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Nu este pentru prima dată cînd Nae ionescu foloseşte 
editorialul de Crăciun pentru a încifra în el actualitatea 
politică a României. În 1929, cu ocazia Crăciunului, pro
cedase la fel : în editorialul Fuga în Egipt, subintitulat 
Articol cu tîlc, care ocoleşte noul proiect de lege al Presei, 
Nae ionescu vorbise, criptat şi totodată transparent, despre 
prinţul Carol, al cărui destin îl compara cu al lui isus : aşa 
cum isus a fugit în Egipt ca săşi salveze viaţa, „ca să se 
păstreze pentru ceasul pe care Dumnezeu il hotărîse ; 
pentru ca să se întoarcă la ai săi, unde trebuia să înceapă 
minunatele lui isprăvi”, şi Carol, care se afla fugit în 
străinătate, se va întoarce la ai săi, drept care Nae psal
modiază plin de credinţă şi de încredere :

„cînd steaua Betleiemului se arată desupra capetelor noastre 
[...] intonăm [...] : «iată, mirele vine la miezul nopţii, şi fericită 
e sluga pe care o va afla priveghind»”69.

Dacă în 1929 scria – pentru Carol al iilea şi pentru 
ţară – acest colind al aşteptării pline de speranţă, în 1933 
Nae ionescu scrie, tot codat, un colind ameninţător. Un 
atac la rege. Editorialul său începe abrupt şi sumbru : 
„Toate trebuiesc plătite. Şi cele rele, desigur. Dar şi cele 
bune”. Apoi descrie circumstanţele istorice ale naşterii 
pruncului sfînt, felul cum evreii au recurs la „ajutor străin” 
întro vreme de „năpastă a lui Dumnezeu”, cînd – şi deo
dată Nae ionescu trece de la timpul trecut al verbelor la 
timpul prezent – „ne putem aştepta la orice” (s.n., M. P.). 
Atunci, la naşterea lui isus, au fost omorîţi „patrusprezece 
mii de prunci”, „de copii”, iar moartea lor, dincolo de faptul 
că „Herodes era, lăuntric, o spăimîntătoare pocitanie”, 

69. Nae ionescu, „Fuga în Egipt (Articol cu tîlc, care ocoleşte 
noul proiect de lege al Presei)”, in Cuvîntul, anul Vi, nr. 1682, 
25 dec. 1929.
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trebuie să aibă – scrie editorialistul – şi un alt sens, „unul 
mai adînc”. Sumbrul teolog îl numeşte :

„Şi de aceia socotesc că toţi copiii aceştia au trebuit să moară 
pentru că se născuse Hristos”,

în înţelesul că Herodes a avut grijă

„ca prin moartea atîtor nevinovaţi să se depună mărturie 
sîngeroasă – jertfă – pentru naşterea Celui prin care se 
mîntuia lumea”70.

Încredinţat că „toate nădejdile noastre purced printrun 
act de răscumpărare”, „jertfa” făcînduse cu „nevinovaţi”, 
Nae ionescu scrie simultan şi despre pruncii ucişi la naş
terea lui isus, şi despre „copiii” sacrificaţi în „Jilavele” 
României. Aceştia din urmă erau insistent numiţi şi în 
„Scrisoarea” lui Corneliu Zelea Codreanu („Ucideţi copiii 
cu propriile tale mîini, ne trebuie nimicirea viitorului 
tău, Românie”71, scrie Zelea Codreanu că iar fi fost ordo
nat României de către „iudeomasoneria” internaţională), 
şi în articolul Atentatul contra Crăciunului72, de Dem. 
Theodorescu, publicat chiar alături de Măcelul lui Nae 
ionescu73. Pentru cine cunoaşte chiar şi numai superficial 

