, prin folosirea armelor 
propagandei. Masele au nevoie de un conducător, de un lider, 
al cărui rol îl îndeplineşte elita. 

Nu putem înţelege apariţia statului totalitar în secolul 
XX, răspândirea flagelului ideologiei, înfruntarea belicoasă 

                                                            
26 José Ortega Y Gasset, Revolta maselor, Editura Humanitas, 1994, p. 41. 
27Gustave Le Bon, Psihologia maselor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991. 
28Ibidem, p. 17. 
29Ibidem, p. 21. 
30Ibidem, p. 69. 
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dintre extrema dreaptă şi extrema stângă, proliferarea 
extremismului politic şi a discursului naţionalist şovin, 
antisemitismul, apariţia mişcărilor totalitare şi fascinaţia pe 
care acestea au exercitat-o asupra milioane de oameni dar şi 
asupra unor intelectuali de certă valoare, şi nu putem să ne 
explicăm instalarea la putere a regimurilor totalitare în perioada 
interbelică decât dacă avem în vedere amprenta politică lăsată 
în Europa de omul-masă. 

În cuprinsul unui articol publicat de Leon Kalustian 
în ziarul Zorile, anul II, nr. 341, din 12 aprilie 1936 şi intitulat 
„Schiţe grăbite pentru două portrete”, jurnalistul creionează 
două crochiuri ale omului-masă: este vorba de „Mitică” şi de 
„Domnul Etcetera”. Mitică este „necesar şi inegalabil”, iar în 
România el este „personajul sacru şi inviolabil, mai sacru şi 
mai inviolabil decât Constituţia”. Mitică este „scepticul de 
serviciu al universului” (după o expresie a lui Gabriel 
Liiceanu) şi, din punctul de vedere al profesiunii, el este 
încarnat de către corpul funcţionarilor publici. Dezinteresat de 
cultură şi incapabil de subtilităţi spirituale, Mitică „suduie când 
este mâniat şi sărută când este vesel, cu egală sinceritate”. 
Nefiind un om al adâncimilor sufleteşti ori spirituale, Mitică se 
prezintă ignorant în ceea ce priveşte politica; se pare că lui nu-i 
foloseşte dreptul constituţional de a-şi desemna reprezentanţii, 
iar soarta Europei nu îl preocupă. Uşor şi sprinţar, Mitică trece 
prin viaţă asemeni „omului natural” al lui Rousseau, neafectat 
de „mulţimea de cunoştinţe sau de erori” pe care societatea, 
civilizaţia le oferă acelui cetăţean care se doreşte a fi omul 
timpurilor sale. Când vine vorba despre Domnul Etcetera, 
principala sa trăsătură de caracter o constituie parvenitismul: 
„el vrea cu orice preţ să ajungă ceva şi să fie cineva”, deşi nici 
blazonul social, nici originea şi nici rudenia nu-l recomandă 
„cercurilor superioare”; de altfel, Domnul Etcetera „se 
ruşinează de originea lui şi-şi reneagă rudenia”. Ne amintim 
aici de îngrijorarea pe care şi-o exprimase José Ortega Y 
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Gasset cu privire la moravurile societăţii contemporane lui, 
societate luată cu asalt de către oamenii-masă: „caracteristica 
momentului este că sufletul mediocru, ştiindu-se astfel, are 
cutezanţa de a afirma drepturile mediocrităţii şi a le impune 
pretutindeni31”. 

Deşi este „prost şi ermetic” şi „ţine la imbecilitate”, 
„pe dl. Etcetera îl întâlnim – Mitică se zbate să evolueze – 
peste tot locul; el poate fi profesor, deputat şi om de lume. În 
salon îşi plimbă ignoranţa, silueta şi dunga de la pantaloni, şi 
nu scoate nicio vorbă”, iar aceasta pentru că „este numai un 
prost, abuziv de prost şi hilar până la oboseală”.  Ironic, 
Kalustian sugerează un aer de înfumurare propriu Domnului 
Etcetera, care „nu-ţi permite să discuţi cu el pentru că şi-a 
mărturisit imbecilitatea”. O particularitate a personalităţii 
acestei tipologii umane, vitală pentru înţelegerea spiritului 
epocii interbelice, o reprezintă simpatia faţă de mişcările 
naţionaliste: „Dl. Etcetera este naţionalist”. 

Ne amintim realitatea că, după Primul Război 
Mondial, votul a devenit universal, iar masele, lipsite de valori 
civice şi politice democratice, au purces să decidă soarta 
politică a Europei, legitimând la conducerea majorităţii ţărilor 
europene lideri şi partide politice naţionalist-extremiste. Deşi 
au obţinut dreptul politic de a-şi desemna guvernanţii la nivel 
local şi naţional, românii, asemeni europenilor, nu fuseseră 
educaţi în spiritul libertăţii şi al valorilor democratice. Masele 
de cetăţeni români şi străini s-au trezit beneficiind de un drept, 
dreptul de vot, în esenţă pozitiv. Dar, din cauza corupţiei, a 
condiţiilor sociale şi economice nefavorabile împlinirii 
personale, a ideilor naţionalist-extremiste promovate în mediile 
universitare şi intelectuale, dar şi a incapacităţii proprii de a lua 
decizii politice raţionale, locuitorii Europei au ajuns să 
legitimeze curente de idei şi formaţiuni politice care promovau 

                                                            
31José Ortega Y Gasset, op. cit, p. 48. 
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extremismul ideologic şi politic. Astfel, avertismentele lui José 
Ortega Y Gasset şi analiza asupra psihologiei maselor 
întreprinsă de către Gustave Le Bon s-au dovedit a fi corecte. 
Epoca interbelică a fost tulburată, în Europa, nu numai de 
apariţia şi dezvoltarea mişcărilor extremiste, fie ele de dreapta 
sau de stânga, promotoare, în societate, a metodelor 
terorismului politic, dar în ţările europene s-au instalat la putere 
guverne şi lideri totalitari, cazurile Germaniei, Italiei şi al 
Rusiei fiind hotărâtoare pentru soarta Europei. Liderii celor trei 
ţări au agitat spiritul naţionalist, antisemit şi xenofob, şi au 
aruncat Europa într-un nou război fratricid. 
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Revrăjirea romantic-naţionalistă a lumii europene 
 
 

Începând cu secolul al XIX-lea, omenirea se confruntă 
cu un fenomen nou în istoria sa: desacralizarea profundă şi 
progresivă a existenţei. În această perioadă, unii gânditori vor 
începe să fie interesaţi de explorarea iraţionalului din om. În 
prima parte a secolului XX, iraţionalul va fi promovat de către 
curentele politice nedemocratice. 

Omenirea a trecut de-a lungul timpului prin diverse 
transformări de natură spirituală: în lumea antică europeană, 
Raţiunea a înlocuit mitul în explicaţia lumii; Evul Mediu a 
cunoscut un triumf al credinţei creştine şi al misticismului, 
omul raportându-şi existenţa la transcendenţa lui Dumnezeu, 
care oferea temei existenţei sale şi un reper solid pentru 
valorile individului şi ale comunităţii. Renaşterea l-a aşezat pe 
Om în centrul Universului, chiar dacă nu l-a detronat pe 
Dumnezeu din poziţia de principiu prim şi axial al lumii şi al 
vieţii de pe pământ. Umanismul a păstrat valorile creştine, 
glorificându-l, în acelaşi timp, pe om, evidenţiindu-i atributele. 
În secolul al XVIII-lea, idealurile raţiunii, progresului şi 
educaţiei omului, chiar dacă nu îl neantizează pe Dumnezeu, îi 
reduc acestuia din ce în ce mai mult atributele suveranităţii 
asupra lumii noastre; omul, încrezător în propriile sale forţe, în 
luminile raţiunii sale, visează la o lume a păcii universale, a 
toleranţei şi a marelui salt înainte al istoriei. Optimismul 
civilizaţional este prezent în cultura europeană aflată sub 
influenţele iluminismului francez. Se credea că, urmând legea 
naturală, principiile eterne care cârmuiesc universul natural şi 
uman, oamenii puteau deveni, prin propriile puteri, înţelepţi, 
fericiţi, virtuoşi, liberi, iar societatea se putea înscrie pe drumul 
progresului. Potrivit gânditorilor francezi, natura umană este 
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fundamental aceeaşi în toate timpurile şi locurile, adică 
eminamente raţională. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, optimismul iluminist 
începe să fie pus sub lupa criticii, iar o serie de gânditori 
abandonează universalismul axiologic, căutând să descopere 
localismul, reprezentat de tradiţiile locale, de specificul local, 
de adevărurile particulare anumitor enclave culturale. 

Printre primii gânditori care vin să pună sub semnul 
întrebării anumite principii ale gândirii iluministe se află 
filosoful german Johann Georg Hamann. În centrul operei sale 
se află cuvântul lui Dumnezeu, care se dezvăluie în creaţie, în 
textele sacre şi poetice, prin intermediul inspiraţiei divine. 
Adevărul are un caracter particular, iar dacă doreşti să înţelegi 
realitatea lumii în care trăieşti trebuie să fii în comuniune cu 
semenii tăi sau cu Dumnezeu. Dumnezeu comunică cu 
creaturile sale şi le vorbeşte prin cuvinte poetice adresate 
simţurilor, adică le vorbeşte pe limba lor: „fiecare şcoală, 
fiecare profesie, fiecare corporaţie, fiecare sectă are propriul 
ei limbaj”. Hamann vorbeşte despre viaţa interioară, despre 
profunzimile personalităţii, despre relaţia omului cu propriul 
suflet şi cu semenii, respectiv cu acei oameni alături de care el 
împărtăşeşte o credinţă religioasă specifică şi valori comunitare 
distincte.  

În contrast cu tradiţia raţionalistă, în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, o serie de gânditori germani reliefează 
atributele non-raţionale, emoţionale, ale personalităţii, precum 
sentimentele şi emoţiile individului. Aceşti gânditori evocă, de 
asemenea, realităţi precum tradiţiile, obiceiurile sacre ale 
comunităţii, sufletul acesteia, întrupat în sinele ţăranilor, 
socotiţi a fi adevăraţii cetăţeni ai ţării. Omul nu poate deveni o 
fiinţă autentică decât cu condiţia de a se aşeza sub influenţa 
tradiţiilor locale şi a autorităţilor tradiţionale, precum Biserica 
ori familia, şi a unor valori precum limba naţională şi cultura 
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naţională. Personalitatea individului poartă pecetea caracterului 
comunităţii în care el se naşte şi trăieşte.  

Unul dintre filosofii care au susţinut primatul 
comunităţii asupra individului este Johann Gottfried Herder. 
Herder este puternic influenţat de învăţătura lui Johann Georg 
Hamann referitoare la importanţa limbii în dezvoltarea 
personalităţii omului. Potrivit lui Hamann, activitatea 
fundamentală a omului o reprezintă actul comunicării: oamenii 
pot fi înţeleşi prin intermediul limbii şi, respectiv, al 
instituţiilor şi modurilor de viaţă cărora limba le dă naştere, cu 
alte cuvinte, prin intermediul culturii. Herder este de părere că 
naţiunea este educată şi formată cu ajutorul limbii materne. 
Datorită acesteia, poporul se civilizează şi devine o entitate 
morală şi puternică. Limba este o dezvoltare naturală, firească 
a unui popor. Ea îl diferenţiază de alte naţiuni. Pentru Herder, 
naţiunea este o entitate culturală32.  

Hamann şi Herder anticipează valorile care vor 
constitui fundamentul naţionalismului romantic şi al naţionalis-
mului politic. Naţionalismul pe care Hamann şi Herder îl 
valorifică este unul cultural. De altfel, pentru Herder naţiunea 
nu este o entitate politică. El este socotit a fi părintele naţiona-
lismului cultural: fiecare popor este îndrituit să îşi cultive şi să 
îşi promoveze propria identitate culturală, respectând, în 
acelaşi timp, valorile naţionale ale celorlalte popoare.  

Dacă Franţa este, în secolul al XVIII-lea, patria 
Luminilor, a idealului raţiunii universale, general umane, 
Germania este, în secolul al XIX-lea, patria naţionalismului 
modern, a idealului unificării naţionale în jurul unui trecut 
comun (fie el mitic sau real) şi al unor valori proprii, specifice 
fiecărui suflet naţional sau etnic. Mişcarea romantică germană 
urmăreşte scopuri naţionale, proprii culturii şi poporului 

                                                            
32Isaiah Berlin, Adevăratul studiu al omenirii: Antologie de eseuri, Editura 
Meridiane, Bucureşti, 2001, pp. 378-382. 
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german, în oglindă antitetică cu idealurile universaliste 
promovate de către iluminişti. În viziunea lui Herder şi 
deopotrivă a filosofilor romantici germani, „puterea de creaţie 
a unui om poate fi exercitată pe deplin numai în locurile sale 
natale, trăind printre oameni care sunt înrudiţi cu el, fizic şi 
spiritual, aceia care vorbesc limba lui, printre care se simte 
acasă, cărora simte că le aparţine. Numai aşa pot fi produse 
adevăratele culturi, fiecare unică, fiecare aducându-şi 
contribuţia sa particulară la civilizaţia umană”33. Herder este 
considerat părintele naţionalismului datorită accentului pe care 
el îl pune pe necesitatea conservării şi promovării tradiţiilor 
naţionale şi locale. Iluminiştii s-au înşelat crezând că există o 
uniformitate a naturii umane. Dimpotrivă, sufletul omului este 
croit în funcţie de cultura căreia îi aparţine, cultură care include 
variabile precum locul naşterii, familia, tradiţiile, obiceiurile, 
trecutul, strămoşii, dar şi idealurile autohtone şi naţionale care 
îi unesc pe oameni într-un acelaşi suflet etnic. Împotriva 
idealului iluminist al valorilor universale, Herder a susţinut 
primatul particularului, al localismului. Fiecare om se defineşte 
prin apartenenţa la un grup, la o cultură, la o naţiune anume. 

Sufletul romantic este cucerit de mitologia începuturi-
lor, el este un căutător de izvoare, de origini, prin apelul la care 
să poată demonstra existenţa unui specific naţional cultural. 
Pentru a descoperi izvoarele pure ale fiinţei naţionale, 
romanticul se îndreaptă spre folclor, spre creaţiile populare 
autohtone. Descoperirea sau fabricarea unui spirit colectiv 
popular sunt adesea asumate ca etape ale procesului constituirii 
şi diseminării sentimentului naţional. Spre deosebire de omul 
clasic, om al timpului său, al prezentului continuu, romanticul 
are tendinţa de a-şi întoarce privirile sufletului spre trecut; el 
este omul amintirilor, al suspinului după un timp sacru, timp al 
începutului primordial, absolut, încărcat de semnificaţii 

                                                            
33Isaiah Berlin, op. cit, p. 544. 
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pozitive. De aici importanţa poeziei populare, a tradiţiilor 
populare, care sunt, pentru el, chintesenţa spiritului neamului 
căruia el însuşi îi este fiu şi părinte în acelaşi timp. Romanticul 
priveşte deopotrivă spre viitor, pe care îl modelează în culorile 
optimiste ale împlinirii unui vis personal sau ale împlinirii unui 
ideal etnic sau naţional. Temele lirice ale romantismului sunt 
tema naturii, visului, amintirii, dialogul cu divinitatea, tematica 
nocturnă, erotică şi libertară. 

Potrivit lui Tudor Vianu, „romanticul este în adevăr 
fiinţa care are o adâncă şi variată experienţă a timpului. Toate 
sentimentele sunt în legătură cu trăirea timpului. Mai întâi, 
întoarcerea sufletului către trecut, emoţia săgetătoare stârnită 
de fantoma trecutului măreţ sau fericit, revenită către noi ca un 
îndemn sau ca o mustrare. Apoi, aspiraţia sufletului către viitor, 
năzuinţa către ceva care nu s-a produs, dar care poate schimba 
faţa vieţii tale şi pe care îl aştepţi cu un amestec de sentimente, 
în care se pot desluşi farmecul şi neliniştea”34. 

Romanticii au o preţuire aparte pentru trecut, implicit 
pentru istorie, fiind atraşi de momentele de glorie ale istoriei 
naţionale sau etnice. Trecutul este, pentru ei, tatăl prezentului: 
nu putem fi fiinţe cu sufletul întreg dacă nu ne cunoaştem 
trecutul, înaintaşii, faptele lor eroice, dacă nu slăvim 
personalităţile care ne-au determinat să fim ceea ce suntem în 
momentul de faţă, care ne-au trasat contururile fiinţei fiecăruia 
dintre noi şi nervurile fiinţei naţionale. Naţiunea este asumată 
ca organism, în care fiecare individ este o parte componentă de 
egală importanţă. Recursul la istorie, la valori şi idealuri 
comune are ca scop formarea conştiinţei naţionale, a coeziunii 
sociale şi a solidarităţii de neam. Istoria are o pronunţată notă 
subiectivă, existând tendinţa de a trece sub tăcere neîmplinirile, 
momentele ruşinoase, şi, în schimb, de a exulta clipele de 

                                                            
34Tudor Vianu, Romantismul ca formă de spirit, În: Clasicism, Baroc, 
Romantism, Editura Dacia, Cluj, 1971, p. 271-272. 
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glorie şi de împlinire, căutând a le eterniza prin mijlocirea 
legendelor, a cântecelor şi poeziilor populare şi, atunci când 
învăţământul va deveni unul de masă, prin intermediul politicii 
educaţionale. 

Urs Altermatt explică noua viziune naţionalistă apărută 
în Europa la confluenţa secolelor al XIX-lea şi al XX-lea: 
„convingerile religioase şi-au pierdut din importanţă, ierarhiile 
şi formele de stăpânire ale stărilor feudale s-au prăbuşit odată 
cu Revoluţia Franceză. Din aceste crize s-au născut noi 
ideologii seculare, care s-au concentrat asupra comunităţii 
naţionale, accentuând originea ei comună, reală sau bănuită”35.  

Romantismul cultural a călăuzit spiritul spre sfera 
sentimentului localist, orientat către tradiţii, specific local şi 
adevăruri particulare, proprii diferitelor spaţii culturale 
europene. În secolul următor, ideologiile vor prelua această 
orientare, oferindu-i un cadru politic de manifestare şi de 
diseminare la nivelul maselor.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
35Urs Altermatt, Previziunile de la Sarajevo: etnonaţionalismul în Europa, 
Editura Polirom, Iaşi,2000, p. 36. 



