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„Cea mai mare putere datǎ omului este aceea de a
organiza gândirea altora”

David Hume (1711-1776) – filosof scoţian
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I. CUVÂNT INTRODUCTIV
Motto:
„Şcoala şi gazeta s-au născut deodată în România. Din aceiaşi nevoie. Prin aceleaşi
voinţi. Cu aceeaşi oameni. Putem spune (...) că presa s-a ivit ca o eflorescenţă practică şi
lucrativă a culturii. La noi, ea a fost abecedarul însuşi al naţiei. Primii dascăli ai Românilor
au fost şi primii ei gazetari. La început a fost gazetarul...”
(Dem. Theodorescu, 1939)
Din secolul al XVII-lea, de când şi-au fǎcut apariţia în lume, ziarele au fost primul
mijloc de informare de mare audienţă. Iatǎ de ce, în consecinţa, motto-ul introductiv vine sǎ
sublinieze importanţa covârşitoare pe care jurnaliştii, prin intermediul gazetelor, o au în
educarea şi iluminarea maselor, în formarea opiniei publice şi în canalizarea acesteia pe o
anumita direcţie. Dupǎ cum afirma Harold Burson, fondator Burson-Marsteller (una dintre
cele mai mari agenţii de PR din lume) „opinia publică este o pârghie care poate motiva o
audienţă înspre comportamentul aşteptat”. Aceastǎ afirmaţie ne ajutǎ sǎ înţelegem cǎ presa,
prin intermediul jurnaliştilor, reprezintǎ un pion extrem de important în peisajul social al
tuturor timpurilor. Aceasta nu numai cǎ are un rol esenţial in formarea şi/sau manipularea
opiniei publice, pe care dupǎ caz o informeazǎ sau o dezinformeazǎ, dar în egală măsură, ea
are şi un rol constructiv, de afirmare a unor principii ce privesc viitorul, de dezvoltare a
ideilor menite să configureze structurile unei societaţi cǎreia îi ghideazǎ traseul.
Prin urmare, a fi jurnalist devine o vocaţie sacră, care te fură cu totul şi pentru
totdeauna şi care nu se poate exprima decât printr-o muncă uriaşă şi constantă, indiferent de
eşecurile sau de succesele reputate.
Plecând de la aceste considerente, nu este greşit a afirma cǎ jurnalistul este sau ar
trebui să fie un profet, o persoană oraculară, un fel de Thiresias pe meleaguri greceşti, care
prevede viitorul şi-l poate schimba arătând semenilor săi unde au greşit de şi-au atras mânia
zeilor. Or, în această calitate, adevǎratul jurnalist trebuie să uite ceea numim „o viaţă
liniştită”, să-şi uite frica, ba chiar şi prudenţa, în efortul susţinut de a descoperi şi a spune
adevărul, de a demasca nedreptatea sau încercarea unei minorităţi de a înregimenta
majoritatea în favoarea propriilor interese. În acest sens este însǎ imperativ ca un jurnalist săşi amintească întotdeauna puterea pe care poate să o exercite, conform propriilor sale crezuri
şi reguli intime, în virtutea unor idealuri, sǎ rǎmâna obiectiv şi sǎ nu facǎ abuz de influenţa pe
care o are în scopul de a îndruma opinia publicǎ spre o direcţie greşitǎ.
Invidiat poate pentru privilegiul de a avea acces la informaţie, de a cunoaşte oameni şi
fapte la prima mână, de a putea lupta cu şanse reale împotriva oricărei nedreptăţi, jurnalistul
este adesea subiectul celor mai înverşunate critici mai mult sau mai puţin avizate sau ţintǎ a
nenumǎrate calomnii şi acuze nefondate şi nejustificate. Dar această realitate este cel mai mic
preţ pe care jurnalistul îl plăteşte pentru alegerea sa, conştientă şi asumată.
La fel s-a întâmplat şi în cazul marelui Pamfil Şeicaru (1894 - 1980), ziaristul
vizionar, a cǎrui vastǎ personalitate este analizatǎ pe scurt în lucrarea de faţǎ. O conştiinţă
lucidă a neamului românesc, un pamfletar acid, un memorialist al istoriei pe care a trăit-o dar
şi critic înverşunat al politicii duplicitare dusǎ de puterile occidentale în pragul celui de-al
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doilea război mondial, Pamfil Şeicaru a fost singurul ziarist român care a prevestit că aşazisele garanţii militare oferite de marile puteri pentru menţinerea integrităţii graniţelor
României nu aveau nici o valoare şi a anticipat sacrificarea ţărilor europene mici şi mijlocii în
scopul apǎrǎrii intereselor proprii. Deşi obligat să rămână în exil până la sfârşitul vieţii din
cauza instaurǎrii regimului comunist, este prezent pe lista oponenţilor noului regim, alături de
alţi ziarişti celebri precum Păstorel Teodoreanu, Constantin Rădulescu-Motru, Constantin
Noica, Mircea Vulcănescu, Radu Gyr sau Ion Vinea, iar în 1945 când a avut loc procesul
ziariştilor consideraţi "criminali de război şi vinovaţi de dezastrul ţării" a primit în absenţa
condamnarea la moarte.