70. Nae ionescu, „Măcelul”, in Cuvîntul, anul X, nr. 3114, 25 dec. 
1933.

71. Zelea Codreanu, „Un cuvînt în chestiunea dizolvării Gărzii 
de Fier”, 24 dec. 1933, p. 3.

72. Dem. Theodorescu, „Atentatul contra Crăciunului”, in Cuvîntul, 
anul X, nr. 3114, 25 dec. 1933.

73. Să notăm că şi legionarii, şi sprijinitorii lor politici au insis
tat pe coincidenţa că atîţia oameni tineri au fost închişi de 
sărbă toarea natalităţii, de Crăciun. Dragoş Protopopescu, în 
romanele sale despre soarta legionarilor în 19331934, şi anume 
în Fortul 13 şi Tigrii, oferă o preţioasă mărturie psihologică 
despre atmo sfera acestei perioade. A fi închis, ca legionar, la 
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ideologia legionară, insistenţa ideologului de la Cuvîntul 
pe jertfa „de răscumpărare” şi pe aceea „de mărturie”, 
insistenţa pe ideea de răscumpărare în avans a „nădejdilor 
noastre” etc. sună foarte legionar ; în Măcelul, Nae ionescu 
a făcut o lectură legionară a circumstanţelor istorice ale 
naşterii lui isus şi, totodată, o interpretare cristică a cir
cumstanţelor politice din ultimele săptămîni din România. 
Conform acestui text codat, legionarii sînt jertfa de răscum
părare pentru speranţele României. După aceste aluzii 
ingenios întreţesute în trama cristică (şiatunci nu mai 
trebuie să ne mirăm prea tare că, în 1940, Cioran la 
comparat pe Zelea Codreanu cu isus !), Nae ionescu flutură 
din nou ameninţarea : binele şi răul se plătesc deopotrivă, 
chiar şi atunci cînd omul nu e decît „unealta” lui Dumnezeu : 
„Pedeapsa pentru cele rele” vine, chiar dacă „mai tîrziu”. 
Herodes şi iuda iscariotul (aşadar, un rege şi un trădător… 
cu siguranţă, Nae ionescu avea în vedere nu numai per
sonajele biblice !) au plătit fiecare în parte, „mîna lui 
Dumnezeu” coborînduse „greu” peste ei. iar avertismentul 
întunecat al lui Nae ionescu – la adresa lui Duca, dar şi a 
regelui ! – este clar, deşi cifrat : „ne putem aştepta la orice”.

În paranteză, să consemnăm că „predicţiile infailibile” 
nu sînt predicţii, ci avertismente74. Despre Nae ionescu 

sfîrşitul anului 1933 sau în 1934, a sta îndelung în închisoare – 
el descrie Jilava – însemna o onoare publică. Aşa cum pentru 
memoran diştii ardeleni fusese o onoare să primească o condam
nare cît mai lungă, aşa cum pentru Vanea Răutu al lui Stere era 
o onoare să îşi asume calitatea de revoluţionar şi să primească o 
pedeapsă cît mai mare, şi pentru legionarii lui Zelea Codreanu 
a fi închis şi condamnat însemna o distincţie. Complicitatea apa
ratului de stat – administrativ şi juridic – cu mişcarea legio nară, 
inclusiv complicitatea armatei, este de asemenea foarte bine 
surprinsă în aceste romane alerte, ludice şi fanatice simultan. 
Vezi Dragoş Protopopescu, Fortul 13 (1936), Tigrii, iii (1937).

74. Vezi Hannah Arendt, Originile totalitarismului, p. 434435.
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sa spus, în acele zile, că ar fi fost amestecat în asasinarea 
lui i.G. Duca75. Pînă şi unul dintre marii admiratori ai lui, 
şi anume fostul său student Mircea Vulcănescu, obligat 
poate de morala lui de creştin practicant, consemnează, 
în cartea pe care ia dedicato, amestecul profesorului în 
crima de la Sinaia :

„Nae ionescu era, în acel moment, un protagonist al culorilor 
regale, pe care, nu fără ciudă, le vedea apropiinduse de 
liberali. Şi din acest unghi se plasează campania lui de 
ameninţări contra lui Duca, pe atunci şeful guvernului, 
care a culminat cu articolul profetic : «Asasinarea lui Barbu 
Catargiu» [sic !76], un fel de îndemn, abia învăluit, la uciderea 
primului ministru. Consider că atmosfera morală a acelei 
campanii de presă a constituit primul mobil în sufletul celor 
care au săvîrşit atentatul de la 29 decembrie”77.

În articolul său din 31 decembrie (scris în 28 decembrie, 
înainte să ştie de asasinatul căruia îi căzuse victimă Duca), 
comentînd intenţia premierului de a impune o „lege pentru 
apărarea statului”, Nae ionescu a repetat avertismentul, în 
termeni expliciţi : „sar putea ca în urma dizolvării acţiunea 
ei [a Gărzii] să devină mai puternică şi să ia alte căi”78. iar 
în 1 ianuarie 1934, în editorialul său intitulat 1933‑1934, 
scris în 29 decembrie 1933, din nou fără să ştie încă de 

75. Vezi Marta Petreu, „Portretul învăţătorului ca diavol”, în idem, 
De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească. 

76. Vulcănescu a făcut o confuzie, el se putea gîndi la „Măcelul” sau 
la multe alte editoriale naeionesciene incitatoare la crimă ; articolul 
„Asasinarea lui Barbu Catargiu” a fost scris de G. Racoveanu şi 
publicat în Cuvîntul, anul X, nr. 3102, 13 dec. 1933.

77. Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, aşa cum l‑am cunoscut, 
p. 87. 

78. Nae ionescu, „legea pentru apărarea statului”, in Cuvîntul, 
anul X, nr. 3118, 31 dec. 1933.
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atentatul reuşit contra lui Duca, Nae ionescu repetă formula 
din Măcelul :

„Măsura brutală şi absolut nejustificată a dizolvării Gărzii de 
Fier e de natură a ridica tot felul de aprehensiuni. […] ne 
putem aştepta la orice”79 (s.n., M. P.).

iar ceea ce a prevestit, a urzit şi a aşteptat sa şi întîm
plat : Duca a fost asasinat de legionari, în 29 decembrie, 
în gara din Sinaia, probabil cu complicităţi înalte şi tene
broase. „oficiosul Gărzii” a mai apărut în 1 ianuarie 1934, 
apoi a fost suspendat. În ultimul număr al seriei întîi, 
Sebastian, conştiincios pînă la capăt, publică, aşa cum am 
spus, două texte, fără legătură cu politica românească. În 
2 ianuarie 1934, Nae ionescu a fost arestat pentru instigare 
la crimă. Tot atunci au fost arestaţi şi alţi oameni politici 
şi publicişti care aveau legături cu mişcarea legionară. 
lumea politică şi intelectuală, în frunte cu iorga, a pro
testat faţă de arestarea directorului de la Cuvîntul. Nae 
ionescu nu a fost eliberat decît la mijlocul lunii martie. 
Nu a fost implicat în procesul celor trei legionari criminali, 
unde a apărut doar ca martor.

Sebastian, un extremist de dreapta moderat

Revenind la articolele lui Sebastian din Cuvîntul şi la 
ideologia de extremă dreaptă, antidemocratică şi revo
luţionară, care emană din ele, trebuie să spunem că, în 
mediul în care se afla, Sebastian a devenit extremist de 
dreapta aşa cum se respiră : firesc şi fără niciun efort. 
lectura articolelor lui, făcută chiar în paginile Cuvîntului, 

79. Nae ionescu, „19331934”, in Cuvîntul, anul Xi, nr. 3119, 1 ian. 
1934.
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şi corelînd mereu textul discipolului cu textul magistrului 
său, şi pe amîndouă cu cronologia politică a României, 
arată fără nicio putinţă de tăgadă că Sebastian, influenţat 
adînc de personalitatea şi de ideologia lui Nae ionescu, a 
devenit antidemocrat şi „revoluţionar”, încadrînduse în 
extrema dreaptă. Nu a fost legionar – a fost doar un 
extremist de dreapta, adică un adept al revoluţiei colec
tiviste şi al ideii de dictatură. Şi, cum extremismul însuşi 
are grade sau intensităţi diferite, Sebastian a fost un extre
mist de dreapta moderat – formula sună aberant, dar 
reflectă realitatea articolelor sale –, nu unul „turbat”. Ade
sea, ideile lui sînt cu un ton mai jos decît acelea ale lui Nae 
ionescu sau decît vor fi în anii următori cele ale colegilor 
săi de generaţie, precum Eliade, Cioran, Noica ş.a.

Sebastian a fost „protocron”, făcînd experienţa extre
mismului mai devreme decît alţi colegi deai săi. A începuto 
în 1929, iar anul lui de vîrf a fost 1933. Şi e o experienţă 
intelectuală şi morală insolită săi citeşti textele „revolu
ţionare”, unele sîngeroase, iar în paralel să constaţi că 
Eliade, prezent şi el mereu în Cuvîntul, scrie, acum şi aici, 
numai texte culturale : despre Upanishade, despre Renaştere, 
despre mătrăgună, sau că, „păcătuind”, în vara anului 
1933 scrie despre şomajul intelectual şi ţipă, pe pagina 
întîi a Cuvîntului, Mi‑e foame ! 80. Cioran şi Eliade au început 
să guste din extremismul politic mai tîrziu decît Sebastian 
(Cioran, la sfîrşitul anului 1933 – deci pe vremea cînd 
Sebastian era la apogeul violenţei sale revoluţionare –, 
dar atingînduşi apogeul în 1936 ; Eliade sa legionarizat 
la sfîrşitul anului 1935, pe cînd Sebastian se dezmeticise din 
această compromiţătoare aventură politică…). Sebastian 
a stat la Cuvîntul şi a scris pe linia ziarului său chiar şi după 
ce acesta a devenit oficiosul legiunii, tînărul comentator 

80. Eliade, „Mie foame !”, in Cuvîntul, anul iX, nr. 2978, 10 aug. 
1933.