- 75 - 
 

 
 

Ideologia la putere: 
Rusia sovietică, Italia fascistă şi Germania nazistă 

 
 

Ideologia îşi propune redefinirea, în sensul dorit de 
partidul sau de mişcarea politică totalitară aflată în opoziţie sau 
la putere, a valorilor fundamentale de Bine, Rău, Om, Progres, 
Adevăr, Minciună. Ideologia totalitară promovează o viziune 
maniheistă asupra societăţii: cei care sunt de partea ei sunt 
declaraţi a fi oamenii noi, buni, progresişti sau superiori. Cei 
care sunt împotriva ei sunt anatemizaţi ca fiind indivizii vechi, 
răi, reacţionari sau inferiori, ei trebuind să fie, prin urmare, 
reeducaţi în spiritul valorilor promovate de ideologie sau, dacă 
opun rezistenţă, încarceraţi sau lichidaţi. Cei care nu sunt cu 
noi sunt împotriva noastră, în calitate de duşmani de clasă 
(cazul totalitarismului comunist), respectiv duşmani de rasă 
(cazul totalitarismului nazist). 

Potrivit lui Leszek Kolakowski „puterea totală şi 
ideologia totală se întâlnesc şi se îmbrăţişează. Ideologia este 
totală într-un sens mult mai consistent, cel puţin în pretenţiile 
sale, decât orice a realizat vreodată credinţa religioasă. Nu 
numai că vine cu pretenţiile cele mai cuprinzătoare, nu numai 
că se presupune despre ea că este infailibilă şi obligatorie, dar 
ţelul ei (din fericire, imposibil de atins) trece dincolo de 
controlarea şi reglementarea vieţii personale a fiecărui individ, 
în aşa măsură încât viaţa personală să-i fie, de fapt, înlocuită cu 
totul, reducând fiinţele umane la statutul de întruchipări ale 
unor sloganuri”36.  

                                                            
36Leszek Kolakowski, Este Dumnezeu fericit? Eseuri, Editura Curtea Veche, 
Bucureşti, 2014, pp. 76-77. 
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Ideologia este diseminată în rândul maselor prin 
intermediul propagandei politice. În Primul Război Mondial, 
propaganda politică a fost folosită pentru a naşte în sufletul 
combatanţilor un spirit de entuziasm, un sentiment de 
comuniune. În perioada interbelică, propaganda politică a 
legitimat, în Europa, mişcări şi regimuri politice 
nedemocratice. În acelaşi timp, ea a indus maselor ideea 
izbucnirii unui nou război mondial.  

 
 

Cazul Rusiei Sovietice 
 
Înfiinţat în anul 1903, Partidul bolşevic va prelua 

puterea în Rusia sovietică cu ocazia aşa-zisei Revoluţii din 
Octombrie 1917, în fapt o lovitură de stat. A fost constituit 
noul guvern, bolşevic, Consiliul Comisarilor Poporului. 
Prezidat de Lenin, acesta a aprobat decretele cu privire la pace 
şi la pământ. Noua putere s-a erijat în reprezentantul politic al 
proletariatului, autointitulându-se braţul înarmat al dictaturii 
proletariatului. Într-o primă etapă, guvernul bolşevic s-a 
sprijinit, în vederea implementării politicilor publice, pe 
Comitetul Militar Revoluţionar din Petrograd (CMRP), care 
acţiona prin intermediul unei reţele de aproximativ o mie de 
comisari, numiţi pe lângă organizaţii diverse: unităţi militare, 
soviete, comitete de cartier, administraţii. 

Curând, CMRP avea să instituţionalizeze două noţiuni 
politice care vor defini vreme îndelungată agenda politică a 
Partidului Comunist: duşman al poporului şi suspect. 
Tribunalele vechiului regim au fost suprimate şi înlocuite cu 
tribunale revoluţionare, care judecau crimele şi delictele 
comise împotriva statului proletar, sabotajul, spionajul şi 
abuzurile în funcţie, precum şi alte crime contrarevoluţionare: 
„în aşteptarea redactării unui nou Cod Penal, judecătorii aveau 
toată libertatea de a aprecia validitatea legislaţiei existente <<în 



- 77 - 
 

funcţie de ordinea şi legalitatea revoluţionară>>, noţiune atât 
de vagă încât permitea orice abuz”37.  

Deja de la sfârşitul lui octombrie 1918, noul guvern 
comunist luase un număr de măsuri autoritare: suprimarea 
ziarelor „burgheze”, suspendarea oricărei publicaţii care „ar 
semăna tulburări în spirite, publicând ştiri voit eronate”, 
controlul radioului şi al telegrafiei, arestarea personalităţilor 
partidelor din opoziţie, atât „burgheze”, cât şi socialiste. 

Arma principală a represiunii bolşevice a fost Ceka – 
poliţia politică a statului sovietic, rebotezată, la sfârşitul anilor 
1920, GPU.  

Timp de patru ani (începutul lui 1918 – sfârşitul lui 
1921), Rusia a fost divizată de un război civil, pretext folosit de 
bolşevici în vederea instaurării unui regim original de teroare. 
În data de 3 septembrie 1918 se declanşează fenomenul 
desemnat de către istorici prin sintagma Teroarea Roşie. În 
această zi, liderii bolşevici, cu Lenin şi Dzerjinski în frunte, au 
trimis un mare număr de telegrame responsabililor locali ai 
Cekăi sau ai partidului, cerându-le să ia măsuri profilactice 
pentru prevenirea oricărei încercări de insurecţie. Între aceste 
măsuri, explica Dzerjinski, „cele mai eficiente sunt luarea de 
ostatici din rândurile burgheziei, începând cu listele pe care le-
aţi alcătuit pentru taxele excepţionale impuse burgheziei, […] 
arestarea tuturor ostaticilor şi suspecţilor şi închiderea lor în 
lagăre de concentrare”38. 

În ziua de 5 septembrie 1918, guvernul a legalizat 
teroarea prin decretul intitulat Asupra Terorii Roşii: „În situaţia 
actuală, este absolut vital să consolidăm Ceka […], să apărăm 
Republica sovietică împotriva duşmanilor ei de clasă, izolându-
i pe aceştia în lagăre de concentrare, să împuşcăm pe loc orice 

                                                            
37Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 56. 
38Ibidem, p. 71 
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individ implicat în organizaţiile Gărzilor Albe, în comploturi, 
în insurecţii sau în răzmeriţe, să publicăm numele indivizilor 
împuşcaţi, menţionând motivele pentru care au fost omorâţi”, 
(ziarul Izvestia, 10 septembrie 1918)39.  

Marea Teroare presupunea, între altele, introducerea 
unor categorii juridice noi precum suspect, duşman al 
poporului, ostatic, lagăr de concentrare, tribunal revoluţionar; 
de asemenea, Marea Teroare legitima introducerea unor 
practici precum închiderea preventivă sau execuţia sumară, 
fără judecată, a sute şi mii de persoane arestate de poliţia 
politică. Potrivit unei directive din 17 mai 1918, trebuia creat 
„cel puţin un lagăr în fiecare gubernie, cu o capacitate minimă 
de trei sute de locuri”. Bolşevicii au întocmit o listă de 
şaisprezece categorii de persoane care puteau fi internate în 
lagăre: „ostatici proveniţi din rândurile marii burghezii”, 
„funcţionari ai vechiului regim până la rangul de asesori de 
colegiu”, „procurori şi adjuncţii acestora”, „primari şi adjuncţi 
de primar din oraşele-capitală de gubernie”, „persoane 
condamnate, sub regimul sovietic, la orice pedepse pentru 
delictele de parazitism, proxenitism, prostituţie”, „dezertori 
obişnuiţi şi soldaţi prizonieri în războiul civil”40. 

Marea Teroare a avut două scopuri principale: crearea 
unei birocraţii civile şi militare supuse Partidului, şi eliminarea 
tuturor elementelor periculoase din punct de vedere social, 
noţiune extrem de cuprinzătoare. Aşa cum se arăta în Codul 
Penal sovietic, era declarat periculos din punct de vedere social 
orice individ „care a comis un act periculos pentru societate sau 
care are legături cu un mediu criminal ori a desfăşurat în trecut 
o activitate ce prezintă pericol pentru societate”. După această 
definiţie, elementele periculoase din punct de vedere social 

                                                            
39Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 74. 
40Ibidem, pp. 78-79. 
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erau cele care se înscriau în uriaşa categorie de foşti şi care mai 
fuseseră, în trecut, ţinta unor măsuri de represiune: foşti 
chiaburi, foşti criminali, foşti funcţionari ţarişti, foşti membri ai 
partidelor menşevic, socialist-revoluţionar. Toţi aceşti foşti au 
fost eliminaţi în timpul Marii Terori, în conformitate cu teoria 
stalinistă expusă la plenara Comitetului Central din februarie-
martie 1937, potrivit căreia „cu cât se înaintează mai mult pe 
calea socialismului, cu atât lupta împotriva rămăşiţelor claselor 
pe cale de dispariţie este mai înverşunată”41.  

 
 

Cazul Italiei fasciste 
 

După Primul Război Mondial, Italia se confrunta cu 
inflaţia galopantă, şomaj puternic şi dezorganizare socială 
generală. Anii 1919-1922 au fost martorii grevelor şi 
violenţelor pe întreg cuprinsul ţării. Acţionând în calitate de 
lider al unei organizaţii paramilitare (Cămăşile Negre) în 
scopul apărării ţării faţă de ameninţarea roşie, comunistă, în 
toamna anului 1922, Benito Mussolini şi-a mobilizat forţele în 
vederea celebrului Marş spre Roma. Lovitura de stat fascistă a 
avut loc pe data de 27 octombrie 1922. Mussolini devine prim-
ministru şi, interimar, ministru de Interne şi Externe. La mai 
mult de doi ani de la lovitura de stat, are loc acapararea totală a 
puterii politice. Fasciştii au preluat controlul asupra 
comunităţilor locale, serviciilor publice şi instituţiilor locale.  

În anul 1932, Mussolini a redactat Doctrina 
Fascismului. Ideologia fascistă asumă existenţa oamenilor ca 
pe o luptă pentru supravieţuire. Oamenii nu sunt capabili să îşi 
dezvolte personalitatea prin ei înşişi şi să supravieţuiască prin 
propriile forţe, având nevoie, în acest sens, de suportul statului. 

                                                            
41 Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune. Editura 
Humanitas, București, 1998, p. 191. 
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Acest stat nu este o simplă însumare a indivizilor, dimpotrivă, 
el este chintesenţa idealurilor nobile ale cetăţenilor săi. Statul 
este o entitate spirituală sau mistică. Dată fiind viziunea 
darvinistă asupra existenţei pe care doctrina fascistă o asumă, 
statul fascist nu poate fi decât unul agresiv: el militează pentru 
o educaţie de masă în spiritul rivalităţii faţă de alte etnii, 
popoare sau naţiuni. Pentru fascism, tendinţa către imperialism, 
adică extinderea teritorială a naţiunii în pofida altor naţiuni, 
este o dovadă a vitalităţii, iar contrariul său este o dovadă a 
decadenţei. Un stat puternic cere individului să dea dovadă de 
sacrificiu de sine, disciplină şi supunere. Pentru Mussolini, 
statul este totul, din punct de vedere politic, economic şi moral, 
fapt pentru care statul fascist cere loialitate totală şi nu 
tolerează opoziţia internă; niciun individ şi niciun grup (partid 
politic, asociaţie, sindicat, clasă) nu pot subzista independent 
faţă de Stat. Controlul social, guvernamental are în vedere 
gândirea, expresia, educaţia, cultura şi asociaţiile indivizilor. 
Statul fascist acaparează şi controlează toate activităţile 
umane42. În Italia fascistă, Leggi di riforma sociale creează 
statul corporativ. Esenţa acestei legi este subliniată de 
Mussolini: „noi controlăm forţele politice, noi controlăm 
forţele morale, noi controlăm forţele economice, noi ne aflăm, 
deci, în centrul statului fascist corporativ”43. 

 
 

Cazul Germaniei naziste 
 
La fel ca în Italia, situaţia economică din Germania de 

după Marele Război era critică, ţara având nu mai puţin de şase 
milioane de şomeri. După alegerile pentru Reichstag din 31 

                                                            
42Reo M. Christenson, Ideologies and modern politics, Harper & Row 
Publisher, Cambridge, 1981, pp. 73-76. 
43Ernst Nolte, Fascismul în epoca sa: Action française. Fascismul italian. 
Naţional-socialismul, Editura Vivaldi, Bucureşti, 2009, p. 507. 
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iulie 1932, Partidul Naţional-Socialist al Muncitorilor din 
Germania, cu 230 de mandate şi cu aproape 38% din voturi 
câştigate, devine cel mai puternic partid44. În ziua de 30 
ianuarie 1933, Adolf Hilter este desemnat cancelar al 
Germaniei. Asemeni lui Mussolini, şi pe urmele lui Nietzsche, 
Hitler percepe ordinea naturală a lucrurilor ca fiind o luptă 
permanentă între cei puternici şi cei slabi. Ideologia sa împarte 
omenirea în rase superioare şi rase inferioare. Rasa ariană este 
exponentul privilegiat al raselor superioare, în vreme ce evreii 
reprezintă „opusul arianului”. Imediat după preluarea puterii, 
partidul nazist a instituţionalizat teroarea, crima,  violenţa 
politică şi rasismul. Folosindu-se de trupele SS (organizaţii 
paramilitare fasciste care reprezentau baza partidului nazist) şi 
de trupele SA sau Cămăşile Brune (organizaţiile paramilitare 
fasciste naziste care au jucat un rol-cheie în procesul de 
ascensiune a lui Hitler la putere), naziştii au construit cele 
dintâi lagăre de concentrare. În aprilie 1933 se înfiinţează 
Poliţia Secretă de Stat.  

Într-un discurs ţinut la 27 ianuarie 1932 la Düsseldorf, 
în faţa industriaşilor germani, Hitler vorbeşte despre dominaţia 
rasei albe asupra lumii, legitimând-o prin superioritatea 
ereditară. Discursul rasist nu este o invenţie a lui Hitler şi nici 
măcar a regimului politic instaurat în Germania după ianuarie 
1933, dar este unul care cunoaşte, prin politica dusă de Hitler, o 
exacerbare fără precedent în istorie, ducând la milioane de 
victime. Odată cu Alfred Rosenberg, devenit teoretician al 
Partidului Muncitoresc Naţional-Socialist German, rasismul 
devine doctrină de stat şi practică politică uzuală. 

În istoria intelectuală a umanităţii, doctrina rasistă are 
ca punct de plecare teza existenţei raselor: umanitatea se 

                                                            
44 Ernst Nolte, Războiul civil european: 1917 – 1945: Naţional-socialism şi 
bolşevism, Editura Runa, Bucureşti, p. 33. 
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împarte în mai multe grupuri umane, fiecare conţinând indivizi 
care posedă o sumă de caracteristici fizice şi/sau intelectuale 
comune. Rasiştii se opun încrucişărilor între rase, susţinând că 
încrucişările duc la degenerare, la pierderea purităţii etnice. În 
al doilea rând, rasismul postulează solidaritatea dintre 
caracteristicile fizice şi caracteristicile morale: împărţirii lumii 
în rase îi corespunde o împărţire la fel de netă în culturi. 
Diferenţele de ordin fizic dintre rase dau, aşadar, naştere 
diferenţelor de ordin cultural şi valoric între ele. În al treilea 
rând, rasismul promovează ideea potrivit căreia 
comportamentul individului depinde în foarte mare măsură de 
grupul rasio-cultural (sau etnic) căruia acesta îi aparţine. În 
sfârşit, rasismul nu se mulţumeşte să afirme că rasele sunt 
diferite, ci susţine primatul unora dintre ele asupra altora: 
există rase superioare şi rase inferioare, implicit culturi 
superioare şi culturi inferioare45. 

Rasiştii se opun, aşadar, teoriei iluministe a 
universalităţii naturii umane şi, în acelaşi timp, transformă 
teoria romantică a specificităţii etnice şi naţionale într-o 
ideologie a discriminării şi, in extremis, a genocidului. În 
vreme ce naţionaliştii romantici în genul lui Herder opinau în 
favoarea ideii că fiecare popor are dreptul să îşi cultive şi să îşi 
promoveze propria identitate culturală, respectând, în acelaşi 
timp, valorile naţionale ale celorlalte popoare, rasiştii neagă 
dreptul la identitate al celorlalte grupuri etnice şi, în anumite 
cazuri, promovează idealul politic al excluderii civice şi 
politice a acestora, şi militează în favoarea deportării sau 
exterminării grupurilor etnice socotite inferioare.  

Doctrina rasistă a lui Hitler are precursori. Între aceştia, 
o influenţă substanţială asupra ideologiei naziste a avut-o 
Contele Joseph Arthur de Gobineau. După părerea sa, 

                                                            
45Tzvetan Todorov, Noi şi ceilalţi. Despre diversitate, Editura Institutul 
European, Iaşi, 1999, pp. 138-141. 
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comportamentul oamenilor este în întregime determinat de rasa 
căreia aceştia îi aparţin şi care li se transmite prin sânge. În 
Eseu asupra inegalităţii raselor umane, el susţine că societăţile 
„impun populaţiilor modurile lor de existenţă. Ele le 
circumscriu între nişte limite din care aceste sclave oarbe nici 
măcar nu au veleitatea de a ieşi, şi nu ar avea nici forţa. Ele le 
dictează conţinutul legilor lor, le inspiră voinţele, le 
desemnează iubirile, le aţâţă urile, le ghidează dispreţurile”46. 
În viziunea lui Gobineau, frumosul omenesc este propriu 
exclusiv rasei albe, iar degradarea unei naţiuni sau a unei 
culturi naţionale reprezintă consecinţa amestecului de sânge 
între diverse etnii: „nici fanatismul, nici luxul, nici relele 
moravuri sau ireligiozitatea nu conduc în mod necesar 
societăţile la pieire. O rea guvernare, nici ea nu poate atrage 
veritabila distrugere a unui popor. Disoluţia sa nu poate veni 
decât din chiar interiorul corpului social, iar cauza acesteia este 
degenerarea”. Un popor degenerează, adică încetează a mai 
avea aceeaşi valoare precum cea din trecut, atunci când prin 
venele sale nu mai curge acelaşi sânge precum cel al 
strămoşilor. Această decădere provine din amestecul pe care-l 
va fi suferit cu o altă rasă.47 

În ceea ce priveşte realitatea socială din Germania 
regimului hitlerist, „procesul nazificării semnifică faptul că 
organizarea socială a naţiunii a fost învestită cu semnificaţie 
politică şi ideologică, reflectată într-un sistem de control 
generalizat şi în subordonarea libertăţii individuale interesului 
statului”48. Prin decret, Hitler a suspendat dreptul de expresie, 
dreptul de publicare, dreptul de adunare şi pe cel de asociere a 
indivizilor. Cenzura presei a fost însoţită de excluderea evreilor 

                                                            
46Tzvetan Todorov, Noi şi ceilalţi. Despre diversitate, Editura Institutul 
European, Iaşi, 1999, p. 178. 
47 Eugeniu Speranţia, Introducere în sociologie, Tomul I: Istoria concepţiilor 
sociologice, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944, p. 209. 
48Reo M. Christenson, op.cit, p. 94 
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şi a non-arienilor din redacţii. Controlul social viza toate 
aspectele vieţii private.  