Şi pentru cǎ, dupǎ cum afirma Ovidiu Vuia în lucrarea Sub zodia cǎrţii şi a studiului.
Cu Pamfil Şeicaru în exil, „nimic nu suparǎ pe român decât adevărurile”, mai ales cele
spuse la modul direct şi tranşant aşa cum obişnuia s-o facǎ ziaristul Pamfil Şeicaru, era de
aşteptat ca acesta sǎ-şi atragǎ o serie de duşmani, devenind în consecinţǎ una dintre cele mai
calomniate personalitǎţi ale culturii româneşti. Şi mǎ refer aici la butada pe care (conform
memorialistului şi poetului Vlaicu Birna), Nicolae Iorga ar fi formulat-o la adresa lui Pamfil
Şeicaru, în cabina liftului redacţiei de la ziarul Curentul, un palat cu şase etaje şi tipografie
proprie de pe Strada Domniţa Anastasia: "Şantajul şi etajul; etajul şi şantajul...". Pamfil
Şeicaru avea 32 de ani în 1928, când şi-a înfiinţat propriul ziar, în care va semna zilnic (pânǎ
în 1944, când se va refugia în strǎinǎtate) un editorial de patru coloane, scris într-un limbaj
viu, contondent, neaoş. Sediul primei redacţii a fost într-un imobil modest, strǎmutat apoi întro clǎdire de pe Strada Doamnei nr. 1, iar spre sfârşitul anilor '30, ziarul Curentul şi trustul
omonim se instaleazǎ în palatul despre care unii au afirmat rǎutacios ca ar fi fost realizat dupǎ
formula „un şantaj, un etaj”. Deşi legenda a dăinuit peste decenii, nu sunt cunoscute situaţii
concrete în care Pamfil Şeicaru să fi pretins bani pentru a-i şantaja pe mai-marii vremii şi
niciun presupus şantaj n-a ajuns să fie demonstrat vreodată în justiţie. Mai mult, marele istoric
Iorga n-ar fi putut rosti o asemenea afirmaţie din simplu motiv cǎ între cei doi au existat
întotdeauna relaţii de bunǎ înţelegere, iar dupǎ cum sublinia maestrul, n-a fost nicio recepţie
de inaugurare a noii cladiri, deci nici banchetul la care Iorga ar fi fǎcut respectiva afirmaţie.
În ciuda tuturor acestor speculaţii, Pamfil Şeicaru nu a fost un ziarist venal şi corupt
care sǎ scrie pentru bani. Din contra, el a contribuit din plin la consolidarea presei ca putere în
statul de drept, a iubit independenţa scrisului şi nu a stat în slujba nimanui. Dupǎ cum tot
Ovidiu Vuia spunea în cartea sa, Şeicaru n-a urmarit altceva prin meseria sa, decât, ca orice
idealist, „sǎ slujeasca adevărul şi numai adevărul prin care sǎ ajungǎ în domeniul spiritual
un fel de medic vindecǎtor, înscris printre marii binefacǎtori ai omenirii”
(Vuia Ovidiu, Sub zodia cǎrţii şi a studiului. Cu Pamfil Şeicaru în exil, Ed. Rita
Vuia, 2007 )
Mai trist este faptul cǎ în aceastǎ campanie de calomniere a marelui ziarist Pamfil
Şeicaru s-au înscris şi nume celebre precum Ştefana (Fanny) Rebreanu, soţia marelui scriitor
Liviu Rebreanu (afectatǎ probabil de lupta dusǎ de Şeicaru contra Gorilei politicianismului
românesc, L. Rebreanu), Agata Grigorescu Bacovia, poetă simbolistă, soţia poetului George
Bacovia sau chiar Marin Preda care îl descrie pe Gr. Patriciu -alias Pamfi Şeicaru- în Delirul
drept un „şantajist simpatic”, fapt ce l-a durut în mod deosebit pe maestru.
Dovada clarǎ a aşa-zisei sale averi o constituie faptul cǎ în 1944, parǎseşte ţara ca om
sǎrac (de aici şi greutǎţile întâmpinate în timpul exilului), spre deosebire de Stelian Popescu,
director la Universul, care trăia farǎ griji în Spania cu banii plasaţi din timp într-o bancǎ
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elveţianǎ. După instaurarea regimului comunist, tipografiile sale au fost confiscate, iar palatul
ziarului Curentul a fost transformat în sediu al Securităţii, azi sediul SRI din Bucureşti.
Aşadar tocmai rezistenţa sa la toate ispitele materiale, ce nu-l puteau îndeparta de la calea
adevǎrului, i-au stârnit pe cei gata de orice fel de compromis sǎ-l calomnieze atât: democraţii
(la putere în perioada interbelicǎ) şi comuniştii (care l-au condamnat chiar la moarte pentru
antirusismul sǎu, deoarece Şeicaru a rǎmas pânǎ la moarte în slujba mareşalului Ion
Antonescu, convins fiind cǎ acesta va face cu marea Rusia un armistiţiu pe mǎşura dragostei
ce o purta poporului român). Fiind un ziarist de mare talent, P. Şeicaru a fost capabil sǎ -şi
câştige existenţa din vânzarea publicaţiilor sale, fapt ce l-a ajutat sǎ-şi procure garanţiile
împrumuturilor bancare prin care sǎ-şi construiasca palatul ce servea drept sediu pentru ziarul
Curentul. De altfel, „şantajele”, dacǎ ar fi existat, n-ar fi putut rǎmâne ascunse de opinia
publicǎ, P.Şeicaru nefiind nici pe departe aşa cum îl prezintau unii servitori ai partidului
comunist.
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II. CONŢINUTURI

CAPITOLUL 1
SCURTĂ PREZENTARE A PRESEI ROMÂNEŞTI DIN PERIOADA
INTERBELICĂ

Pamfil Şeicaru, directorul ziarului Curentul, cel mai combativ cotidian românesc din
perioada dintre cele două războaie mondiale, a fost autorul a peste 2.500 de articole, care l-au
ajutat sǎ se impunǎ drept unul din cei mai prestigioşi ziarişti ai vremii, iar pentru a-l aprecia la
justa valoare, este necesarǎ o analizǎ de ansamblu a contextului jurnalistic, social şi istoric în
care acesta şi-a desfǎşurat activitatea.
În orice timp şi în orice ţarǎ, presa nu reprezintǎ altceva decât oglinda fidelă a
societăţii respective. Starea de spirit a unei naţiuni sau a unei perioade istorice, aspectele
pozitive şi cele negative, dar şi problemele specifice cu care se confruntă o societate în acele
momente transpar, mai mult sau mai puţin, printre rândurile gazetelor. Preasa devine astfel o
componentă majorǎ a istoriei generale a unei ţǎri, o sursă importantă pentru istoriografie,
prezentând totalitatea fenomenelor politice, sociale şi culturale specifice fiecărei epoci. Din
acest punct de vedere, putem afirma cǎ presa reprezintǎ, pentru cei cărora li se adreseazǎ,
oportunitatea de a percepe şi înţelege istoria în derularea ei firească şi, în consecintǎ, nu
trebuie perceputǎ ca a fi un segment paralel vieţii sociale, ci ca însǎşi o componentă a
acesteia.
Înainte însǎ de a avea presǎ proprie, românii, mânaţi de curiozitatea specificǎ unui
public în formare şi de setea de a fi informaţi şi puşi la curent cu tot ceea ce era nou, s-au
informat prin intermediul presei strǎine. Mărturiile despre circulaţia presei în provinciile
româneşti sunt destul de vechi: în Istoria presei române de la primele începuturi până la
1916 (1922), Nicolae Ioarga aratǎ cǎ domnitorul Grigore Alexandru Ghica, în jurul anul 1776,
avea înregistrat în buget un capitol de cheltuieli pentru „gazeturi”, care ajungeau în Ţara
Românească prin Brasov, fie din „Englitera”, fie din Utreht, Viena, Köln sau Aachen, iar „69
de lei s-au dat cheltuialǎ gazeturilor de la Braşov prin mâna domniei sale Saule Serdar pe
şase luni”.
Un alt domnitor român de la începutul secolului al XVIII-lea, Nicolae Mavrocordat,
era abonat şi el la gazeturi ce veneau din marile oraşe europene, iar boierii cultivaţi şi
francofoni citeau Le journal littéraire, Le journal enciclopédique sau Mercure de France, dar
şi ziare vieneze, sau italiene. Tot din aceastǎ perioadǎ dateazǎ şi apariţia unor cabinete de
lecturǎ pe langǎ librǎrii, cabinete ce stimuleazǎ interesul pentru lecturǎ şi informare prin
presǎ.
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În ceea ce priveşte debutul propriu-zis al presei româneşti, acesta este destul de tardiv
şi face obiectul diferiţelor controverse în cadrul comunităţii ştiinţifice. Deşi existǎ mai multe
pǎreri referitoare la apariţia primelor ziare autohtone, dacǎ ar fi sǎ luam drept criterii de
referinţǎ în acest sens limba şi teritoriul naţional, am spune cǎ aceasta s-a produs în prima
jumătate a secolului al XlX-lea, mai exact în anul 1829, când, la data de 8 aprilie, a apărut
Curierul Românesc, o gazetǎ politicǎ, culturalǎ şi literarǎ editatǎ la Bucureşti de Ioan Heliade
Rădulescu, urmatǎ în iunie de Albina româneasca, o gazetă politică şi literarǎ de la Iaşi,
editatǎ de Gheorghe Asachi. La o simplǎ trecere în revistǎ a personalitǎţilor care şi-au fǎcut
remarcatǎ prezenţa în peisajul presei româneşti încǎ de la începuturi, am putea afirma cǎ
aceasta a fost modelată de nume mari precum Gh. Asachi şi Ion Heliade Rădulescu, Mihail
Kogălniceanu, primul mare ziarist român. B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, Mihail Eminescu, N.