Asemenea Rusiei leniniste şi staliniste, Germania 
nazistă era un stat ideologic. A fost înfiinţat un Minister al 
Propagandei Reichului, condus de către Göebbels. Tinerii în 
special au suferit un proces de îndoctrinare politică. Întregul 
sistem de educaţie formală era coordonat de un minister al 
Reichului, care asigura nazificarea curriculei şi a profesorilor. 
În activitatea extracuriculară, programul pentru tinerii lui Hitler 
(Hitlerjugend) oferea o combinaţie de pregătire ideologică şi 
paramilitară şi un cadru de testare preliminară pentru procesul 
de recrutare a elitelor49.  

Germania nazistă era, de asemenea, un stat rasist. În 
data de 7 aprilie 1933, a fost promulgată legea privind 
reformarea corpului funcţionarilor de carieră, care preciza la 
art. 3: „Funcţionarii care nu sunt de origine ariană sunt scoşi la 
pensie. În măsura în care este vorba despre funcţionari 
onorifici, aceştia sunt destituiţi”. În anul 1935, efortul de 
„purificare rasială” şi-a găsit expresia în Legile de la 
Nürenberg care interziceau căsătoria dintre evrei şi ne-evrei şi 
care nu permiteau evreilor să aibă cetăţenie germană.50 

Precum în Uniunea Sovietică şi Italia Fascistă, în 
Germania nazistă se instituţionalizează principiul 
conducătorului unic. Începând din august 1934, voinţa 
Führerului constituia legea supremă în stat, iar decizia privind 
războiul şi pacea a fost a lui Adolf Hitler. Se susţinea că 
Führerul este o întruchipare a voinţei poporului şi, prin urmare, 
apărătorul „ideii obiective a naţiunii împotriva arbitrariului 
subiectiv al unei opinii populare induse în eroare”. Funcţia sa 
este indivizibilă, puterea sa „nu este înfrânată prin măsuri de 
asigurare şi controale, prin domenii de protecţie autonome şi 

                                                            
49 Reo M. Christenson, op. cit, p. 95. 
50 Ibidem, p. 96. 



- 85 - 
 

prin drepturi individuale, ci este liberă şi independentă, 
exclusivă şi nelimitată”. Aceasta nu înseamnă că este arbitrară, 
ci este legată de soarta şi misiunea poporului. Ce anume 
înseamnă soarta şi misiunea poporului stabileşte singur 
Führerul51. 

La fel ca în Uniunea Sovietică, în Germania nazistă au 
existat lagăre de concentrare, dar şi ghetouri. În 1941 s-a 
decretat „Soluţia finală” – un efort sistematic de exterminare a 
fiecărui evreu din Germania. 

Europa era, în epoca interbelică, dominată de 
ideologiile totalitare, iar masele percepeau realitatea inclusiv 
prin prisma ideilor şi a valorilor promovate de aceste ideologii 
şi de liderii lor. Germania, Italia şi Rusia sovietică vor juca un 
rol decisiv în configurarea istoriei politice a continentului 
nostru în anii interbelici. 

Leon Kalustian nu este străin de evenimentele 
politice şi istorice care se petrec în Europa, el se dovedeşte a fi 
un bun cunoscător al atributelor culturii politice autoritare şi al 
elementelor culturii totalitare, culturi care au început să-şi afle 
loc şi găzduire în sânul ţărilor europene, dintre care exemple 
elocvente sunt Rusia, Italia şi Germania. În articolele sale, 
jurnalistul analizează sistemele politice totalitare, dimpreună cu 
ţările care le îmbrăţişează. În primul rând, Kalustian se opreşte 
asupra problematicii fascismului şi a naţional-socialismului, 
ideologii care, în percepţia românească, aparţin aceluiaşi 
spectru politic extrem, şi ale căror idei şi mesaje sunt 
împrumutate de unele mişcări politice româneşti, cu precădere 
de către legionari. 

În data de 16 februarie 1936, în ziarul Zorile, anul II, 
Leon Kalustian publică articolul intitulat „Între fascism şi 
antifascism”, în care echivalează fascismul cu războiul şi se 

                                                            
51 Ernst Nolte, Războiul civil european: 1917 – 1945: Naţional-socialism şi 
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declară antifascist, carevasăzică antitotalitar şi pacifist, 
dovedind ceea ce am afirmat despre Kalustian, şi anume că el 
este un apostol al democraţiei şi al păcii: 

„A fi antifascist înseamnă a fi împotriva războiului. 
[…] Şi cine poate afirma, cu mâna pe inimă, că fascismul 
înseamnă altceva decât războiul? Ca doctrină, el speculează 
tot ce este mai primar în noi. El provoacă, asmută şi propagă – 
ca un incendiu căruia nu i se poate pune stavilă – ura, 
prigoana, răzbunările. El nu construieşte, ci subminează. În 
Europa, sunt două state fasciste: Germania şi Italia. Şi ce face 
dl. Hitler decât să pregătească, cu migală şi febră, focul de 
mâine? Ce este el decât un apologet al instinctelor, care face 
să conserve fiara din individ? Hitler îşi pregăteşte oamenii 
pentru revanşă, furnalele lui topesc oţelul, laboratoarele 
descoperă de la o zi la alta bacterii de microbi prăpăditori. 
[…] Un stat progresează în vreme de linişte. Şi antifascismul 
nu vrea decât linişte. O civilizaţie nu se ridică decât într-o 
perioadă de calm, de siguranţă şi de muncă. Şi antifascismul 
nu caută decât calmul, siguranţa, munca”.  

„Fascismul speculează tot ce este mai primar în 
noi”, susţine Kalustian, intuind cu precizie faptul că fascismul 
este unul dintre curentele politice care, opunându-se cu 
înverşunare idealurilor iluminist-raţionale ale culturii, se întorc 
către partea întunecată, instinctuală şi reziduală din om, 
speculând şi supralicitând pulsiunile instinctuale, cele ale 
fanatismului, urii, acţiunilor vindicative şi violente, crimei, 
xenofobiei, agresivităţii, forţei brute, antisemitismului, dar şi 
înclinaţia mulţimii de a fi o turmă ascultătoare, incapabilă să 
trăiască fără stăpân, masă despre care Le Bon susţine că are o 
asemenea trebuinţă de a asculta de cineva, încât se supune 
instinctiv oricărui individ care se erijează în şeful ei. „Ce este 
Hitler decât un apologet al instinctelor, care face să conserve 
fiara din individ?”, se întreabă, retoric, Leon Kalustian. 
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O idee vizionară, pe care o lansează Kalustian, idee 
care îşi va dovedi roadele în clipa în care, după cel de-al Doilea 
Război Mondial, o parte din naţiunile Europei vor purcede la 
construcţia a ceea ce astăzi cunoaştem a fi Uniunea Europeană, 
o constituie aceea că „o civilizaţie nu se ridică decât într-o 
perioadă de calm, de siguranţă şi de muncă”. Leon Kalustian 
se poziţionează de partea idealurilor păcii între naţiuni şi păcii 
sociale, într-o vreme în care spiritul epocii tindea să se situeze 
de partea adversă, promovând valorile războiului şi ale 
tulburărilor sociale.  

În articolul publicat în Zorile, anul II, nr. 347, 20 
aprilie 1936 şi intitulat „Hitlerismul şi hipopotamii”, 
Kalustian critică, în termeni categorici, regimul dictatorial de la 
Berlin, parafrazând rinocerita despre care face vorbire Eugen 
Ionescu, în viziunea căruia „fascismul european dintre cele 
două războaie a fost în mare parte o invenţie a intelectualilor: a 
fost propagat de ideologi şi de semi-intelectuali. Aceştia erau 
nişte rinoceri”; iar rinocerii sunt, în accepţiunea sa, „oamenii 
ideilor primite de-a gata”52. Kalustian pomeneşte în acest 
articol despre lagărele de concentrare naziste, despre statul 
poliţienesc german şi despre „perspectiva unui nou măcel” pe 
care o oferă Europei Hitler:  

„După atâţia ani de cârmuire nazistă, cu silnicii, cu 
lagăre de concentrare, cu poliţism şi cu paranoice expansiuni 
teritoriale, astăzi, mai bine ca oricând, se poate vedea uriaşa 
farsă, monumentala negaţie şi sterilitate a regimului pus sub 
semnul crucii încârligate şi dirijat de bidineaua d-lui Hitler. 
Ce oferă omenirii dictatura de la Berlin? În ordine externă, 
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provocarea, tulburarea liniştii şi perspectiva unui nou măcel; 
iar în viaţa internă a statului, prigoana, foamea şi tragicul 
horcăit al morţii”. 

Kalustian îşi întoarce privirile şi spre celălalt tărâm 
al totalitarismului, spre Rusia comunistă, în rândurile unui 
articol eliminat de către cenzura comunistă din paginile lucrării 
Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o luptă antifascistă şi 
democratică, articol în cuprinsul căruia el vorbeşte despre 
epurările care au loc la Moscova din ordinul lui Stalin şi în care 
demonstrează că Rusia se află sub stăpânirea unui regim politic 
totalitar, fiind, în acelaşi timp, o ţară în care Partidul comunist 
este scenaristul şi regizorul unor procese politice împotriva 
duşmanilor de clasă din toate categoriile socio-profesionale ale 
societăţii ruse, împotriva celor care îndrăznesc să conteste 
legitimitatea regimului stalinist, a celor care sunt consideraţi, 
de către Partidul unic, în baza unor criterii arbitrare, a nu se 
încadra în liniile portretului robot al omului nou comunist, 
oameni care sunt, pe cale de consecinţă, trimişi la închisoare 
sau, mai curând, lichidaţi fizic. Practic, oricine poate deveni 
suspect, oricine se poate trezi săltat noaptea de către organele 
poliţiei politice, aruncat în închisoare, târât în faţa tribunalelor 
poporului şi judecat pe baza prezumţiei de vinovăţie. Articolul 
poartă titlul „Proces la Moscova”şi a apărut în Lumea 
Românească, anul I, nr. 272, din 3 martie 1937:  

„Nu s-au stins, încă, în întregime, ecourile ultimului 
proces de la Moscova – ale acelui proces în care acuzaţii, toţi 
pionieri ai revoluţiei din 1917 îşi spovedeau cu bărbăţie 
vinovăţiile – şi iată că alt proces, de aceleaşi proporţii, cu 
aceleaşi nume care au intrat în istorie, vine să se desfăşoare, 
desigur cu acelaşi epilog, şi în faţa plutonului de execuţie. De 
la condamnarea echipei care avea în fruntea ei pe mareşalul 
Tuchacevski şi până la procesul acesta pe care-l anunţă astăzi 
în mod oficial Sovietele, aproape zilnic ni se vesteau, din ceea 
ce odinoară era împărăţia pravoslavnică, descoperiri de 
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nuclee care subminau ordinea şi aşezarea statului, comploturi, 
arestări, destituiri, adică toate indiciile că acolo se coalizează 
destule uri împotriva lui Stalin şi a cârmuirii lui. [...] Lumea 
care urmăreşte evenimentele are tot dreptul să se întrebe: ce se 
petrece acolo? De ce atâtea procese? Şi câte încă vor urma? 
Fiindcă ceea ce surprinde, ceea ce impresionează pe 
observatorii atenţi ai fenomenului politic pretutindeni, este, în 
primul rând, cine apare pe banca acuzaţilor, cine sunt puşi să 
expieze, mai apoi, în faţa plutonului de execuţie. Ieri 
Tuchacevski. Astăzi, Bukarin, Rykov, Yakovski. Şi între timp 
sau odată cu ei, o serie de militari, de guvernatori de provincii, 
de conducători de instituţii, de înalţi funcţionari. Culpele lor? 
La toţi aceleaşi: înaltă trădare, sabotaj, atentat la ordinea 
statului. Troţkismul a reuşit să se infiltreze în Rusia, în doze 
atât de mari, încât – cu foarte puţine excepţii – toată vechea 
gardă a revoluţiei comuniste a fost otrăvită. Neîndoios este o 
personalitate Leon Troţki. O mare personalitate, în continuă 
efervescenţă, un stăpânit al neliniştii, un prizonier al febrelor, 
din care s-a născut lozinca <<Revoluţiei permanente>> care 
a dus la ruptura lui de fratele întru aceeaşi mistică, Stalin. Şi a 
ştiut bătrânul rătăcitor să strângă, din depărtările unde se 
refugia, pe toţi tovarăşii de altă dată, în jurul lui. Rând pe rând 
i-a câştigat, şi rând pe rând au fost descoperiţi şi sancţionaţi. 
De mai bine de un an, Stalin este ocupat cu această deretecare 
naţională, de mai bine de un an, dezinfectează ţara lui de 
troţkism. Este o operă anevoioasă şi penibilă. Dar el o face. O 
face până la capăt. Nu ştiu dacă Stalin are dreptate. Este şi 
greu de ştiut de la noi, ca şi de aiurea de altminteri. Este de 
presupus însă că n-ar fi purces la această epurare, dacă în 
adevăr, cei învinuiţi n-ar fi constituit o primejdie pentru 
regimul de acolo. Asta e precis. Stalin vrea să apere statul 
socialist cu toată dârzenia, cu toată hotărârea. De aceea el nu-
şi precupeţeşte sacrificiile, nu se încurcă în popasuri 
sentimentale. Pentru că el crede în statul pe care-l reprezintă 
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şi pe care-l conduce şi nu tolerează nicio răzvrătire şi nicio 
opoziţie. Când răsar – pe oriunde răsar – le stârpeşte. În Rusia 
este un regim totalitar. Un regim de dictatură. Cine îşi 
închipuie altfel, este un bolnav de naivitate. Doi oameni, 
cunoscuţi în România foarte bine, s-au dovedit să fie doi mari, 
doi incorigibili naivi. Unul a fost Panait Istrati, celălalt este 
André Gide. Amândoi au fost în Rusia. Amândoi au plecat 
acolo cu neiertata iluzie că se duc în ţara libertăţii. Panait 
Istrati căuta pe omul eliberat de fetişuri şi superstiţii, de mituri 
şi idoli, omul adevărat, omul întreg. Iar André Gide <<viitorul 
culturii>>. Nici unul, nici celălalt nu a găsit ceea ce sperau să 
găsească. Nici nu era cu putinţă. Şi s-au întors dezamăgiţi, goi 
de iluzii, trişti ca o casă nelocuită, cu o alee de trandafiri 
ofiliţi. Vinovaţi nu erau decât ei, care au putut crede că în 
Rusia nu-i dictatură. Este, acolo, aşadar, o dictatură, care ţine 
închegat molohul acesta care este Rusia. Stalin îşi ocroteşte 
ţara. E dator să nu facă altfel. Îmi spunea odată un diplomat 
sovietic, căruia îi cerusem unele lămuriri cu privire la nişte 
execuţii care avuseseră loc, că Stalin nu ezită în sentinţele pe 
care le dictează. <<Stalin – mi-a adăugat apăsat diplomatul 
sovietic – nu vrea să fie un Robespierre. Ştiţi că Robespierre a 
venit peste cap pentru că nu a ştiu să nu şovăie. Saint-Just s-a 
străduit aproape două ore să-l convingă să semneze ordinul ca 
să poată porni comitetele în luptă. Robespierre nu voia şi 
controversa şi îi opunea contra-argumente. În sfârşit, Saint-
Just stăruind a reuşit să-l câştige. Dar era prea târziu. 
Carabinierii năvăliseră peste ei, pentru ca unul să-i sfarme cu 
patul armei maxilarul. Robespierre n-a mai avut timp decât să 
caligrafieze: „Robes”. Pentru „pierre” n-a mai avut răgazul 
necesar şi aşa acţiunea lui şi lupta lui au eşuat. Ei bine, a 
încheiat diplomatul sovietic, Stalin ştie să nu şovăie>>. Este 
adevărat. Asta se vede. Curăţă terenul fără să ezite. Şi bine 
face. Numai că staliniştii trebuie să se roage ca aceia care 
expiază în faţa plutonului de execuţie să fie cu adevărat numai 
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nişte uneltitori la siguranţa statului şi nu pelerinii unor idei, 
preoţii unei noi evanghelii. Fiindcă semănătorii de idei, chiar 
dacă pier, au satisfacţia că pe mormintele lor – ştiute sau 
neştiute – mai curând sau mai târziu, va creşte rodul credinţei 
lor, fructul seminţei aruncate [...]”. 

Aşadar, Stalin, tătucul popoarelor, farul de la Răsărit, 
cel care aduce lumină şi libertate popoarelor cotropite cu cizma 
sovietică, „nu şovăie”, şi militari, guvernatori de provincii, 
conducători de instituţii sau înalţi funcţionari sunt trimişi în 
faţa plutonului de execuţie, fiind acuzaţi sau doar suspicionaţi 
de înaltă trădare, sabotaj, atentat la ordinea statului, stat care, în 
fapt, se confundă cu Liderul suprem. Leon Kalustian, deşi este 
însufleţit de idei politice de stânga, nu-şi pierde luciditatea, nu 
cade în capcana în care au căzut, de-a lungul vremii, mulţi 
intelectuali de stânga din Franţa, care au crezut cu adevărat că 
Rusia lui Stalin este patria libertăţii, a drepturilor muncitorilor 
şi a oamenilor săraci şi obidiţi. Stalin „curăţă terenul fără să 
ezite”, el „nu ezită în sentinţele pe care le dictează”, se 
substituie aşadar, pe faţă, justiţiei, condamnând la moarte sau la 
muncă silnică pe viaţă pe oricine crede el de cuviinţă.  