Iorga s.a, exemplele cele mai grǎitoare ale existenţei unei pasiuni ziaristice prezente chiar de
la punerea bazelor, detaliu ce a conferit presei noastre o altitudine intelectuală şi o permanenţă
mai presus de faptul cotidian, înscriind-o pe spirala duratei.
Peisajul publicistic românesc începe sǎ ia amploare şi sǎ se modifice începând cu a
doua jumǎtate a secolului XIX, când are loc o „explozie” şi o diversificare acutǎ în rândul
publicaţiilor, mai ales sub aspect statistic. Au apǎrut periodice atât în oraşele mari cat şi în
cele mici cele mici şi existau publicaţii din cele mai diverse, de la cotidiene, sǎptǎmânale,
lunare şi pânǎ la gazete de opinie, de informare, de divertisment, politice, literare, sociale,
comerciale, culturale şi chiar ştiinţifice. Însǎ chiar şi în aceste condiţii, ziarele erau de o
facturǎ relativ uniformǎ şi jurnalismul românesc mai avea încǎ mult de evoluat. Era o
perioadǎ în care nu se cultiva reportajul, ci numai ştirea (preluatǎ de cele mai multe ori prin
simpla traducere), nu se practica ancheta, nu se analizau fenomene, nu se adopta editorialul,
dupǎ cum nu se practica nici interviul. Dar iatǎ cǎ primul rǎzboi mondial vine sǎ zguduie
lumea din temelii şi în urma lui totul se transformǎ radical, inclusiv în sfera jurnalismului.
Dupǎ Primul Rǎzboi Mondial, în perioadǎ anilor interbelici, dar în special după Marea
Unire, presa s-a diversificat foarte mult şi în sânul ei au avut loc deplasări, transformări,
înnoiri, în conformitate cu noile condiţii economice, sociale, politice create. De pe arena
publicistică dispare presa conservatoare, presa oficioasă a partidelor politice suferă
transformări privind orientarea, iar presa independentă, care nu se declară formal pentru un
partid anume, se lărgeşte cunoscând şi ea modificări corespunzătoare momentului istoric in
care se afla. Intră şi în gazetărie oameni noi şi se ridică o generaţie de tineri (unii foşti
combatanţi în război), printre care evident şi Pamfil Şeicaru , animaţi de încredere şi de
speranţa că politicianismul nociv va fi spulberat de acest suflu nou.
Pe fondul corupţiei, al dezamăgirii, al marilor pasiuni politice sau al marilor probleme
sociale, presa politică şi cea de scandal nu duc lipsă de subiecte. Ziarul modern, al perioadei
dintre cele două războaie, era un ideal cu care presa românească cocheta intens. Acesta işi
propunea un preţ de copertă scăzut, tiraj mare şi finanţare din reclamă. Însǎ, în linii mari,
ziarele din România de după primul război mondial nu suferă modificări substanţiale. Ele
rǎmân la acelaşi stil, de obicei sec, pur informativ, la aceeaşi paginaţie, iar, pe măsură ce
înaintăm în timp, încep sǎ se observe mai multe fotografii. Se dezvoltă reportajul şi înfloreşte
pamfletul, dar încă nu şi interviul. Nu există pagini speciale pentru economie, finanţe sau alte
domenii, predominǎ informaţia politicǎ, iar editorialul este înca timid.
Între titlurile importante ale vremii, menţionǎm: Adevărul, Dimineaţa şi Facla, gazete
democratice, de centru-stânga, Universul, ziar de de centru-dreapta aflat sub conducerea lui
Stelian Popescu, Curentul, cel mai combativ cotidian românesc al vremii, condus de Pamfil
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Şeicaru şi Cuvântul, cotidian politic bucureştean care a apărut până în 1941, ambele de
dreapta sau, uneori, de extrema dreapta.
Propaganda politică, manifestele politice, îndemnurile electorale şi critica acţiunilor
adversarilor politici erau nelipsite din ziare. În articole precum „Bătaie de joc de banul
nostru”, miniştrii erau certaţi pentru că-şi luaseră pălării de la Londra. În alt ziar citim că
„Şedinţa începând la o oră nepotrivită, după-masă, doi senatori s-au absentat, preferând ca
astăzi să doarmă acasă” şi tot presa interbelică demonstrează cu documente că, în 1933,
primarul Protopopescu atribuie pavarea unei străzi din Bucureşti, fără licitaţie, unor apropiaţi,
familia Rudenberg, fără ca până atunci firma familiei respective să mai fi făcut o asemenea
lucrare în capitală.
Stilul pamfletar făcea ravagii în presa vremii, iar fanaticii se împuşcau prin cârciumi
după o ceartă pe teme politice. Atmosfera vremii e perfect sintetizatǎ în replica unui
funcţionar „binevoitor” de la 1928 („Stai, dom’le, acasă, ce-ţi trebuie bucluc?”) rostitǎ în
timpul campaniilor electorale desfăşurate în perioada interbelică, campanii ce au precedat
primele alegeri libere.
Acuzaţiile şi atacurile la persoană erau una dintre cele mai frecvente metode de
combatere a inamicilor politici. În funcţie de abilitatea şi cultura emiţătorului, acestea variau
de la ironii subtile sau vorbe pline de duh la jigniri legate de aspectul fizic sau obiceiurile
intime ale victimei.
Trei personalităţi politice ale vremii au fost ţinta unora dintre cele mai savuroase
atacuri verbale. Liberalul Ion Gheorghe Duca a primit porecla de „limbricul Duca” după ce la apostrofat pe Nicolae Iorga. „Elevul Duca, limbricul Duca, pigmeul Duca îşi permite să fie
necuviincios cu marele N. Iorga şi perfid de insinuant cu noi. Homunculul se joacă cu
intimidarea şi represiunea”, titra Îndreptarea în decembrie 1928. Acelaşi cotidian îi reproşa
primului ministru ţărănist, Iuliu Maniu, că este ipocrit şi că „are limba căptuşită pe-o parte cu
catifea, iar pe altă parte cu... ghimpi”. Nu a scăpat nici ţărănistul Alexandru Vaida-Voievod,
preşedintele Consiliului de Miniştri până în 1932, iar ziarul Adevărul i-a citat pe opozanţii
demnitarului, care l-au numit „gras şi frumos ca un criminal de rasă, că-i merge bine unde sa cocoţat” şi au emis „aprecieri grosolane, cari erau împinse până la descrierea rufelor
primului-ministru”.
De altfel, încăierările şi răfuielile din motive politice erau nemiloase şi aveau loc pe tot
parcursul campaniilor. Tot în 1928 de pildǎ, ziarul Curentul relata în paginile sale cum un
simpatizant al generalului Alexandru Averescu a plătit scump pentru că l-ar fi criticat în
public pe Iuliu Maniu sau cum un judecător din comisia electorală a refuzat să iasă din pauza
de masă pentru „a bea de necaz” şi, „în starea de inconştienţă în care era, a azvârlit cu
sticlele şi paharele în primar şi în delegaţii guvernamentali, iar aparatul telefonic,
smulgându-l din sârme, l-a trântit jos” (Ziarul Curentul, 6 decembrie 1928).
Patru ani mai târziu, însă, violenţele din timpul campaniilor electorale s-au intensificat.
În ediţiile din luna iulie, Adevărul prezenta mai multe episoade dintr-o încăierare electorală
din Buzău. În urma acesteia, un senator liberal a murit într-un schimb de focuri de revolver.
Acuzaţiile de fraudă electorală şi abuz erau la fel de frecvente ca violenţele propriu-zise. Erau
la modă refuzul preşedinţilor de tribunal de a elibera cărţile de alegător, utilizarea buletinelor
de vot falsificate sau arestarea membrilor partidelor de opoziţie, pentru a fi împiedicaţi să
voteze.
Nici „pomana electorală” nu era un obicei străin politicienilor vremii. Cotidianul
Curierul a prezentat cazul unui primar liberal care i-a încurajat pe săteni să ia lemne „câte
9

poftesc” din pădurea Academiei, deşi autorităţile nu aveau cunoştinţă de acest lucru. Furtul
însemnelor electorale sau al sloganurilor îşi are rădăcinile tot în campaniile electorale din
perioada interbelică. Reprezentanţi ai Partidului Naţional-Ţărănesc din 1928, aflat la putere,
au declarat, pentru ziarul Curentul din acea vreme, că „guvernul e plictisit de confuzia pe
care o fac alegătorii ţărani între însemnul naţional ţărănist (cercul) şi cel lupist (două cercuri
concentrice)”. (Ziarul Curentul, 6 decembrie 1928).
Iatǎ deci care era contextul socio-istoric dar şi jurnalistic în care Pamfil Şeicaru şi-a
desfǎşurat activitatea de ziarist, pânǎ în preajma celui de-al doilea rǎzboi mondial, când se vor
produce noi transformǎri, de data aceasta radicale, menite sǎ reorganizeze din temelii lumea
româneasca şi, prin urmare, întreg peisajul presei autohtone, care s-a simplificat şi a cǎpǎtat o
nouǎ configuraţie, dictatǎ de partidul- stat, ce avea sǎ deţinǎ controlul pentru urmǎtoarea
jumătate de secol.

10

CAPITOLUL 2
PAMFIL ŞEICARU – REPERE BIOGRAFICE ŞI IDEOLOGICE

Nǎscut la sfârşitul secolului al XIX-lea (1894), la Buzǎu, Pamfil Şeicaru este una
dintre figurile ilustre ale istoriei presei româneşti, ziaristul vizionar, aşa cum pe bunǎ-dreptate
a fost numit de unii, şi director al ziarului Curentul, cel mai combativ cotidian românesc din
perioada interbelicǎ, a cǎrui baze le-a puns în anul 1928 şi în care a publicat zilnic, pânǎ în
1944, când a fost nevoit sǎ pǎrǎseascǎ ţara pentru a nu cǎdea pradǎ persecuţiilor comuniste.