Potrivit lui François Furet, „regimul Uniunii Sovietice 
sub Stalin nu are, la apariţia sa în anii ‘30, precedent în istorie. 
Nu seamănă cu nimic din ce a existat. Niciun stat pe lume nu 
şi-a propus vreodată obiectivul de a-i extermina, deporta ori 
înrobi pe proprii ţărani. Niciun partid nu s-a substituit vreodată 
statului într-o asemenea măsură. Nici nu a controlat total 
întreaga viaţă socială a unei ţări şi vieţile tuturor cetăţenilor. 
Nicio ideologie politică modernă nu a mai jucat un asemenea 
rol în instaurarea unei tiranii atât de perfecţionate, încât până şi 
cei care se tem de ea trebuie să-i aplaude principiile. Niciun 
dictator nu a mai avut atâta putere în numele unei minciuni 
totale precum cea comunistă, atât de irezistibilă totuşi. [...] 
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Acelaşi fenomen se va repeta în cazul lui Hitler şi al 
nazismului53. 

Dată fiind prezenţa celor două regimuri totalitare 
antagonice, comunist şi, respectiv, nazist, Leon Kalustian 
anticipează războiul care va arunca, din nou, naţiunile 
europene, într-un conflict fratricid. În articolele „Rânjetul 
morţii” şi „Pacea ameninţată”, publicate în Zorile, anul II, 
nr. 309, din 11 martie 1936 şi, respectiv, nr. 495, din 16 
septembrie 1936, el notează: 

„Miroase a praf de puşcă; pe cerul plumburiu se 
tăvălesc nori grei, gata să azvârle omenirea într-un nou 
holocaust, într-o altă hecatombă. [...] Amintirea trecutei 
descătuşări apocaliptice stăruie încă; umbrele morţilor noştri 
sunt prezente; rănile nu s-au vindecat şi planeta continuă să ne 
dea imaginea unui sanatoriu universal, în care lumea îşi 
petrece o agitată convalescenţă. [...] Germania revanşardă, 
Germania practicilor medievale a ridicat labele ca să 
ciopârţească harta Europei; hotarele noastre, ca şi ale 
aliaţilor noştri, sunt în primejdie”. Dat fiind acest context 
sumbru, „pacea o doreşte orice om conştient de el însuşi. […] 
Pacea trebuie să rămână unicul ideal, fiindcă de menţinerea 
sau repudierea ei depinde soarta – viaţa sau moartea – lumii 
noastre”.  

Pacifist convins, Kalustian nu este un ziarist naiv. El 
simte că pacea europeană este din ce în ce mai fragilă şi că, mai 
devreme sau mai târziu, România va trebui să opteze pentru 
una dintre viitoarele tabere beligerante. În acest context al 
politicii internaţionale în care trebuie să optezi, Kalustian se 
declară francofil, aşadar antigerman, în articolul „Pro Franţa”, 
publicat în Zorile, anul II, nr. 320, din 22 martie 1936:  

„Acum, dacă te declari împotriva practicilor 
hitleriste, dacă te ridici împotriva Germaniei, provocatoare şi 

                                                            
53 François Furet, op. cit., pp. 161-162. 
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revanşardă; dacă spui – în lumina tuturor isprăvilor – că 
Berlinul nu urmăreşte altceva decât să incendieze planeta […]; 
dacă arăţi că interesele cele mai esenţiale ale naţiei acesteia 
[ale României] sunt – aşa cum au fost şi în trecut, aşa cum vor 
fi şi în viitor – alături de Franţa şi nu lângă cei care ne 
primejduiesc hotarele, atunci imediat apare inteligenţa 
cenzurii şi te masacrează. Imediat după aceea se năpustesc 
asupra ta – în numele celui mai integral românism – 
antreprenorii naţionalismului de răspântie, ca să bâlbâie 
înjurătura plătită, ca să lovească din ordin, ca slugile. [...] Aşa 
am ajuns în penibila postură, ca să fii suspectat, nu când eşti 
dovedit că te-ai pus în slujba mărcilor teutone, ci atunci când 
te ridici protestatar, în contra duşmanilor tradiţionali, atunci 
când mărturiseşti că linia amiciţiilor sacre nu trebuie frântă de 
nicio fantezie aventuroasă, de niciun capriciu bolnăvicios, al 
oricui vor fi ele”. Kalustian îşi declară susţinerea „pentru 
Franţa, care a palpitat dimpreună cu noi, în vreme de 
cumpănă, ca şi în zilele biruinţii”.  

Dar cine erau cei care „se năpusteau, în numele celui 
mai integral românism”, asupra celor care nu aderau la 
„naţionalismul de răspântie”? Este vorba, desigur, despre 
legionari, care nu tolerau alte opinii politice în afară de cele 
diseminate de către Căpitan, mai mult, care asasinau pe cei care 
îndrăzneau în mod public să le conteste credinţele.  

Este meritul lui Leon Kalustian de a-şi fi păstrat 
capul limpede în contextul devălmăşiilor ideologice totalitare 
ale timpului său, asumând în mod militant valorile democraţiei 
şi condamnând în acelaşi timp, cu egală măsură, comunismul 
sovietic, fascismul italian şi nazismul german. După cum am 
văzut în acest capitol, în Europa totalitarismul de dreapta şi cel 
de stânga au fost egal de criminale. Deşi au avut justificări 
ideologice distincte, ambele s-au pronunţat feroce împotriva 
democraţiei politice, împotriva libertăţii şi a liberalismului, 
împotriva drepturilor omului şi a universalităţii acestora, 
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promovând, în schimb, ura – fie aceasta de rasă sau de clasă, 
împărţirea societăţii în cetăţeni de rangul întâi şi de rangul al 
doilea, discriminarea aşadar, instigarea la ură, genocidul, 
etnocentrismul, terorismul politic prin lichidarea fizică a 
adversarilor sau încarcerarea acestora în lagăre de concentrare.  

Cavaler al libertăţii, Leon Kalustian apare ca un 
spirit care, în pofida tradiţiei intelectuale şi politice a timpului 
său, rămâne rece la chemările rasiste ale sângelui, la doctrina 
fascistă enunţată de către Mussolini şi la cântecul de sirenă 
comunist al luptei de clasă. Este meritul unui om care şi-a 
asumat valorile democraţiei şi ale libertăţii, inclusiv în 
contextul în care, în propria lui ţară, mulţi intelectuali 
redutabili îmbrăţişau deschis valorile extremei drepte, iar 
legionarii acţionau politic prin prisma ameninţărilor cu moartea 
şi a crimelor politice.  
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Orizontul românesc al existenţei de după 
Marea Unire din 1918 

 
 
La 1 decembrie 1918, românii au realizat Marea 

Unire, dând naştere României Mari sau, aşa cum era denumită 
în epocă, României Dodoloaţe. Noul stat era compus din 
vechile provincii româneşti Moldova şi Muntenia, care se 
uniseră în 1859 într-un singur stat naţional, cunoscut în timp 
sub denumirea de Vechiul Regat; din  Bucovina, Basarabia şi 
Transilvania, provincii care avuseseră, timp de secole, propria 
tradiţie administrativă şi propria fizionomie culturală, şi care 
acum trebuiau să-şi armonizeze texturile cu Vechiul Regat. 
Potrivit istoricilor, anul 1866 este considerat anul de debut al 
României moderne, odată cu adoptarea unei Constituţii noi, în 
vremea regelui Carol I.  

Între secolele al XIV-lea şi al XIX-lea, Ţările 
Române (Moldova şi Ţara Românească) s-au aflat sub 
suzeranitate otomană. Banatul şi Transilvania au revenit 
coroanei Ungariei, încă din veacul al XI-lea, împărtăşind soarta 
acesteia. Transilvania este colonizată în parte cu unguri în 
zonele de la graniţă şi cu germani în special în oraşe. După 
dezastrul de la Mohacs din anul 1526, Banatul devine paşalâc 
turcesc, aidoma Ungariei; Transilvania, condusă de principi 
maghiari, ajunge vasală a Porţii, asemeni Moldovei şi 
Munteniei, deşi se bucură de mai multă libertate. După pacea 
de la Karlowitz, din anul 1699, administraţia austriacă se 
instalează în Transilvania şi Banat, apoi, din anul 1775, în 
Bucovina. Pe parcursul secolului al XVIII-lea, autonomia 
Moldovei şi Ţării Româneşti a devenit din ce în ce mai precară, 
în urma instaurării aşa-numitului regim fanariot, regim politic 
prezent până în 1821. Principalele sale caracteristici erau 
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amestecul crescând în treburile interne ale Principatelor şi 
secătuirea resurselor economice ale Ţărilor Române. Sultanul 
hotăra succesiunea domnitorilor şi influenţa în mod decisiv 
politica acestora. În urma războaielor ruso-turce şi a semnării 
Tratatului  de la Iaşi în 1792, Rusia a anexat teritoriul dintre 
Bug şi Nistru, întinzându-se astfel pentru întâia oară până la 
graniţele Moldovei. Tratatul de la Bucureşti din 1812 a 
recunoscut Rusiei anexarea Moldovei dintre Prut şi Nistru, 
cunoscută apoi sub numele de Basarabia.  Pe de altă parte, 
habsburgii ocupă Oltenia între 1718 şi 1739 şi anexează 
Bucovina în 1775.  

Din cele trei provincii încorporate de România în 
1918, Bucovina era cea mai puţin românească din punct de 
vedere etnic. Jumătatea de nord a teritoriului era compact 
locuită de o populaţie ucraineană care depăşea numeric 
populaţia românească a zonei. În 1910, ucrainienii alcătuiau 
grupul cel mai numeros în Bucovina, reprezentând 38,4% din 
populaţie. Veneau apoi etnicii români cu 34,4%, urmaţi de 
evrei şi germani cu 12% şi, respectiv, 9,3%54. România de după 
Primul Război Mondial a moştenit structura socială şi 
demografică a Bucovinei aşa cum fusese ea configurată în 
timpul stăpânirii austriece. Populaţia ucraineană şi românească 
era în cea mai mare parte rurală, în vreme ce populaţia germană 
şi evreiască era intens urbanizată. Deşi elitele urbane şi 
administraţia erau alcătuite în cea mai mare parte din germani 
şi evrei, românii şi ucrainienii nu erau lipsiţi de posibilitatea 
unei mobilităţi ascendente. În Bucovina austriacă, evreii se 
bucurau nu numai de întâietate economică şi socială, ci şi de 
importanţă politică. 86% dintre avocaţi erau în 1914 evrei, iar 

                                                            
54 Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare: 1918 – 1930, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 64.  
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preşedintele baroului era evreu. De asemene, un mare număr de 
evrei studiau la Universitatea germană din Cernăuţi55. 

În perioada interbelică, în Basarabia a prevalat o 
identitate moldovenească, în vreme ce în Bucovina printre 
etnicii români se dezvoltase o identitate românească încă 
înainte de Marea Unire56. În timpul stăpânirii ruseşti, Basarabia 
a cunoscut fenomenul rusificării lingvistice şi culturale, 
fenomen care i-a afectat pe intelectualii moldoveni. Marea 
majoritate a românilor (şi a populaţiei în general) era rurală şi 
depindea de agricultură pentru a-şi câştiga existenţa. 
Centralizarea şi rusificarea, atât de evidente în practicile 
administrative ale bisericii, au guvernat deopotrivă politica 
rusească în domeniul învăţământului şi culturii57. 

În 1918, Transilvania era populată de un complex 
cortegiu de grupuri etnice, lingvistice şi religioase, incluzând 
români, maghiari, secui, germani, evrei, ucrainieni, ţigani, 
sârbi. Peste jumătate din populaţie era românească, iar românii 
erau în proporţie covârşitoare ţărani. În 1910, ei alcătuiau 
59,7% din populaţia rurală, dar numai 19,7% din cea urbană. 
Maghiarii, germanii şi evreii formau 88,5% din populaţia 
urbană a Transilvaniei. Românii fuseseră toţi ortodocşi până la 
sfârşitul secolului al XVII-lea, când o parte a clerului şi o parte 
a populaţiei laice au acceptat unirea cu Roma, alcătuind 
Biserica Unită sau Greco-Catolică. Din punct de vedere 
cultural, elitele urbane din Transilvania erau în mare parte 
maghiare şi germane, incluzând mulţi evrei maghiarizaţi58. 
Politica naţionalităţilor, dusă de guvernele ungare în intervalul 
1880-1914, nu a reuşit să-şi atingă scopul, şi anume asimilarea 

                                                            
55 Irina Livezeanu, Cultură și naționalism în România Mare: 1918-1930, 
Editura Humanitas, București, 1998, p.71. 
56 Ibidem, p. 114. 
57 Keith Hitchins, România: 1866 – 1947, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2013, p. 247. 
58Ibidem, pp. 164-165. 
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românilor. Aceştia au opus o rezistenţă extraordinară integrării 
în straturile mai largi ale societăţii ungare. Religia era unul 
dintre obstacolele în calea politicii de asimilare. Românii erau 
ortodocşi sau uniţi, tradiţiile lor istorice şi culturale fiind astfel 
diferite de acelea ale maghiarilor. Românii erau într-o măsură 
covârşitoare agricultori şi îşi păstraseră aproape intacte 
obiceiurile şi credinţele lor tradiţionale59. 

Aşadar, în 1918, etnicii români din provinciile 
româneşti care s-au unit cu România constituiau, în proporţie 
semnificativă, o populaţie rurală, slab şcolarizată, în mare parte 
de rit ortodox, depozitară a unei conştiinţe tradiţionale şi a unor 
valori rurale.  

Prima sarcină a naţionalismului românesc postbelic a 
constituit-o realizarea fuziunii celor trei provincii recent unite 
cu România, prin naţionalizarea elitelor, a instituţiilor culturale 
şi a zonelor urbane, şi prin românizarea sau excluderea 
populaţiilor etnic neromâneşti60. În articolul „Scrisoare unui 
european”, Axa, nr. 3 din 27 noiembrie 1932, Constantin Noica 
surprinde acest deziderat al corifeilor naţionalismului cultural 
românesc: „Aici, în România, şi acum, în România, istoria nu 
te lasă în pace. Istoria se vrea făcută şi colectivitatea 
românească te cheamă neîncetat. Şi ce vrea ea? Să-şi caute 
sensuri româneşti odată făcută Unirea. Să-şi realizeze, pe 
planul spiritual, naţionalitatea. Să facă naţionalism spiritual”61. 

În articolul „Suflet ardelean”, din Zorile, anul II, nr. 
576, din 6 decembrie 1936 şi cenzurat de autorităţile 
comuniste, Leon Kalustian creionează un portret al unui fiu 
care fusese, timp îndelungat, răpit fiinţei naţionale, şi anume 
ardeleanul:  

                                                            
59 Irina Livezeanu, op. cit. , p. 226. 
60 Ibidem, p. 229. 
61 Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Editura Fundaţiei 
Culturale Române, Bucureşti, 1995, p.177. 
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„Au trecut sărbătorile la care am comemorat unirea 
cu Ardealul. S-au terminat festivităţile care au cimentat 
prietenii şi au dovedit că hotarele noastre – sacrele şi dreptele 
noastre hotare - sunt intangibile şi eterne. Am ascultat şi 
pomenirea celor care au murit şi omisiunea politicianistă a 
acelora care trăiesc, dar prin fapta cărora s-a zămislit 
România Mare şi am văzut şi am citit, reactualizată, în 
întreaga istorie a luptelor de eliberare şi contopire, 
zbuciumata şi epica istorie a visurilor împlinite. N-a stăruit 
însă nimeni, cu ocazia asta, asupra unei laturi cu totul aparte, 
asupra a ceea ce aş putea numi esenţialul ardelenesc, asupra 
sufletului acelora de dincolo de liziera Carpaţilor. Fiindcă 
sufletul ardelean este darul cel mai de preţ care s-a adus în 
vechiul regat, tezaurul pe care nu l-am ştiut estima şi respecta, 
dar care constituie acolo o adevărată spiritualitate, o autentică 
religie. Veacuri de asupriri şi împilări sub cârmuiri 
duşmănoase, culcaţi la pământ sub poverile îngrămădite ale 
nedreptăţilor haine, svârliţi în temniţe şi împinşi la 
spânzurători, pentru că n-au încetat să doinească în ei vrerile 
de libertate şi de omenie, ardelenii, cu elanurile lor refulate 
dar treze, cu idealurile lor biciuite şi sfârtecate, dar nicio clipă 
uitate – trebuiau să opună prigoanei şi urii şi injustiţiilor 
tradiţionale ale stăpânitorilor un solidarism irefragabil, o 
colectivă şi perfectă unitate. Şi ei le-au adus – patrimoniu 
trecut din generaţie în generaţie –şi aşa s-a păstrat acolo, 
împotriva tuturor vrăjmăşiilor, o conştiinţă românească, o 
permanentă primejdie românească – am zice – pentru 
agresori, fiindcă românii ardeleni erau încălziţi şi fanatizaţi de 
aceleaşi năzuinţi, îi mistuia dogoarea aceloraşi credinţe şi 
erau legaţi între ei de acelaşi suflet călit în strădanii şi 
aşteptări, granificat de seculare suferinţi şi nădejdi. Sufletul 
ardelean pe care nu toţi îl înţeleg! Cei mai mulţi îşi închipuie 
că ardelenii sunt oameni care, pentru că au şcoala răbdării, 
pot răbda necontenit. Nenorocită eroare. Ardeleanul a răbdat 



- 100 - 
 

atunci când el adăsta să vină ceasul unirii. Pentru ceasul 
acesta a răbdat şi s-a chinuit, a luptat şi a sângerat. Avea 
atunci un mobil. Ştia pentru ce suferă şi nu-şi precupeţea nici 
sacrificiile, nici zilele. Adia în el o credinţă, pentru care darnic 
îşi dădea viaţa. Dar acum? Acum visul s-a împlinit. Credinţa 
lui, aevea, a devenit realitate. Şi ardeleanul nu mai are astăzi 
motive de suferinţă şi chiar dacă suferă nu ştie pentru ce, nu 
mai are suportul interior pentru suferinţă, justificarea ei, 
fiindcă fruntariile dintre români au căzut, sub năruirile 
biruinţei. Sufletul ardelean este sensibil ca o glicină. El ţi se dă 
integral când îl ceri. Dar dacă ţi-ai propus să-l ai, apoi trebuie 
să-l cruţi de necazuri, să-l fereşti de zgura înşelărilor. Cinstei 
lui, curăţeniei lui nu i se cuvine decât cinste şi curăţenie, şi nici 
într-un caz coţcărie şi şmecherii de măsluitori. Ardelenii nu 
sunt deprinşi cu zig-zaguri. Ei iubesc drumul rectilin. 
Ardeleanul nu se uită pieziş, ci drept în faţă şi el a făcut cu 
sufletul lui, cu felul lui de a gândi şi de a se purta, o biserică la 
care am început să ne închinăm cu toţii şi ne-am învăţat să 
poposim adesea pe potecile dinlăuntrul nostru, să preţuim ceea 
ce este în noi înşine, fiindcă numai acolo vom afla, în ore de 
cumpănă, reazăm şi dezlegare. Şi tot sufletului ardelenesc – 
care nu iartă trădările, care nu uită renegările, care nu 
concepe fărădelegea şi nu admite neomenia şi arbitrarul – 
datorăm sensul demnităţii, al drepturilor civice, al onoarei, al 
respectului, al omului OM. Atunci când lampioanele 
sărbătoarei s-au stins, se cuvine să aprindem măcar o candelă 
pentru sufletul ardelean, mereu acelaşi, simţit material şi ieri 
şi azi şi mâine [...]”. 