Deşi licenţiat în drept, destinul are alte planuri cu el şi astfel Şeicaru îmbrǎţiseazǎ profesia de
jurnalist, lucru perfect justificat dacǎ ar fi sǎ luǎm în considerare talentul cu care este
înzestrat. Iniţial, înainte de a deveni un magnat al presei, începuturile publicistice ale lui
Pamfil Şeicaru prefigureazǎ mai degrabǎ o carierǎ de critic literar sau de scriitor: în 1919
întemeiase împreunǎ cu scriitorul Cezar Petrescu, de care-l va lega o prietenie frumoasǎ şi de
duratǎ, o revistǎ literarǎ, Hiena, în care apǎreau foiletoane şi pamflete, pentru ca patru ani mai
târziu, numele sau sǎ figureze în colegiul de redacţie al revistei Gândirea, strǎmutatǎ de la
Cluj la Bucureşti, alǎturi de Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Gib I. Mihaescu, Al.
Busuioceanu sau Adrian Maniu. Cu unii dintre aceştia, Şeicaru va fi coleg şi în redacţia
ziarului Cuvântul (1924). Era o generaţie literarǎ apǎrutǎ la sfârşitul primului rǎzboi mondial,
care se manifesta în publicisticǎ şi care îi mai cuprindea pe Camil Petrescu şi Ion Vinea,
liderul avangardei literare de atunci.
În jurul revistei Gândirea, la care Pamfil Şeicaru a colaborat în aceastǎ perioadǎ a
tinereţii, se formeazǎ şi un nou curent ideologic, Gândirismul, ce se manifestǎ în România
primelor decenii ale secolului XX şi a carui direcţie continuǎ de fapt Sǎmănatorismul. În faţa
noilor agresiuni ideologice, în special comuniste, gândirismul a fost un străjer al tradiţiei
spirituale româneşti, adepţii lui declarând cǎ peste pămantul pe care ei au învăţat să-l iubeascǎ
din Semănătorul, vǎd arcuindu-se coviltirul de azur al Bisericii ortodoxe. Aşadar orientarea
acestui nou curent este spre ortodoxism şi autohtonism, propăvăduind tradiţionalismul,
unitatea naţională şi naţionalismul sub egida bisericii ortodoxe. Iniţiatorul, teoreticianul şi
animatorul Gandirismului a fost Nichifor Crainic, teolog, ziarist, eseist şi poet de marcă, dar
meritul curentului şi al revistei consta în atragerea în jurul ei a unor mari personalitǎţi
interbelice, precum: Lucian Blaga (1895-1961), Adrian Maniu (1891-1968), Ion Pillat (18911945), Mateiu Caragiale (1885-1936) sau Tudor Arghezi (1880-1967). Însǎ principalii
exponenţi au fost cei trei importanţi colaboratori ai revistei de la care se trage numele
curentului, şi anume: Radu Dragnea, Pamfil Şeicaru şi Nichifor Crainic.
Gândirismul are afinităţi cu alte curente tradiţionaliste din secolul XIX, printre care
cel mai relevant este Sămănătorismul lui Nicolae Iorga, însă se deosebeşte de acesta din urmă
prin preocuparea excesivă faţă de rolul social şi cultural pe care ar trebui să-l joace religia
ortodoxă. Chiar dacǎ într-unul dintre articolele sale N. Crainic absolutizeazǎ orientarea
culturii Româneşti spre Orient, fiind împotriva influenţelor Europei Occidentale, din punct de
vedere formal (” Ne aflam geografic în Orient şi cum prin religiunea ortodoxa detinem
adevărul luminii rasǎritene, orientarea noastrǎ nu poate fi decât spre Orient, adica spre noi
înşine, spre ceea ce suntem prin mostenirea de care ne-am învrednicit... O culturǎ proprie nu
se poate dezvolta organic decât în aceste conditii ale pamantului şi ale duhului nostru” Nichifor Crainic în articolul Sensul tradiţiei din Gândirea, Anul IX, Nr. 1-2, ianuariefebruarie 1929), scriitorii grupaţi în jurul revistei Gândirea, au preluat unele mijloace de
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realizare din curentele moderniste, astfel încat, spre deosebire de Sǎmǎnǎtorism şi
Poporanism, în literatura gândiristǎ se remarcǎ o sintezǎ între Tradiţionalism şi Modernism
(poezia lui Blaga asociazǎ fondul tradiţionalist cu versificaţia moderna, iar tradiţionalismul
arghezian imbracǎ forme ermetice în Psalmii).
Dintre trasǎturile Gândirismului enumerǎm: reprezentarea unui sat arhaic, dominat de
mituri şi credinte strǎvechi, precreştine (aşa cum este ilustrat în Lostriţa lui Voiculescu prin
prezenţa unor personaje biblice în viaţa profana); evocarea istoriei în manierǎ mitologizantǎ
(ca în versurile lui Mateiu Caragiale); vitalismul care se remarcǎ în construcţia personajelor,
surprinse în situaţii dilematice cu deznodǎmânt tragic ( Blaga şi al lui Meşter Manole);
existenţa unei corespondenţe între mediul geografic şi desfǎşurarea vieţii interioare a
personajelor, dar şi existenţa unui ethos întemeiat pe „religiozitatea ortodoxa”, aşa cum ni-l
prezinta N. Crainic în studiul Sensul tradiţiei sau Ion Pillat, al carui volum, Pe Argeş în sus
(1923), evoca satul natal, cu perioada copilariei şi amintirile ei frumoase şi „cu biserica de
altǎdatǎ”, cu o autohtonizare a reprezentarilor religioase, raiul aflându-se la Muscel, iar
Sfânta Familie trǎind pe langa Râul Doamnei.