Se desprinde din aceste gânduri teza 
excepţionalismului transilvan: sufletul ardelean, „pe care nu 
toţi îl înţeleg”, este produsul unei istorii diferite de cea a 
românilor din Vechiul Regat şi este „darul cel mai de preţ care 
s-a adus în vechiul regat”. Kalustian închină un laudatio 
românilor aflaţi dincolo de Carpaţi, care, în ciuda „veacurilor 
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de asupriri şi împilări”, „nu au încetat să doinească în ei 
vrerile de libertate şi de omenie”. În ochii jurnalistului, 
ardelenii sunt demni de preţuire şi de respect, întrucât, 
„împotriva tututor vrăjmăşiilor”, şi-au păstrat o „conştiinţă 
românească”, opunându-se cu stoicism politicii de asimilare 
duse de către austrieci şi maghiari. Iar acum, după împlinirea 
visului naţional, după ce ne-am asigurat că „hotarele noastre - 
sacrele şi dreptele noastre hotare – sunt intangibile şi eterne”, 
se cuvine să învăţăm a preţui „sensibilul suflet ardelean”. 
Acest suflet este, în opinia lui Kalustian, înzestrat cu o sumă de 
atribute morale demne de admirat: cinste, curăţenie, 
verticalitate, omenie şi respect faţă de lege. Lui îi datorează 
românii „sensul demnităţii şi al drepturilor civice”. Kalustian 
socoteşte felul de a fi al transilvănenilor drept un punct de 
reper pentru tânăra naţiune românească, asemuind sufletul, 
adică firea ardelenească, unei „biserici la care am început să 
ne închinăm cu toţii”.  

Încă şi astăzi, în secolul XXI, mentalul colectiv 
românesc păstrează această icoană a ardeleanului ca fiind 
moralmente superioară şi demnă de slăvit şi de luat ca 
exemplu. În imaginarul colectiv românesc, Ardealul a 
reprezentat şi continuă să reprezinte un izvor special de 
românitate, un spaţiu de cultură şi de civilizaţie de elită. 
Kalustian scrie un articol din care se revarsă gustul bun al 
patriotismului, având tactul şi inteligenţa, într-o epocă a 
şovinismului, a tentaţiei de a-ţi evoca etnia lovind în alteritate, 
să deschidă lectorului bucureştean o fereastră afectivă către 
fratele său, nu de mult timp regăsit.  

Dovada faptului că Leon Kalustian este un jurnalist 
patriot, dar care nu se lasă contaminat de neliniştile xenofobe 
ale naţionalismului extremist, o regăsim în cuprinsul 
articolului, şi el cenzurat de regimul comunist, intitulat 
„Politica cea bună”, publicat în Zorile, anul II, nr. 556, din 28 
noiembrie 1936:  
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„La Odorhei a avut loc congresul general al 
partidului ţărănesc maghiar. Nu am la îndemână cuvântările 
care s-au rostit cu prilejul acestor dezbateri, dar parcurgând 
moţiunea care s-a votat – concluzie a discuţiilor, nu-mi apare 
câtuşi de puţin dificil a reconstitui cele ce s-au pronunţat 
acolo, spiritul care a prezidat lucrările congresului, 
preocupările ţăranilor maghiari, idealurile şi năzuinţele lor. 
Transcriem, din moţiune, cuvânt cu cuvânt: <<Partidul 
ţărănesc maghiar exprimă credinţa neclintită în democraţie, 
care singură este în stare să asigure progresul popoarelor şi, 
pentru popoarele minoritare, însăşi viaţa. Partidul îndeplineşte 
o misiune istorică atunci când, sub drapelul tradiţional al 
democraţiei ardelene, adună pe toţi ungurii rămaşi fără 
ocrotire. Cu liniştea conştiinţei curate, respinge orice calomnie 
adresată contra lui din partea partidelor ungureşti şi tot aşa se 
opune încercărilor celorlalte partide reacţionare>>. Şi acelaşi 
suflu şi aceeaşi concepţie se degajează şi din textul telegramei 
omagiale, trimisă de congresiştii maghiari d-lui Ion 
Mihalache, în care, între altele, se spune: <<Ţăranul maghiar, 
legat de sfântul pământ al Ardealului, luptă pentru dreptate 
între diferitele popoare ale ţării, prin partidul nostru, ca şi dvs. 
De aceea, sperăm că interesele comune ale ţărănimii acesteia 
vor fi îndeplinite prin realizarea apropiată a programului 
partidului naţional-ţărănesc>>. Aşadar, punctul de vedere al 
ţărănimii maghiare nu se deosebeşte nici cu o iotă de acela al 
populaţiei rurale româneşti. Ţăranul maghiar, ca şi cel român, 
este avid după o viaţă mai bună, mai dreaptă, mai omenoasă. 
Ţăranul maghiar, ca şi cel român, vrea ca produsul muncii lui 
grele să fie răsplătit cum se cuvine, ca să nu se mai insinueze 
în el, copleşitor, sentimentul zădărniciei, al oboselii şi al 
blazării, din pricina căruia ogoarele sunt lucrate alandala şi 
lăsate să le cotropească paragina, iar gospodăriile, în loc să se 
dezvolte şi să prospereze, le vedem vraişte, abandonate 
întâmplării, ruinate. E aici o întreagă problemă de psihologie 
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rurală, la care cei ce veghează la destinele neamului acestuia, 
sunt datori să mediteze şi să soluţioneze. Pe ţăran nu-l leagă 
de viaţă nicio credinţă, decât aceea a pământului. Glia, pe 
care o răstoarnă şi o frământă cu mâinile lui crăpate şi trudite, 
înseamnă pentru el totul: şi religie şi superstiţie şi ideal. El e 
înfrăţit cu pământul, e robotitorul lui neostenit, e cântecul şi 
moartea lui, pentru că el crede în palma de ţarină, cu tăria 
oarbă şi îndărătnică a misticului. Şi când ogorul nu-i mai dă 
putinţa unui trai omenesc, când rodul seminţei aruncate nu 
capătă cât îi trebuie lui, ca să hiberneze cu muierea şi plozii şi 
vitele şi pentru însămânţările viitoare, atunci – peste voia lui – 
se frânge în el unicul lui resort, se surpă biserica pe care şi-a 
clădit-o şi blestemă pământul care l-a dezamăgit ca o ibovnică 
prinsă în mirişte, după ce-i dăduse gândul lui întreg, existenţa 
lui toată, şi mâniile purced să-l înlănţuie şi omul, simplu, 
înnebuneşte. Ţăranii de orice grai şi etnicism ar fi ei, după 
asta tânjesc: după o viaţă mai bună. Dar în cazul acesta 
special, congresul partidului ţărănesc maghiar mai are o 
semnificaţie, care, în împrejurările de azi, îndeosebi, trebuie 
vârtos subliniată. Ţărănimea maghiară nu este revizionistă. Ea 
vrea doar, în cadrul statului acesta şi al legilor lui, să nu fie 
asuprită, batjocorită, exploatată, nedreptăţită, să se bucure de 
un tratament egal, cu îndatoriri comune, dar şi cu drepturi 
identice. Noi avem această obligaţie faţă de minorităţile care 
trăiesc în ţara aceasta, prin dreptele şi logicele întregiri 
teritoriale. Şi este o crimă naţională să mai continue incitările 
şi asmuţirile, prigoana şi ura – pe care le întreţin cu 
perversitate câţiva nătărăi ai tricolorului luat în antrepriză – 
deşartă acţiune care, în loc să ne apropie, ne depărtează, şi în 
loc să ne unifice, ne dizolvă. Noi avem datoria să facem în aşa 
fel încât minoritarii să uite că sunt minoritari, să adormim în ei 
orgoliile naţionale, să cloroformizăm, printr-o politică 
înţeleaptă, orice instincte atavice, orice porniri centrifugale. 
Atunci, dl. Mussolini va putea să dea drumul din gură oricăror 
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insolenţe şi dl. Horty îşi va putea plimba uniforma de amiral 
pensionat oriunde, fără să ne doară capul, fără să ne 
sinchisim, nici de unul nici de altul. Şi politica cea bună nu stă 
în neroziile reacţiunii, ci în cumpăneala, în metodele şi 
programele partidelor democratice”. 

După ce ne-a înlesnit cunoaşterea sufletului 
ardelean, sufletul românului ardelean, Leon Kalustian priveşte 
cu acelaşi interes şi aceeaşi deferenţă către sufletul maghiar din 
Ardeal, suflet care, în versiunea sa ţărănească, nu se deosebeşte 
de sufletul ţăranului român. Asemeni ţăranului român, ţăranul 
maghiar este animat de idealul unei vieţi „mai bune, mai 
drepte, mai omenoase”. Ţăranii români şi cei maghiari sunt 
credincioşi unei religii comune, aceea a pământului, nutrind o 
dorinţă identică: sporirea bunăstării gospodăriei proprii. Nu 
numai „românu-i frate cu pământul”, ci şi maghiarul, întrucât 
pământul este, şi în cazul său, sursă primă de existenţă şi o 
componentă esenţială a vieţii. De aceea, politicienii ar trebui să 
ştie că „ţăranii de orice grai şi etnicism ar fi ei, după asta 
tânjesc: după o viaţă mai bună”. Leon Kalustian demonstrează, 
din nou, într-o vreme a extremismului politic  înrădăcinat atât 
între graniţele României, cât şi în Europa, ataşamentul său, clar 
şi irevocabil, faţă de valorile democraţiei, şi se dovedeşte a fi 
înzestrat cu o conştiinţă civică şi politică modernă, care asumă 
idealul acceptării alterităţii etnice şi pe cel al garantării juridice 
şi al promovării prin politici publice a drepturilor, valorilor şi a 
moştenirii culturale proprii minorităţilor naţionale, în speţă ale 
celei maghiare: „Ţărănimea maghiară nu este revizionistă. Ea 
vrea doar, în cadrul statului acesta şi al legilor lui, să nu fie 
asuprită, batjocorită, exploatată, nedreptăţită, să se bucure de 
un tratament egal, cu îndatoriri comune, dar şi cu drepturi 
identice. Noi avem această obligaţie faţă de minorităţile care 
trăiesc în ţara aceasta, prin dreptele şi logicele întregiri 
teritoriale. Şi este o crimă naţională să mai continue incitările 
şi asmuţirile, prigoana şi ura – pe care le întreţin cu 
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perversitate câţiva nătărăi ai tricolorului luat în antrepriză – 
deşartă acţiune care, în loc să ne apropie, ne depărtează, şi în 
loc să ne unifice, ne dizolvă. Noi avem datoria să facem în aşa 
fel încât minoritarii să uite că sunt minoritari, să adormim în ei 
orgoliile naţionale, să cloroformizăm, printr-o politică 
înţeleaptă, orice instincte atavice, orice porniri centrifugale”. 
Kalustian se declară, din nou, împotriva formaţiunilor de 
extremă dreaptă, formaţiuni care încurajează intoleranţa etnică 
şi promovează terorismul politic. De asemenea, cheamă, pe cei 
care au competenţe în rezolvarea problemei agricole, să 
soluţioneze necazurile cu care se confruntă talpa ţării. 
Concluzia articolului este aceea că problema ţărănească trebuie 
să-şi afle dezlegarea în cadrul programelor partidelor 
democratice şi prin acţiuni politice democratice, 
preîntâmpinându-se, în acest mod, seducerea ţărănimii de către 
mişcările politice extremiste. 

În perioada dintre cele două războaie mondiale, 
intelectualii români de cele mai diverse convingeri ideologice 
s-au angajat într-o polemică aprinsă în privinţa cursului pe care 
trebuia să-l ia dezvoltarea ţării. Se pot discerne, din această 
perspectivă,  două grupări de intelectuali: europeniştii şi 
tradiţionaliştii. Cei dintâi considerau România ca parte a 
Europei şi insistau că ea nu avea altă alegere decât să urmeze 
calea de dezvoltare economică şi socială proprie Occidentului 
urbanizat şi industrializat. Tradiţionaliştii, pe de altă parte, 
scoteau în evidenţă caracterul agrar al României şi căutau 
modele de dezvoltare bazate pe propria ei moştenire socială şi 
culturală unică62.  

Democraţia şi naţionalismul sunt axele principale ale 
dezbaterii politice româneşti din anii ’30: pentru unii, România 

                                                            
62 Keith Hitchins, România: 1866 – 1947, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2013, p. 333. 
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nu era destul de democratică, iar pentru alţii ea nu era destul de 
românească63. 

La fel ca majoritatea statelor europene, în perioada 
interbelică România  fost cuprinsă de febra antisemitismului, 
un flagel prezent în societatea românească încă de la mijlocul 
secolului al XIX-lea, când era cunoscut sub denumirea de 
„cestiunea evreiască”. Ideologiile antisemite, naţionaliste şi 
antidemocratice se vor dezvolta cu deosebire spre finalul anilor 
‘20 şi începutul anilor ‘30 ai secolului XX. În anul 1927 
întâlnim o formaţiune politică – Mişcarea Legionară - care va 
deveni expresia clasică a totalitarismului de extremă dreapta 
din România. Curelele de transmisie a ideologiei legionare în 
rândul maselor vor deveni jurnalele Cuvântul, condus de Nae 
Ionescu, Calendarul, condus de Nichifor Crainic, şi Axa, 
publicaţie a tinerilor intelectuali ce vor forma cuibul legionar 
cu acelaşi nume. Între numele sonore care au devenit 
teoreticieni ai Mişcării s-au numărat Mircea Eliade, Constantin 
Noica şi Emil Cioran. Temele majore ale ideologiei legionare 
sunt naţionalismul, antidemocratismul, ortodoxismul, 
antisemitismul şi anticomunismul64. 

În perioada interbelică, antisemitismul şi xenofobia 
au răscolit conştiinţa publică europeană, dând naştere, în 
rândurile populaţiei, la sentimentul de ură faţă de evreu şi, 
respectiv, faţă de străin, şi încurajând anumite guverne 
naţionale să adopte politici de stat având ca scop final 
periclitarea sau chiar exterminarea etniei evreieşti în ansamblul 
său şi a altor minorităţi. Având în vedere această realitate 

                                                            
63Lucian Boia, Capcanele istoriei: elita intelectuală românească între 1930 
şi 1950, Editura Hmanitas, Bucureşti, 2012, p. 48. 
64 Florin Müller, Metamorfoze ale politicului românesc: 1938 – 1944, 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, p. 65. 
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tragică, este cu atât mai salutară atitudinea publică a lui 
Kalustian, aceea de a sancţiona derapajul antisemit, intoleranţa 
şi xenofobia, prezente şi în societatea românească din acele 
timpuri. 

În articolul „Oameni înnebuniţi. Concluzii politice 
dintr-un eveniment sportiv”, publicat în Zorile, anul II, nr. 
487, din 8 septembrie 1936, dar cenzurat de editorul comunist 
al Conspiraţiilor sub cer deschis: pagini dintr-o luptă 
antifascistă şi democratică, jurnalistul notează:  