Deşi curentul gândirist a contribuit la revelarea unor elemente de substrat prin
încurajarea preocupărilor folclorice şi etnografice din spaţiul Românesc, el s-a încarcat, în
timp, de conotaţii negative, în afara esteticului, dovedindu-se predispus la alunecări
naţionaliste de dreapta care au fǎcut ca în final revista Gândirea sǎ sfarseasca prin a se pleca
sub vremi, lăsându-se prea uşor folosită de unele cercuri politice. A fost, desigur, o greşală,
căci politica însemnă compromis, iar Ortodoxia nu poate face compromisuri. Oricum, greşala
a fost plătită scump de gândirişti, unii dintre ei făcând ani grei de închisoare.
Dar în final, cu toate luminile şi umbrele lui, Gândirismul rămâne un reper important
în cultura romanească, fiind poezia solidaritaţii cu pamantul, cu “sesurile natale”, cu
strǎbunii şi cu miturile naţionale.
Întorcându-ne la prezentarea reperelor biografice din viaţa ziaristului Pamfil Şeicaru ,
putem trage concluzia ca ceea ce probabil l-a fǎcut sǎ adere la ideologia cu tentǎ spiritualortodoxistǎ a Gândirismului şi , ulterior, la ctitorirea Manastirii Sfânta Ana de la Orşova, a
fost tocmai o întâmplare marcantǎ, traita în anii primului rǎzboi mondial, când, la varsta de
22 de ani, lupta ca sublocotenent al Regimentului 17 Infanterie. În toamna anului 1916, în
luptele purtate în zona Orşovei, pe locul cunoscut sub numele de "Dealul Moşului", în urma
exploziei unui obuz, Pamfil Şeicaru şi Petre Găvănescu, cu un un coleg din regiment, au fost
îngropaţi de vii.
Au scăpat cu viaţă, salvaţi de camarazii de arme, însǎ în acel moment, tânărul
sublocotenent a făcut un jurământ, pe care urma să-l împlinească 20 de ani mai târziu, ca,
atunci când va avea posibilitaţi materiale, sǎ ridice în acel loc o manastire, în semn de
mulţumire lui Dumnezeu dar şi în memoria tuturor eroilor care au cǎzut pentru o Românie
Mare. Pentru meritele sale de pe câmpul de luptă, Pamfil Şeicaru avea să fie distins de Regele
Ferdinand Întregitorul cu decoraţia de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul" în anii
rǎzboiului.
Menţionam ca tot Pamfil Şeicaru este şi ctitorul Monumentului Eroilor de la
Mǎrǎşeşti, precum şi a doua alte monumente închinate victimelor rǎzboiului, în Franţa şi
Ucraina, iar Mǎnǎstirea de la Orşova, construita între anii 1936 şi 1939, perioadǎ în care
Şeicaru era director al ziarului Curentul şi deputat în Parlamentul României, trebuia sǎ
poarte hramul Sfânta Ana, dupǎ numele mamei ctitorului.
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La momentul respectiv, episcopul Vasile Lăzărescu, devenit ulterior mitropolit al
Banatului, a refuzat sfinţirea mănăstirii, pe motiv că a fost ridicată fără consimţământul
episcopiei şi locul pe care aceasta fusese ridicată nu fusese sfinţit. A urmat o acţiune de durată
în contencios, dar şi al doilea război mondial, astfel ca în 1945, o datǎ cu venirea
comuniştilor, ctitoria lui Pamfil Şeicaru a fost transformată în complex turistic cu restaurant şi
discotecă, chiliile cǎlugariţelor devenind spaţii de cazare, iar altarul, suport pentru televizor.
Doar catapeteasma din lemn de tei a fost salvată şi dusă la Mănăstirea Timişeni. „Aproape
jumătate de veac, s-a dus o luptă cumplită între diavol şi bunul Dumnezeu, între dorinţa unui
ctitor de excepţie şi nevolnicia ateilor" povestesc preoţii care cunosc istoria lăcaşului.
În aceste circumstanţe, mǎnǎstirea a fost sfinţita abia în 2 decembrie 1990, de
episcopul Damaschin Severineanul, vicar al Mitropoliei Olteniei, deoarece, în ciuda
vitregiilor vremii, Pamfil Şeicaru nu a renunţat niciodată la proiectul său şi drept mulţumire,
printr-un document notificat la Munchen în 24 martie 1975, a donat Mănăstirea Mitropoliei
Olteniei.