„Am asistat sâmbătă seara la o criză de demenţă 
colectivă. Degradatoare şi repulsivă pentru orice om cu 
judecată întreagă, pentru fiece individ care a cules ceva din 
vastul potir al civilizaţiei, al culturii, al umanismului. Unde s-a 
produs sincopa paranoică? La un spectacol – dragă Doamne – 
sportiv. Da, da! La un spectacol sportiv. Şi anume, la 
reuniunea de box, care a adus acolo, pe arena <<Venus>>, 
peste zece mii de spectatori. Mărturisesc: eu sunt un pasionat 
al sportului; şi cu toate că ar putea să pară că nu poate fi nicio 
legătură între mania exerciţiilor mintale, adică plăcerea de-a 
întârzia în bibliotecă, şi voluptatea de a te mişca în aer liber 
participând la un joc oarecare, le-am făcut pe amândouă, fără 
ca una să altereze alta. Aşa, după ce mă căzneam – acum mai 
mulţi ani – să-l înţeleg pe Spinoza şi pe Bergson de pildă, mă 
duceam să joc fotbal sau la un antrenament de box, ori la o 
partidă de tenis. Tenisul ca şi înotul, patinajul ca şi schiul le 
practic cu plăcere – cu multă plăcere chiar şi astăzi – ori de 
câte ori ocupaţiile îmi permit să o fac. Fotbalul îl iubesc însă, 
dintre toate, cel mai mult, şi, pentru că nu-l mai pot juca, mă 
mulţumesc să-l urmăresc de la tribună, cu emoţia cu care aş fi 
pe teren şi nu o dată am fost pus în neplăcuta situaţie de a-mi 
cere scuze către o doamnă elegantă sau unui domn spilcuit 
fiindcă i-am lovit cu piciorul, şutând din tribună şi eu, imitând 
instinctiv pe echipierul de pe teren, care trebuia să tragă în 
balon. Mi s-a întâmplat de atâtea ori lucrul acesta, şi mi se mai 
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întâmplă ceva la partidele de fotbal: nouăzeci de minute cât 
durează un meci uit de toate; uit că n-am bani, uit de necazuri, 
îl uit pe Ion Inculeţ şi pe dl. Tătărăscu, în sfârşit, nu trăiesc în 
ora aceea şi jumătate decât jocul cu balonul rotund. Cu o 
singură nedumerire am rămas, din lunga mea activitate 
sportivă: de ce i se spune boxului <<arta nobilă>>, pentru că 
– aflaţi-o, dacă n-aţi ştiut – aşa i se spune: <<arta nobilă>>. 
Ce nobleţe poate să însemne a învineţi ochiul cuiva, a face să-i 
sângereze nasul sau a-i zdrobi maxilarul, n-am înţeles nici 
măcar după ce l-am practicat, şi nimeni până acum nu m-a 
putut face să înţeleg. Am spus toate astea ca să nu se creadă 
cumva că aş fi un sportofob. Nu. Departe de mine asemenea 
intenţii. Dar spectacolul de sâmbătă seară, la care am fost un 
martor dezgustat – trebuie să recunosc – pune anume 
probleme şi impune poate o revizuire în raţionamente. Fiindcă 
arenele sportive au ajuns un fel de maidan, în care se face o 
oribilă politică. Ea a infectat – cu morbul ei păcătos – sportul. 
Care nu mai este, astfel, sport. Ci altceva, cu totul altceva. Am 
văzut pe alte stadioane, în ultimii trei ani mai cu deosebire, că 
spectatorii se străduiesc să facă politică. Şi nu mai vin parcă 
să contemple o fază frumoasă sau mai multe, să aplaude un 
câştigător merituos, ci să huiduiască şi să fluiere pe 
concurenţii care întâmplător nu au pe <<escu>> în coadă. 
Valoarea jucătorului sau talentul lui cade pe planul al 
şaptelea. Contează dacă are pe <<escu>> în coadă. Înainte 
nu era aşa: sportul era sport. Acum, din sport se face politică, 
şi o întâlnire dintre două echipe de fotbal, una din Ardeal şi 
alta de la Bucureşti, sau un meci de box dintre un 
<<minoritar>> şi un <<neaoş>> este un fericit prilej pentru 
frecventatorii arenelor să-şi etaleze convingerile politice, 
azvârlind cu sticle de limonadă (pe arenele sportive se vinde 
limonadă), cu pietroaie (proaspeţii politicieni şi viitorii bărbaţi 
de stat au argumentele lor convingătoare), cu răngi de fier şi 
reteveiele (sunt la modă de la o vreme) în capetele jucătorilor 
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din Ardeal şi ale acelora care, fără vina lor, au păcătuit 
iremediabil că nu s-au născut <<neaoş>>. Ceea ce s-a 
petrecut însă sâmbătă seara la <<Venus>> a întrecut tot ce a 
fost până acum ca „politică” pe arenele sportive. Şi 
întâmplarea ar trebui să dea serios de gândit conducătorilor, 
fiindcă – lucrurile tot progresând – nu se poate şti ce vor 
aduce într-o zi. Noi ne facem datoria să atragem atenţiunea 
celor în drept şi să-i invităm la meditaţie şi la măsuri. Altfel, 
desigur, nu va fi bine. Sub niciun raport, şi nici cinste nu pot 
face asemenea isprăvi şi manifestaţii. Gala de box de la arena 
<<Venus>> programa între altele şi întâlnirea dintre Moţi 
Spakow şi Vasile Şerbănescu. Întâlnirea era importantă, 
fiindcă în dispută era titlul de campion al României la toate 
categoriile – adică titlul suprem – pe care îl deţinea, cum îl şi 
deţine, Spakow, dar pe care el îl punea în joc, adică în cazul 
unei victorii obţinute de Vasile Şerbănescu, trofeul acesta îi 
revenea lui. Moţi Spakow este evreu. Vasile Şerbănescu este 
român. Evident, trebuia să se facă politică, şi Vasile 
Şerbănescu a fost tot timpul susţinut cu elan şi cu urlete de 
galeria care făcea <<politică>>. Dar asta – se vede treaba – 
nu-i destul, fiindcă reprizele meciului se scurgeau în avantajul 
categoric al lui Spakow, superior mult tehniceşte, mai bine 
pregătit, cunoscând mai în detaliu tainele <<artei nobile>>. 
Meciul angajat pentru zece ronduri s-a consumat aşa: primele 
cinci ronduri în favoarea netă a lui Spakow; patru la egalitate, 
dar cu o uşoară superioritate tot a lui Spakow, iar ultimul rond 
a fost câştigat de Vasile Şerbănescu. Izbânda deci a aparţinut 
lui Spakow, care şi-a păstrat în felul acesta şi titlul de campion 
al României la toate categoriile. Până aici, nimic neobişnuit. 
S-a întâmplat însă că în toiul luptei, o lovitură dată de Vasile 
Şerbănescu să-i deschidă lui Spakow arcada, care a purces să 
sângereze abundent. Dau – pentru necunoscători – detaliul că 
faptul, uzual de altfel în materie, constituie un handicap serios 
pentru orice luptător. Vasile Şerbănescu a căutat să speculeze 
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– cum era şi normal – această stare de inferioritate a lui 
Spakow şi nu ţinea decât să lovească arcada deschisă, ceea ce 
a şi reuşit, făcând să curgă peste ochiul şi faţa lui Spakow şi 
mai vârtos sângele… Atâta a fost destul pentru ca lumea să 
înnebunească. Tonul a fost dat de peluza populară, unde erau 
masaţi câteva sute de tineri, <<oameni politici>> în diverse 
cămăşi şi uniforme la modă, care de unde până atunci strigau 
doar: <<arde-l pe jidan>>, <<trimite-l în Palestina>> şi aşa 
mai departe, au schimbat parola odată cu ivirea sângelui pe 
obrazul lui Spakow. Şi au purces să urle astfel, dând arama pe 
faţă: <<Vrem sânge de jidan, vrem sânge de jidan, vrem sânge 
de jidan>>. Probabil, formula a plăcut. Pentru că, dacă n-ar fi 
plăcut, n-ar fi contaminat aproape toţi participanţii, care, la un 
moment dat, urlau în cor: <<Vrem sânge de jidan, vrem sânge 
de jidan!>>. Am văzut – mă rog – <<oameni bine>>, care, cu 
cât curgea sângele şiroaie, aruncau cu chipiile şi pălăriile în 
sus, strigând cuprinşi de bezmetică bucurie: <<Vrem sânge de 
jidan, vrem sânge de jidan!>>. Am văzut în schimb şi oameni 
de sensibilitate – magistraţi, ingineri sau simpli meseriaşi, – pe 
care îi cunoşteam –, care au părăsit ostentativ locurile pe care 
le ocupau, izgoniţi – de la spectacolul care degenerase 
monstruos, - de un explicabil sentiment de scârbă. Esenţialul, 
însă, este acesta: lozinca <<vrem sânge de jidan>> prinsese 
şi s-a extins fulgerător. Nu voi comenta actul acesta 
degradator şi repulsiv. Este inutil. Nici nu o să fac 
considerente asupra loialismului pe care-l implică o luptă 
sportivă sau care să privească dispoziţia psihologică a lui Moţi 
Spakow care auzea simfonia sălbatică de glasuri cu lozinca 
<<Vrem sânge de jidan!>>. Voi spune doar atât: că am văzut 
câteva mii de oameni înnebuniţi, turbaţi, mai rău ca fiarele din 
junglă, oameni cu judecata licenţiată şi cu simţul etic şi al 
onoarei în vacanţă. Şi concluziile, tragă-le oricine”. 

Pentru Leon Kalustian, manifestarea publică a 
antisemitismului reprezintă „o criză de demenţă colectivă, 
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degradatoare şi repulsivă pentru orice om cu judecată 
întreagă, pentru orice individ care a cules ceva din vastul potir 
al civilizaţiei, al culturii, al umanismului”. Suntem, din nou, 
departe de dezideratul toleranţei şi străini de idealul omului 
raţional şi civilizat, pe care iluminiştii le promovau în secolul 
al XVIII-lea. Suntem, în schimb, citind articolul lui Kalustian, 
martori ai degradării stării de conştiinţă a omului, martori, 
peste timp, ai unei secvenţe de manifestare iraţională a fiinţei 
umane, martori ai unei stări de spirit încurajate şi promovate în 
mod obsesiv, în perioada interbelică, de către legionari. De 
altfel, Leon Kalustian sesizează prezenţa în tribune, în număr 
mare, a unor tineri purtând „cămăşi şi uniforme la modă”, 
cămăşi legionare, tineri care scandează lozinci rasiste, 
xenofobe şi antisemite: „arde-l pe jidan”, „trimite-l în 
Palestina” sau „vrem sânge de jidan”. Toate aceste formule 
trimit în mod direct la retorica antisemită legionară (eradicarea 
„pericolului” evreiesc) şi la mistica legionară a sângelui, 
gustate şi interiorizate de publicul prezent la meci: „lozinca 
<<vrem sânge de jidan>> prinsese şi s-a extins fulgerător”, 
precizează jurnalistul.  

Aflăm din cuprinsul acestui articol că xenofobia 
contaminase nu numai politicul, ci şi activităţile cotidiene ale 
oamenilor, spectatorii venind la competiţiile sportive „să 
huiduiască şi să fluiere pe concurenţii care întâmplător nu au 
pe <<escu>> în coadă”, sportul politizându-se şi opunând, 
alături de adversari sportivi, inamici etnici. Este şi cazul 
meciului de box la care face referire articolul, meci care a 
constituit prilejul unor manifestări antisemite. Leon Kalustian 
concluzionează că acest eveniment sportiv ar trebui să 
reprezinte un semnal de alarmă pentru autorităţi, „fiindcă 
lucrurile, tot progresând, nu se poate şti ce vor aduce într-o 
zi”. În absenţa unor atitudini ferme de condamnare a unor 
asemenea agresiuni şi în lipsa unor măsuri guvernamentale 
împotriva flagelului antisemitismului, crede Kalustian, 
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lucrurile pot degenera, ceea ce s-a şi întâmplat, culminând în 
21-23 ianuarie 1941 cu fenomenul denumit rebeliunea 
legionară şi prefaţat cu o serie de asasinate politice. Legionarii 
au asasinat patru preşedinţi ai Consiliului de Miniştri: I.G. 
Duca (1933), Armand Călinescu (1939), Nicolae Iorga (1940) 
şi Gheorghe Argeşanu (1940). Legionarii au introdus, aşadar, 
în viaţa politică a României, metode teroriste. În iulie 1930 ei 
au încercat să-l ucidă pe Constantin Angelescu (subsecretar de 
stat la Ministerul de Interne) şi au incendiat localitatea Borşa, 
iar în decembrie 1930 au organizat un atentat împotriva lui 
Emil Socor, directorul ziarelor Dimineaţa şi Adevărul. În mai 
1933, legionarii au decis să treacă de la acţiunile teroriste 
individuale la cele colective şi au înfiinţat primele echipe ale 
morţii, menite să asasineze oamenii politici care se opuneau 
activităţii Gărzii de Fier. 

Leon Kalustian a reacţionat prompt faţă de aceste 
practici politice teroriste, într-o serie de articole, unele dintre 
ele publicate în Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o 
luptă antifascistă şi democratică, altele fiind cenzurate. În 
articolul „Se ridică vălul de pe crima de la Sinaia”, publicat 
în Zorile, anul II, nr. 332, 3 aprilie 1936, jurnalistul îşi exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că, în ciuda instaurării în 
România a stării de asediu şi de cenzură, membrii şi 
simpatizanţii Mişcării Legionare continuă să acţioneze 
nestingheriţi în viaţa publică prin tradiţionalele metode 
(ameninţări, asasinate), fără ca autorităţile să ia, cu adevărat, 
măsuri pentru interzicerea unor astfel de acţiuni. Kalustian este 
şi mai tranşant în articolul din Zorile, anul II, nr. 347, din 20 
aprilie 1936, intitulat „Terorismul, practică politică”:  

„Viaţa publică a României a cunoscut în decursul 
chinuitei şi zbuciumatei sale dezvoltări, tot soiul de forme şi 
manifestări, unele urâte şi deficiente, altele estetice şi 
roditoare, unele pasibile de critici, altele meritând elogiul. Şi 
era firesc să fie aşa. Noi dibuim un tipar; noi căutăm, vâslind 
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pe apele începuturilor, făgaşul pe care să mergem, drumul pe 
care să păşim; construind, ne străduim să ne făurim o lege de 
viaţă, care să ne fie chezăşie de îndreptar, biruinţă de lumină 
şi rânduire civilizată. Evident, în disputele politice, acolo unde 
patimile se încrucişează, acolo unde ambiţiile se întâlnesc, 
unde vanităţile se supralicitează şi orgoliile se rănesc – la noi 
ca şi aiurea - au fost de înregistrat scăderi, păcate, erezii. […] 
Exista totuşi o măsură, o decenţă, un simţ etic, o reticenţă şi un 
scrupul uman. Astăzi însă n-a mai rămas nimic din tot ce-a fost 
altădată. Şi la o obiecţiune ideologică, urbană, dar justă, ţi se 
răspunde cu pumnul sau cu reteveiul pânditor; în locul 
argumentelor, primeşti năpustirile brahiale. Dar, ca şi cum n-
ar fi suficientă această fugă după barbar şi medieval, ca şi cum 
n-ar fi destul de dezonorantă metoda pelerinilor violenţei şi a 
apologeţilor instinctului, de câţiva ani încoace un fenomen nou 
a venit să-şi cuibărească aici fiinţa-i nemernică: terorismul. În 
preajma Balcanilor, socotiţi un vestigiu preistoric, noi făceam 
onorabila excepţie de a nu cultiva glonţul în conflictele dintre 
semeni, de a nu mânui pumnalul în duşmăniile, fatal iscate în 
circumstanţele unei comune vieţuiri. Reputaţia ce o aveam însă 
s-a frânt şi s-a risipit, ca sub stăpânirea unui duh diabolic, 
odată cu leşeasca ivire a acelei organizaţii politice care şi-a 
făcut din asasinat o rentabilă meserie. […] Garda de Fier şi-a 
zămislit din asasinat o armă politică. Nu le împărtăşeşti ideile 
– fiindcă nu le au – eşti proscris. Te ridici cu vehemenţă şi 
onestitate împotriva anarhismului, eşti trecut pe lista neagră. 
Dacă râzi – pentru că nu poţi face altceva – de „misteriosul” 
săculeţ cu pământ şi dacă le spui că nu au niciun gând care să 
se avânte către înalturi, nicio intenţie nobilă, nicio tendinţă 
ziditoare, în mistica şi verdea cărticică a şefului de cuib – care 
se vinde liber în toate librăriile ţării sub regimul stării de 
asediu şi al cenzurii liberale – imediat poşta îţi aduce o 
epistolă, prin care ţi se vesteşte că s-a hotărât, în camera 
„tribunalului revoluţionar” – permanent funcţionând – 
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trecerea ta în lumea celor înfrăţiţi cu nepătrunsul eternităţii. 
Scurt şi cuprinzător, fără alte justificări şi fără drept de apel. 
Aşa s-a decis deunăzi, la Târgu Mureş. Câteva capete ce 
trebuiau ţintuite cu pistolul, cum a căzut pe peronul gării 
Sinaia Ion Ghica, cum s-a năruit la Iaşi prefectul de poliţie 
Manciu. De astă dată alţii la rând: Ion Mihalache, Virgil 
Madgearu, Armand Călinescu. Aceleaşi ordine date în acelaşi 
decor, către aceiaşi fanatici exaltaţi până la demenţă, către 
aceiaşi nerozi ai voluptăţii omucide, cu aceleaşi jurăminte 
luate de preoţi ce păstrează în scoarţele evangheliei stiletul, 
sau în cădelniţă petarda. [...] Soluţia – unica soluţie – ce se 
impune în ceasul de faţă, este un front al partidelor de ordine, 
dig viguros contra anarhiei şi terorismului, pentru că ţara 
aceasta nu poate fi la infinit tulburată de toţi insuficienţii 
cerebrali, de toţi epilepticii cugetării, în vinele cărora curge 
sângele atavic al ucigaşilor”. 

Plecând de la ideea că viaţa publică a unei societăţi se 
fundamentează pe cultura sa civică şi politică, fiind necesară 
impunerea în conştiinţa oamenilor a unui „tipar al vieţii 
publice”, Kalustian este conştient de faptul că, din perspectiva 
democraţiei şi a valorilor pe care o societate democratică le 
incumbă, România este o ţară fragilă, aflată pe „apele 
începuturilor”, care se străduieşte să-şi făurească „o lege de 
viaţă care să ne fie chezăşie de îndreptar, biruinţă de lumină şi 
rânduire civilizată”. Dar acest deziderat democratic este 
subminat prin acţiunile politice ale Gărzii de Fier: „Garda de 
Fier şi-a zămislit din asasinat o armă politică”, iar orice om 
care are îndrăzneala de a-şi exprima dezacordul cu această 
manieră de a face politică devine o victimă sigură a 
legionarilor. Mai grav este faptul că guvernul nu pare a lua 
nicio măsură serioasă şi eficace pentru a stăvili diseminarea în 
spaţiul public românesc a ideologiei legionare şi a terorismului 
politic. Kalustian este, din nou, curajos. El nu cedează 



- 115 - 
 

intimidărilor pe care legionarii le practică, apărând valorile 
democraţiei. 

În articolul din Zorile, anul II, nr. 411, din 24 iunie 
1936, intitulat „Studenţii”, Kalustian atrage atenţia asupra 
faptului că unii dintre tinerii care simpatizează Mişcarea 
Legionară sunt o ameninţare la adresa liniştii şi ordinii publice, 
punând în pericol integritatea şi viaţa cetăţenilor. Ei nu sunt 
„studenţi care învaţă”, ci tineri care „frecventează anarhia”, ei 
nu sunt tineri care, dacă ar fi studenţi în adevăratul sens al 
cuvântului, ar fi „ocupaţi cu examenele”; ei sunt „posedaţi ai 
crimei”, „tocmiţi să manifeste şi plătiţi să omoare”. Kalustian 
nu face decât să puncteze un fenomen caracteristic perioadei 
interbelice româneşti, şi anume faptul că Mişcarea Legionară 
şi-a aflat un mare număr de simpatizanţi printre studenţi, seduşi 
de mistica legionară, tineri aflaţi, mulţi dintre ei, într-o situaţie 
financiară precară, proveniţi, în majoritate, din rândul ţărănimii 
sărace, şi îngenuncheaţi de resentimente antisemite.  

Dar nu numai tinerii erau, în perioada interbelică, 
simpatizanţi sau membri ai Mişcării Legionare, ci şi o bună 
parte a clerului. Într-un articol cenzurat de comunişti, intitulat 
„Rolul Bisericii” şi apărut în Zorile, anul II, nr. 412, din 25 
iunie 1936, Leon Kalustian atrage atenţia asupra faptului că 
unii slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române au uitat care este 
rolul Bisericii, s-au implicat în viaţa politică, în disputele 
politice dintre partide, şi, ceea ce este cel mai grav, s-au asociat 
Mişcării Legionare, „îndemnând la dezordini, participând la 
comploturi, provocând acte anarhice, aţâţând la crimă, 
stimulând fanatismele răzbunătoare”. Preoţii, „în loc să se 
ocupe de propagarea dreptei credinţe strămoşeşti, au devenit 
pelerini ai urii, apologeţi ai incendiilor sociale, predicatori ai 
insurecţiei, apostoli ai mişeliilor asasine”. De asemenea, 
preoţii „iau jurăminte pentru îndeplinirea crimelor murdare”.  

Într-o variaţiune pe aceeaşi temă, în articolul „Ce face 
Biserica?” (Zorile, anul II, nr. 442, 25 iulie 1936), jurnalistul 
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atrage atenţia că printre autorii asasinatelor politice din 
România se află şi studenţi la facultatea de Teologie. El se 
întreabă retoric cum se împacă învăţăturile lui Hristos cu 
promovarea urii şi a crimei. De asemenea, el cere public 
Bisericii Ortodoxe Române să nu tolereze astfel de oameni, 
care se pregătesc să-i fie slujitori. De altfel, cum au subliniat 
istoricii, mesianismul creştin şi cultul morţii au însoţit, ca o 
umbră, luările de cuvânt doctrinare ale Mişcării Legionare.  

Un portret elocvent al Mişcării Legionare este creionat 
de către Leon Kalustian în articolul din Zorile, anul II, nr. 416, 
din 29 iunie 1936, intitulat „Abolirea cazierelor”: 

„[…] De aceea omul politic – către care sunt aţintite 
privirile norodului după credinţe şi ideologii - trebuie să fie o 
pildă de virtute şi acurateţă. El n-are ce căuta pe cărări 
întunecoase, nici pe drumuri cu tenebre. El e obligat prin 
însuşi destinul lui – dacă vreţi – să-şi ducă existenţa clară, în 
care să poată vedea oricine, partizan sau adversar; el trebuie 
să-şi spună deschis gândul şi doctrina, fără abilităţi ieftine şi 
fără uşoare demagogii; şi ca să moralizeze, el însuşi trebuie să 
fie un moral, ca să sancţioneze, el însuşi să nu fie sancţionabil, 
ca să atace, să nu fie atacabil, ca să reproşeze ori blama, el 
însuşi – prin toată viaţa lui – trebuie să fie pus la adăpost de 
reproşuri şi blamări. […] Extrema dreaptă se menţine 
totdeauna la suprafaţă; ea nu pătrunde în adâncuri, pentru că 
luciditatea o refuză şi omeneasca înţelegere nu şi-o apropie. 
Ea, vieţuind prin instinct şi nu prin raţiune, poate exalta prin 
ceea ce se adresează animalului; adică prin ciomag şi 
revolver, într-un cuvânt prin violenţă. Şi dacă totuşi uneori 
biruie, e o chestie de strategie; biruie fiindcă flagelează 
poporul întruna şi fiindcă e lăsată să biruie de complicitatea 
activă a autorităţilor constituite. Dacă nu ar fi guverne care 
să-şi facă interesatele lor jocuri – atunci din extrema dreaptă 
nu mai rămâne decât colbul uliţelor, şi toţi zeloţii apologeţi ai 
bâtei dispar ca puii de potârniche speriaţi şi se ascund, dacă 
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pot, în crăpături de pământ, ca şopârlele şi ca guşterii. 
Programul şi doctrina extremei drepte? Scoateţi din program 
ura de rasă, sau mai precis: antisemitismul, şi luaţi-le din 
doctrină reteveile şi veţi vedea tot vidul care zace acolo, toată 
şarlatania capricioasă şi toată farsa oribilă şi ieftină de teatru 
bulevardier. Şi din pricina asta, la extrema dreaptă poate intra 
oricine şi oricine este binevenit. Neavând program şi doctrină, 
ea are nevoie de disperaţi, de scursori ale societăţii, gata să 
facă orice, pentru că nu mai au nimic de pierdut. La extrema 
dreaptă nu te întreabă nimeni cine eşti şi ce-ai făcut. E 
suficientă simpla ta aderare ca să fii acceptat. La extrema 
dreaptă cazierul este abolit şi fişa biografică suprimată; nu ca 
la partidele de stânga sau centriste. La extrema dreaptă n-are 
nicio însemnătate dacă eşti un reformat social sau un zăbăuc 
din plevuşca periferiei. Nu contează dacă ai ispăşit la ocnă un 
paricid sau un incest, dacă ai trădat o dată sau de mai multe 
ori cauza naţională, dacă ai dezertat de pe front în timp de 
război sau dacă te-ai sustras îndatoririlor de cetăţean în vreme 
de pace, dacă ai săvârşit o escrocherie sau dacă ai tâlhărit la 
drumul mare, dacă ai delapidat banul public sau avutul unui 
particular, dacă ai trecut prin toate formaţiunile politice şi din 
toate ai fost eliminat, ca o măsea cariată, în sfârşit orice vei fi 
şi orice ai făcut nu prezintă nicio importanţă. Aşadar, la 
extrema dreaptă vedem prevaricatori şi asasini, strigoi ai vieţii 
publice şi demenţi în accepţia clinică a cuvântului, agenţi de 
siguranţă pensionaţi sau în funcţie, indivizi fără convingeri şi 
fără scrupule făcând pe mentorii mulţimii şi pe salvatorii 
naţiunii, apaşi notorii, trâmbiţând morala, atei invocând pe 
Dumnezeu, delicvenţi de drept comun urlând: <<hoţii la 
puşcărie>> […], toţi considerându-se vestitori de lume nouă şi 
ziditori de altă Românie. Asta însă n-o veţi întâlni în altă parte 
decât la extrema dreaptă. Acolo unde cazierul este abolit şi 
fişa membrilor suprimată. Acolo unde întreaga faună – de 
dălhăuşi şi briganzi, de absenţi morali şi de infirmi mintali, de 
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ucigaşi şi besmetici, de clienţi ai parchetelor cu amprente 
digitale şi de înşelători mistici fără de nicio religie, decât 
aceea a barbariei şi a asasinatului, s-a ascuns sub faldurile 
tricolorului luat – prin rapt – în exploatare, acţionând în 
numele creştinismului cu necreştina cruce încârligată […]”.  

Lecturând acest articol, gândul pe care îl am despre 
Leon Kalustian este acela că acest om a fost un adevărat 
cavaler al libertăţii şi al democraţiei, într-o vreme în care 
libertatea şi democraţia erau puse la îndoială. Pornind de la 
schiţarea unui portret ideal al omului politic (acesta trebuie să 
fie o „pildă de virtute” pentru popor, să fie animat de valori 
înalte precum sinceritate, moralitate, integritate, şi toate acestea 
pentru că masele au nevoie, spre a fi educate în pilda 
democraţiei, de un model uman democratic), Leon Kalustian 
întocmeşte un rechizitoriu jurnalistic necruţător asupra aşa-
zisului program politic al extremei drepte româneşti şi asupra 
culturii politice promovate de aceasta: extrema dreaptă se 
adresează părţii instinctuale, animalice, din om, aceleia despre 
care au vorbit Gustave Le Bon şi Sigmund Freud, făcând apel, 
pentru a se impune pe scena vieţii publice, la violenţă şi 
asasinat. În fapt, legionarii nu au program politic, nu au 
doctrină politică, exceptând antisemitismul şi promovarea 
agresivă a etnicismului şi a misticismului gregar. În rândurile 
Mişcării Legionare se află „scursorile societăţii”: dezertorii, 
traseiştii politici, trădătorii de neam şi de ţară, delapidatorii, cei 
cu cazier penal, fariseii credinţei şi mesianicii autoproclamaţi, 
care se impun, fără vreun merit, mentori ai mulţimii şi apostoli 
ai neamului, „vestitori de lume nouă” şi „ziditori de altă 
Românie”. În realitate, autoproclamata mişcare legionară 
mistică şi creştină, este, în practica politică, o grupare profund 
anticreştină, având drept principii fondatoare şi călăuzitoare 
mistica barbariei, mistica urii, rasismul, antisemitismul şi 
asasinatul. „Ritualurile mistice, jurămintele, cultul morţii şi al 
sacrificiului, disciplina severă şi pedepsele, mitul 
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<<Conducătorului>> ţinteau realizarea unui model uman 
(<<omul nou>>), legionarul, cel care pregăteşte şi anunţă 
prefacerea generală a societăţii, <<o Românie nouă şi învierea 
mult aşteptată a acestui neam românesc>>”65. 

O nouă luare de poziţie antilegionară şi împotriva 
perpetuării asasinatului ca armă politică în România o aflăm în 
articolul, care nu şi-a găsit locul în Conspiraţii sub cer deschis: 
pagini dintr-o luptă antifascistă şi democratică, intitulat 
„Învăţătură pentru ciomăgaşii noştri”, publicat de Leon 
Kalustian în Zorile, anul II, nr. 408, din 21 iunie 1936. În 
orizontul acestui articol descoperim acelaşi curaj de a ataca 
practicile politice legionare, de a denunţa fără drept de apel o 
mişcare politică extremistă care a făcut din asasinat şi din 
ameninţarea cu moartea uneltele acţiunii cotidiene:  

„Oamenii politici au început să primească, la telefon 
şi prin scris, ameninţări cu moartea. Şi tăcerea a fost repede 
spartă de pocnetele petardelor şi de descărcările pistoalelor 
care au însângerat dalele de piatră de pe peronul gării Sinaia, 
cu viaţa lui Ion Duca năruită. Dar n-a fost numai atât. Au venit 
apoi alte ameninţări. Alte scandaluri. Alte bătăi. Alte ciocniri 
între aparatul chemat să apere ordinea şi să stăvilească 
incuria şi debandada, şi membrii organizaţiei politice care 
fusese – dragă Doamne – dizolvată. Alte acţiuni anarhice, care 
au sluţit viaţa publică a ţării şi au făcut să nu se mai poată 
vorbi de securitate cetăţenească. Iar starea de asediu şi 
cenzura, instituite ca să se asigure mai vârtos liniştea şi buna 
convieţuire a poporului şi să interzică deşuchierile şi 
destrăbălările dreptei, au fost transformate într-un instrument 
de prigoană împotriva democraţiei, lovită din toate părţile de 

                                                            
65Corneliu Zelea Codreanu, „Pentru legionari”, În: Leon Volovici, Ideologia 
naţionalistă şi „Problema evreiască”: eseu despre formele anisemitismului 
intelectual în România anilor 30. Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 82. 
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batalioanele în uniforme de toate nuanţele, importate după 
Berlinul revanşard şi după Roma înfometată”.  

Perioada cuprinsă între 1934-1937 s-a caracterizat, în 
România, dar şi în Europa, prin intensificarea activităţii 
organizaţiilor prodictatoriale, care şi-au găsit, inclusiv în 
generaţia tânără, aliaţi de nădejde. În acest interval de timp, 
Garda de Fier a dobândit o influenţă reală asupra vieţii politice 
şi sociale a României. Cu atât mai salutară este conştiinţa 
democratică manifestă a jurnalistului şi condamnarea fermă, de 
către Kalustian, a extremismului politic practicat de către 
legionari. În acelaşi timp, Leon Kalustian rămâne fidel 
idealului recunoaşterii demnităţii inerente tuturor membrilor 
speciei umane.  

În anul 1948, pe data de 10 decembrie, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat şi proclamat Declaraţia 
universală a drepturilor omului, menţionând, între altele, faptul 
că „ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la acte 
de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii”. Leon Kalustian a 
sancţionat, la momentul săvârşirii lor, asemenea „acte de 
barbarie care revoltă conştiinţa omenirii”. El s-a numărat 
printre intelectualii care au rămas fideli principiului demnităţii 
inerente tuturor oamenilor, indiferent de deosebirea de rasă, 
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică, origine naţională 
sau socială, avere sau naştere. Activitatea sa jurnalistică este o 
dovadă a angajamentului ferm al lui Leon Kalustian de a apăra 
și de a promova în spațiul public valorile umanităţii. 
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Aripile naţionaliste ale Tinerei Generaţii române 
 
 
În epoca interbelică, naţionalismul a fost un curent 

politic şi cultural răspândit în întreaga Europă. În România, 
tinerii naţionalişti îşi propuneau ca ideal conservarea şi 
dezvoltarea fiinţei etnice româneşti, şi înlocuirea clasei politice 
„bătrâne”, socotite coruptă şi incapabilă să ţină pasul cu 
dezideratele naţionale ale momentului, cu o clasă politică 
tănără şi morală. Viaţa politică era percepută de către tineri, şi 
nu numai, ca fiind victima politicianismului – un flagel lipsit 
de principii şi de moralitate. Dacă generaţia precedentă, a 
războiului, era socotită drept generaţia făuritoare a României 
Mari, în perioada interbelică, noua generaţie, cea a tinerilor, se 
afla în căutarea unui ţel propriu, care să o individualizeze.  

Potrivit Alexandrei Laignel-Lavastine „actul de naştere 
al Tinerei Generaţii române, uneori numită Generaţia Criterion 
(de la numele asociaţiei fondate în 1932 de mai mulţi 
reprezentanţi ai Tinerei Generaţii) poate fi datat cu precizie: 
1927. Acesta este momentul ales de Mircea Eliade, care abia a 
împlinit 20 de ani, pentru a începe să publice în Cuvântul, 
prestigioasa revistă condusă de Nae Ionescu, un ciclu de 
douăsprezece foiletoane intitulat Itinerariu spiritual, urmat 
puţin mai târziu de Scrisori către un provincial. Autorul îi 
îndeamnă în aceste pagini pe cei care, ca şi el, copii sau 
adolescenţi în timpul războiului, au acum 20-25 de ani, să se 
ridice împotriva generaţiei părinţilor”66.  

                                                            
66Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco: uitarea fascismului. 
Trei intelectuali români în vâltoarea secolului, EST-Samuel Tastet Éditeur, 
Bucureşti, 2004, p. 35. 
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Generaţia tânără interbelică era socotită a fi cea de-a 
şasea generaţie cunoscută în istoria socială a României 
moderne, care urma „generaţiei de foc”. Era generaţia celor 
care fuseseră adolescenţi în vremea Primului Război Mondial 
şi care fuseseră traumatizaţi de atrocităţile acestuia, asemeni 
tinerilor din întreaga Europă. Potrivit lui Mircea Vulcănescu67, 
istoria tinerei generaţii poate fi disociată în două faze: un 
moment spiritual – „de descoperire de sine, de nădejde a 
tinerilor în puterile lor, de îndrăzneală virilă, de plinătate 
sufletească, de entuziasm, de depăşire, de afirmaţie biruitoare, 
care dau tineretului iluzia că trăieşte o clipă de har, hotărâtoare 
în destinele româneşti” (1925-1929); şi un moment nespiritual 
– „de cădere spirituală, de înfrângere, de decepţie, de 
nedumerire, în care tineretul se descoperă inutil, neîncadrat în 
societate, ameninţat de prăbuşirea lăuntrică a icoanei pe care o 
are despre sine” (1929-1932). În viziunea lui Vulcănescu, 
generaţia tânără are ca misiune „să reducă idealurile omeneşti 
centrifugale ale românilor din diferite colţuri ale ţării, într-un 
singur chip al omului românesc”. 

Împotriva cultului iluminist al raţiunii, membrii tinerei 
generaţii asumau valorile subsumate conceptului de 
experiment. Pentru a înţelege realitatea în care trăiesc şi pentru 
a se înţelege pe sine, tinerii, în majoritatea lor studenţi, sunt 
îndemnaţi, de către unul dintre mentorii Generaţiei, şi anume 
Nae Ionescu, să „experimenteze”. Astfel, raţiunii reci şi 
sustrase vieţii cotidiene, îi sunt opuse concretul, aventura, 
elogiul instinctului, al excesului, al biologicului, al elanului 
vital, exaltarea etnicului, suferinţei şi autenticităţii. 

În articolul „Mitul generaţiei tinere”, din Vremea, anul 
VIII, nr. 399 din 4 august 1935, Mircea Eliade, liderul informal 
al Generaţiei, scria: „După renaşterea culturală şi spirituală la 

                                                            
67 Mircea Vulcănescu, Tînăra generaţie: Crize vechi în haine noi; Cine sînt şi 
ce vor tinerii români?. Bucureşti, Editura Compania,  2004, p. 66. 



- 123 - 
 

care au contribuit primele promoţii de după război, trebuia 
înfăptuită şi renaşterea civilă. Era deci de aşteptat ca, sub 
imboldul crizei economice, mai ales, energiile tinerilor să se 
concentreze într-un efort colectiv de ameliorare a acestei vieţi 
civile şi politice fără de care renaşterea culturală şi artistică 
ameninţa să ajungă sterilă, dacă nu de-a dreptul primejdioasă 
pentru unitatea organică a României. Era de aşteptat însă şi 
altceva: preocuparea de a lega această activitate civilă şi 
socială de un sens al existenţei, de o valoare nouă dată omului, 
de un mit.”68.  

În contrast cu angajamentul public al lui Kalustian în 
favoarea democraţiei şi a idealurilor sale şi spre deosebire de 
antilegionarismul asumat al lui Leon Kalustian, începând cu 
anul 1936 Mircea Eliade devine avocat al Mişcării Legionare şi 
ajunge să critice democraţia în articolul „Democraţia şi 
problema României”, Vremea, 18 decembrie 1936: fiind 
importat din străinătate, afirmă Eliade, regimul democratic nu 
se interesează decât de lucruri care nu sunt specific româneşti – 
de abstracţii ca drepturile omului, drepturile minorităţilor, 
libertatea conştiinţei”. Celor care pretind că faptul de a trece de 
la democraţie la dictatură ar însemna a face un pas înapoi, el le 
răspunde că revoluţia naţională ar fi, dimpotrivă, un pas 
„înainte în direcţia forţei şi a demnităţii”. Cu atât mai mult cu 
cât o democraţie ameninţată tinde inevitabil „să alunece spre 
stânga”. Într-un cuvânt, ea „lucrează în sensul 
comunismului”69. 

În două articole reunite în Conspiraţii sub cer deschis: 
pagini dintr-o luptă antifascistă şi democratică, Leon 
Kalustian analizează starea de spirit a tineretului românesc şi, 
respectiv, lupta dintre generaţii. Kalustian deplânge faptul că 

                                                            
68Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Editura Fundaţiei 
Culturale Române, Bucureşti, 1995, p. 168 
69Alexandra Laignel-Lavastine, op. cit., pp.206-210 
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tinerii au devenit unelte ale răfuielilor politice, agenţi ai crimei 
legionare şi profanatori de morminte. Părerea lui Leon 
Kalustian este constantă: tineretul legionar se crede creştin, dar 
faptele sale îi dovedesc barbaria, se declară naţionalist, dar nu o 
dovedeşte (în articolul „Tineretul” din Zorile, anul II, nr. 407, 
din 20 iunie 1936). În articolul intitulat sugestiv „Generaţii” 
din Lumea Românească, anul I, nr. 21, din data de 22 iunie 
1937, Kalustian îşi exprimă rezervele cu privire la 
oportunitatea şi beneficiile aduse de contrele publice dintre 
„bătrâni” şi „tineri”. El este de părere că tinereţea nu este o 
virtute per se: fiecare om are datoria să se construiască pe sine, 
şi este nevoie de muncă şi răbdare pentru a-ţi forma o 
personalitate care să-ţi permită să te afirmi în viaţa publică: 
„Noi am crescut la şcoala muncii şi răbdării, a cinstei şi 
perseverenţei. Am suferit, dar drumul în viaţă ni l-am tăiat 
singuri”. Cât priveşte relaţia sa cu generaţia matură, Kalustian 
recunoaşte în seniori „pilde” demne de urmat şi oameni faţă de 
care se cuvine să te apropii „cu un sentiment de admiraţie, de 
respect şi de cuviinţă”. Deşi poate fi socotit, datorită vârstei la 
care publică articolele, ca aparţinând Generaţiei tinere, 
Kalustian nu se identifică cu dezideratul acesteia de a-i debarca 
pe „bătrâni” de pe scena politică şi culturală a României. 
Dimpotrivă, el îi acuză pe tineri că au „concediat bunul-simţ, 
au alungat tot ce era inteligenţă, raţiune, cumpăneală, ca să 
pună în locul lor obrăznicia, sectarismul, isteria şi 
inconştienţa”.  

Încă o dată, se dovedeşte faptul că Leon Kalustian se 
află în dezacord total față de valorile şi atitudinile promovate în 
societatea românească de către Mişcarea Legionară, dar şi față 
de orice mişcare politică şi culturală care militează în favoarea 
dezbinării şi urii, fie acestea între generaţii, între etnii sau între 
rase. De asemenea, Kalustian se remarcă prin demnitatea şi 
curajul de a critica derapajul extremist al acelor intelectuali 
care s-au remarcat drept susţinători ai Mişcării Legionare şi 
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propovăduitori în societatea românească a valorilor 
nedemocratice, xenofobe şi antisemite. 

În articolele sale, Leon Kalustian este îngrijorat de 
destinul politic al României, aflată la graniţa dintre democraţie 
şi dictatură şi, prin oamenii săi politici şi de cultură, 
simpatizanţi ai legionarismului, încurajată în direcţia 
intoleranţei, xenofobiei şi antisemitismului. El este interesat de 
soarta ţăranului român şi a omului simplu, de destinul 
intelectualităţii şi al tinerilor, este preocupat de  moravurile 
unei societăţi în schimbare şi de viitorul unei Europe care se 
anunţa răpusă de cancerul extremismului, antisemitismului şi 
terorismului politic.  

Deşi vârsta şi talentul îl recomandau să se înscrie în 
galeria marilor nume care au militat în favoarea românismului, 
Leon Kalustian nu s-a identificat cu retorica naţionalistă şi, cu 
atît mai puţin, cu idealurile extremei drepte, care seduseseră 
nume mari ale culturii române. 

În contextul dezvoltării în România interbelică a unui 
naţionalism extremist şi a unei atitudini politice de contestare a 
virtuţilor democraţiei, publicistica lui Leon Kalustian 
reprezintă o excepţie. Kalustian se declară, aşa cum am văzut 
pe parcursul acestei cărţi, în favoarea democraţiei şi a valorilor 
subsumate ei: toleranţa, promovarea drepturilor politice şi 
culturale ale minorităţilor naţionale, apărarea drepturilor 
omului, recunoaşterea multiculturalităţii. 
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Cuvânt de încheiere 
 
 

Am purces la scrierea acestei cărţi în urma fericitei 
întâmplări de citi, acum mai bine de doi ani de zile, articolele 
publicate de către Leon Kalustian în perioada 1936-1938 în 
cotidienele Zorile şi Lumea Românească, o parte dintre ele 
reunite în lucrarea Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o 
luptă antifascistă şi democratică, apărută în 1976 la Editura 
Eminescu din Bucureşti, o parte nepublicate în volum. La o 
primă lecturare a articolelor lui Leon Kalustian, impresia care 
m-a urmărit în toată vremea a fost aceea de uimire şi încântare. 
Descopeream un om a cărui scriitură purta în sufletul ei o 
prospeţime a temelor şi o eufonie a cuvântului „rostit”, care m-
au sedus încă de la prima lectură. Am rămas impresionat de 
actualitatea opiniilor exprimate şi a temelor dezbătute de autor 
şi am trăit senzaţia că o parte dintre articole, în care autorul 
analizează tipare ale mentalităţii româneşti, moravuri sociale, 
elemente ale culturii civice şi politice, sunt scrise la timpul 
prezent, descriind o Românie contemporană mie, cititorului.  

Leon Kalustian mi-a apropiat o epocă îndepărtată 
temporal fiinţei mele, ajutându-mă, cu talentul lui de scriitor şi 
onestitatea sa de jurnalist, să înţeleg spiritul unei perioade 
istorice despre care se spune că a fost una dintre cele mai 
răsărite din istoria românilor. Citind articolele sale, am simţit 
că mă aflu în prezenţa unui om care, dacă nu ar s-ar fi dăruit 
publicisticii, ar fi fost, dacă şi-ar fi dorit, un romancier de 
primă mână. Leon Kalustian scrie pătrunzător, empatic şi 
realist. Pentru lectorii interesaţi să-şi facă o imagine coerentă 
despre vremurile interbelice şi care, în acelaşi timp, doresc să 
se lase purtaţi de parfumul de epocă al unei scriituri mereu 
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actuale, frecventarea publicisticii lui Leon Kalustian este o 
invitaţie la adevăr istoric şi reverie. 

 Asemeni lui Leon Kalustian şi pe urmele iluminiştilor, 
consider că trebuie să reţinem din lungul mers al istoriei 
omeneşti şi să împlinim numai acele pilde care au contribuit la 
statornicirea în lume a unei culturi democratice şi a unor valori 
care recunosc egalitatea în demnitate şi în drepturi 
fundamentale a tuturor fiinţelor umane.  
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Vulcănescu, Mircea. „Tînăra generaţie: Crize vechi în haine 
noi; Cine sînt şi ce vor tinerii români?”. Bucureşti, Editura 
Compania, 2004, 224 p. 
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Leon Kalustian 
 

Bibliografie 
 

Opera 
 

Facsimile. Bucureşti, Editura Eminescu, 1975, 312 p. 
(Biblioteca Eminescu). [Carte donată de Virgil Huzum]. 

 
Conspiraţii sub cer deschis: Pagini dintr-o luptă 
antifascistă şi democratică. Cu un cuvînt înainte de Valeriu 
Râpeanu. [Coperta de Armand Crintea]. Bucureşti, Editura 
Eminescu, 1976, 408 p. [Carte cu autograf: Cititorilor 
Bibliotecii Vrancea cu dragostea unui focşănean, L. Kalustian, 
ianuarie 1981]. 

 
Simple note 1. [Coperta de Constantin Gheorghiu-Enescu]. 
Bucureşti, Editura Eminescu, 1980, 296 p. 

 
Simple note 2. [Coperta de Constantin Gheorghiu-Enescu]. 
Bucureşti, Editura Eminescu, 1982, 360 p. [Carte cu autograf: 
Şi pentru cititorii adulţi ai Biblitecii “Duiliu Zamfirescu” 
omagiile lui L. Kalustian, 26 noiembrie 1982.] 

 
Simple note 3. [Coperta de Constantin Gheorghiu-Enescu]. 
Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, 280 p. 

 
Simple note 4. [Coperta de Constantin Gheorghiu-Enescu]. 
Bucureşti, Editura Eminescu, 1985, 156 p. 
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Simple note din “Simple note”. Cu o notă biobliografică de 
Ioan Codreanu. [Bucureşti], Editura Agerpress Typo, 1998, 
224 p. 
 
Facsimile. Ediţie prefaţată de Valeriu Râpeanu. Bucureşti, 
Editura Ararat, 2000, 272 p.: fotogr. 
 
Leon Kalustian: 100 de ani de la naştere: incursiuni 
biobibliografice. Coordonator Teodora Fîntînaru; Selecţie şi 
ediţie îngrijită de Nicoleta Oprişan. Editor Biblioteca Judeţeană 
"Duiliu Zamfirescu" Vrancea. – Focşani: Editura Andrew, 
2008, 142 p. 
 
Scrisori către Dora: Facsimile sentimentale. Iniţiator de 
proiect Ioan Codreanu; Redactor Nicoleta Oprișan. Editor 
Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea . – Focşani: 
Editura Andrew, 2010. 110 p.  
 
 

Repere critice 
 

Dicţionare 
 

Hangiu, Ion. Dicţionarul presei literare româneşti (1790-
1982). Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 
137; 209; 412. 
 
Hangiu, Ion. Dicţionarul presei literare româneşti (1790-
1990). Ediţia a II-a revizuită şi completată, Bucureşti, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 187; 290; 533. 
 
***Dicţionarul Scriitorilor români (D-L). Coordonatori: 
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Bucureşti, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, 1998, p. 696-697. 



- 135 - 
 

 
Muscalu, Florin. Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor 
vrânceni. Focşani, Editura Revista V, 1999, p. 83-84. 
 
Anghel, Valeriu; Deşliu, Alexandru. Vocaţie şi destin: 600 
fişe-portret pentru un tablou spiritual-istoric al judeţului 
Vrancea. Focşani, Editura Terra, 2000, p. 170. 
 
Hangiu, Ion. Dicţionarul presei literare româneşti (1790-
2000). Ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Institutului Cultural 
Român, 2004, p. 288; 767. 
 
***Dicţionar general al literaturii române (E/K). Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 761-762. 
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(DBLR). Vol. 1, (A – L). Piteşti, Editura Paralela 45, 2006, p. 
821. 
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Funica, Gabriel. Fond Leon Kalustian: Bibliografie. În 
Lector, Anul II, nr. 3, mai 2004, p. 18-19. 
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- 141 - 
 

 
 

Cărţi editate de 
Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 
 

*** Balansoarul cu fluturi: album cu desene şi texte pe tema 
copilăriei. Editor Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" 
Vrancea. Focşani: 2007, 40 p.  

Notă: Carte unicat în format 70cm x 75cm, lucrată 
exclusiv manual de colective de copii din judeţul Vrancea şi 
Chişinău. 

 
*** Bibliopovestașii sau despre constelația iubitorilor de 
cuvânt. Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea ; 
red. coord. : Tătăruș Margareta. Focșani : Atec, 2015, 100 p. : 
il. 

 
*** Constelaţia iubitorilor de cuvânt: povestiri  
digitale. Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea ; 
red. coord. : Tătăruș Margareta. Focșani : Atec, 2015, 16 p. 

 
Crăciun, Veronica. Biblioteca Publică din Focşani: Incursiune 
monografică 1912 – 1945. Editor Biblioteca Judeţeană "Duiliu 
Zamfirescu" Vrancea. Focşani, 2012, 202 p.  

Notă: Publicaţie editată de BJDZ cu prilejul 
Centenarului Bibliotecii Publice. Monografie fundamentată pe 
documentele cercetate la Arhivele Naţionale ale României, 
Direcţia Judeţeană Vrancea. 

 
Crăciun, Veronica. Memorie locală – fond documentar : 
catalog : 1879 – 1958. Editor Biblioteca Judeţeană "Duiliu 
Zamfirescu" Vrancea. Focşani: Atec, 2016, 116 p. 

 



- 142 - 
 

Crăciun, Veronica. Vrancea: Ghid de biblioturism. Editor 
Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea. Focşani: 
Editura Andrew, 2011, 202 p.  

Notă: Ghidul pune în valoareconceptul de 
biblioturism, unic la nivel naţional şi a fost lansat la cea de a 
VII - a ediţie a Târgului de Carte, Focşani, 2011. 

 
*** Duiliu Zamfirescu - Diptic: Bibliografie. Alcătuitori: 
Teodora Fîntînaru, Nicoleta Oprișan, Lidia Ciornîi. Ediţie 
îngrijită de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski. Editori: Biblioteca 
Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea şi Biblioteca 
Municipală “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Chişinău. Focşani, 
Chişinău: 2007, 202 p.  

Notă: Proiect internaţional realizat de o echipă mixtă 
de specialişti din Biblioteca Judeţeană Vrancea şi Biblioteca 
Municipală “Bogdan Petriceicu Hasdeu” în cadrul protocolului 
de colaborare pe termen lung între instituţii.  

Lucrarea a fost finanţată de Biblioteca din Chişinău.  
 

*** Duiliu Zamfirescu:150 de ani de la naştere. Coordonator  
ediție și şi prefață, Teodora Fîntînaru; antolog. Nicoleta 
Oprişan. Editor Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" 
Vrancea. Focşani:Editura Andrew, 2008, 202 p. 

Notă: Ediţie cu iconografie şi texte inedite din 
colecţiile BJDZ. 

 
*** Elemente paratextuale în corespondenţa lui Duiliu 
Zamfirescu. Iniţiator, coordonator de ediţie şi prefaţă, Teodora 
Fîntînaru; antologie, referinţe critice Nicoleta Oprişan. Editor 
Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea. Focşani:  
2003, 20 p.  (Colecţia  ARHEUS, Nr. 2 / 2003) .  

Notă: Colecţia ARHEUS a fost iniţiată de BJDZ şi 
dedicată în exclusivitate scriitorului Duiliu Zamfirescu.  
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*** Europa: Ghid de termeni pentru o societate 
multiculturală = Guía de términos para una sociedad 
multicultural = Guia de termes per una societat multicultural. 
Iniţiator şi coordonator de proiect Teodora Fîntînaru. Editori: 
Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea, Biblioteca 
Centrală “Convent De  Sant Roc” Gandia Spania. Focşani: 
Editura Andrew, 2008. 168 p. 

Notă: Proiect internaţional realizat de o echipă mixtă 
de specialişti din Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 
Vrancea şi Biblioteca Centrală “Convent De Sant Roc” Gandia 
Spania cu prilejul anului european al multiculturalismului. 

 
*** Experimentul Focşani: Antologie. Iniţiator şi coordonator 
de proiect Teodora Fîntînaru. Editor Biblioteca Judeţeană 
"Duiliu Zamfirescu" Vrancea. Bucureşti: 2007, 300 p. 

Notă: Publicaţia reprezintă texte inedite ale unor 
scriitori români în urma participării la Târgul de Carte pentru 
Copii şi Tineret, Focşani, ediţia 2007.  

 
Funica, Gabriel. Stylografii. Prefaţă: Teodora Fîntînaru ; 
Lector de carte: Romeo Valentin Muscă ; Redactor de carte: 
Adrian Ţiglea. Focşani: Atec, 2015, 151 p. 

 
*** Leon Kalustian: 100 de ani de la naştere: incursiuni 
biobibliografice. Coordonator Teodora Fîntînaru; Selecţie şi 
ediţie îngrijită de Nicoleta Oprişan. Editor Biblioteca Judeţeană 
"Duiliu Zamfirescu" Vrancea. Focşani: Editura Andrew, 2008, 
142 p.  

 
Kalustian, Leon. Scrisori către Dora: Facsimile sentimentale. 
Iniţiator de proiect Ioan Codreanu; Redactor Nicoleta Oprișan. 
Editor Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea . 
Focşani: Editura Andrew, 2010. 110 p.  
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Notă: Apărută la împlinirea a 20 de ani de la moartea 
ziaristului şi publicistului Leon Kalustian, lucrarea cuprinde 22 
de scrisori ale autorului către Dora Aronovici, tipărite şi în 
facsimil. 

 
*** Monografii vrâncene: Bibliografie. ColectivulSălii de 
Lectură Adulţi, coordonator Nicoleta Oprişan. Editor 
Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea. Focşani: 
2011, 32 p. 

Notă: Bibliografie realizată în cadrul Sălii de lectură şi 
prezentată la Târgul de Carte, ediţia a VII-a - 2011, în cadrul  
colocviului: “Cărţi la Porţile Vrancei”. Lucrarea reflectă 
monografiile vrâncene existente în colecţiile Bibliotecii 
Judeţene "Duiliu Zamfirescu" Vrancea. 

 
Pârvu, Sevastinca. Integrarea Europeană pe înţelesul 
tuturor: Dicţionar de termeni. Editor Biblioteca Judeţeană 
"Duiliu Zamfirescu" Vrancea. – Focşani: 2007, 48 p.  

Notă: Publicaţie editată de BJDZ cu prilejul aderării 
României la Uniunea Europeană. 

 
*** Servicii de bibliotecă. Experienţe şi exigenţe actuale: 
Bibliointegrarea imperativ profesional: Antologie de 
comunicări . Coordonator Teodora Fîntînaru; Redactor 
Margareta Tătăruş. Editor Biblioteca Judeţeană "Duiliu 
Zamfirescu" Vrancea. Focşani: 2007, 96 p.  

Notă: Ediţie aniversară dedicată aderării României la 
Uniunea Europeană. 

Antologia reuneşte o serie de comunicări vizând 
practici profesionale de succes ale unor biblioteci publice, 
universitare, şcolare şi pedagogice româneşti şi din Republica 
Moldova. 
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*** Superlative aforistice în corespondenţa lui Duiliu 
Zamfirescu. Iniţiator, coordonator de ediție și prefață, Teodora 
Fîntînaru; antologie de texte Nicoleta Oprişan. Editor 
Biblioteca Judeţeană  "Duiliu Zamfirescu"  Vrancea. Focşani:  
2002. 20 p. (Colecţia ARHEUS, Nr. 1 / 2002) .  

Notă: Colecţia ARHEUS a fost iniţiată de BJDZ şi 
dedicată în exclusivitate scriitorului Duiliu Zamfirescu.  

 
Ţiglea, Adrian. Teen@ge: iluzii şi realităţi. Dezvoltarea 
personalităţii adolescentului (broşură).  Editor Biblioteca 
Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.  Lucrare apărută în 
cadrul proiectului Teen@ge: iluzii şi realităţi, finanţat de 
Fundaţia IREX România, prin intermediul concursului „Idei de 
15000+lei” din cadrul Programului Biblionet. – Focşani: 2013, 
28 p. 

Notă: Lucrarea abordează teme privind dezvoltarea 
personală a dolescentului, inclusiv informaţii despre educaţia 
sexuală.  
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