Soarta lui Pamfil Şeicaru a fost la fel de zbuciumată precum cea a ctitoriei sale: a fost
director fondator al ziarului Curentul , care alǎturi de Universul era considerat unul din
marile ziare ale vremii, a fost o conştiinţă lucidă a neamului românesc, un pamfletar acid şi
combativ, ale carui articole tranşante au deranjat pe mulţi şi i-au atras mulţi duşmani, a fost
acuzat de şantaj (însǎ aceste acuzaţii nu au fost niciodatǎ dovedite) şi banuit ca sediul
ziarului Curentul, palatul cu şase etaje şi tipografie proprie de pe Strada Domnita Anastasia
ar fi fost ridicat dupǎ formula "şantajul şi etajul”, a fost singurul ziarist român care a afirmat
in pragul izbucnirii primului rǎzboi mondial că aşa-zisele garanţii militare oferite de Marea
Britanie şi Franţa pentru integritatea frontierelor României nu valorau nimic în cazul în care
s-ar fi pus problema propriei aparǎri naţionale. Cu alte cuvinte, Pamfil Şeicaru era un ziarist
vizionar, tranşant şi incomod, care nu ezita sǎ spunǎ lucrurilor pe nume şi sǎ -şi exprime
liber parerea, ce-i drept în maniera unui om de dreapta, dar nu extremist.
Era bine-cunoscutǎ forţa articolelor lui de fond la ziarul Curentul. Atunci când Pamfil
Şeicaru scria, cǎdeau guverne. Şi totuşi , dupǎ cum nota la un momentdat Eliade în al sǎu
Jurnal: „ Pamfil Şeicaru (...) eternul nostru Pamfil, (...) a terorizat pe toţi regii şi toate
guvernele, dar a cazut întotdeauna în picioare" (Mircea Eliade - Jurnal 1941-1969, Ed.
Humanitas, 2004 ). Evident afirmaţia este usor exageratǎ, dar ceea ce nu poate fi tǎgǎduit este
faptul ca Şeicaru avea într-adevăr o forţa ieşi ta din comun şi ca nu întâmplator este
considerat cel mai mare ziarist al presei româneşti. Întâmplator sau nu, a fost şi singurul
ziarist din lume condamnat la moarte pentru articolele sale.
Dupǎ ce în perioada interbelica a desfǎşurat o activitate gazetărească amplǎ, constând
dintr-o serie de peste 2.500 de articole ce l-au impus ca unul din cei mai prestigioşi ziarişti ai
vremii, în 1944, o datǎ cu instaurarea regimului comunist, a fost nevoit sǎ se refugieze în
Spania şi sǎ rǎmâna în pribegie până la sfârşitul vieţii. A părăsit ţara cu ideea de a publica
un ziar care să susţină cauza României după încetarea războiului şi astfel a publicat la Madrid
o ediţie trimestrială a ziarului Curentul şi, pentru câtva timp, revista Liberty and Justice.
Ultimii ani i-a petrecut în Germania, stabilindu-se în Bavaria la Dachau. În 1980, deşi
s-a stins din viaţă departe de ţară, a lăsat în urma sa nu numai un ziar care a făcut şi face în
continuare istorie în presa românească, ci şi un stil personal care l-a consacrat în galeria
marilor gazetari ai neamului. La moartea sa, Primul Ministru al Bavariei, Franz Josef Strauß,
deşi a fost doar în relaţii politicoase cu Pamfil Şeicaru şi nu l-a sprijinit niciodatǎ în planurile
lui de propagandǎ totalǎ antisovieticǎ, l-a omagiat într-un mesaj, descriindu-l drept "un patriot
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român şi eminent ziarist...Moştenirea pe care a lăsat-o compatrioţilor săi este lupta pentru
dreptate, omenie şi pace”( Franz Josef Strauß – om politic german)
În anul 1991, osemintele sale au fost aduse în ţară şi înhumate la cimitirul "Sfânta
Vineri" din Bucureşti, apoi mutate în pronaosul Mănăstirii Sfânta Ana din Orşova, a carui
ctitor a fost.
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CAPITOLUL 3
PAMFILEICARU – CARACTERISTICILE STILULUI PERSONAL

Stilul, aşa cum îl defineşte conf. univ. dr. Valeriu Rapeanu în Stilistica presei
române, reprezintǎ „expresia unei individualitǎţi, pecetea personalǎ pe care un ziarist o
realizeazǎ în mod deliberat la capǎtul unui proces de însuşire a unor procedee lexicale şi
gramaticale. Astfel, ziaristul transforma un mesaj, o informaţie într-o structurǎ personalǎ,
pentru a atrage atenţia unui numar cat mai mare de oameni, pentru a le influenţa
convingerile şi a crea o stare de spirit colectiva” (conf. Dr. Valeriu Rapeanu, Stilistica presei
române - curs ). Cu alte cuvinte, prin stil înţelegem expresia însǎşi a personalitǎţii unui
ziarist şi elementul primordial cere îl distinge de ceilalţi colegi de breaslǎ.
Formarea unui stil propriu, care sǎ aiba un efect semnificativ şi de lungǎ duratǎ asupra
publicului, trebuie sǎ ţinǎ seama de diverse aspecte cum ar fi ambianţa socialǎ, culturalǎ şi
intelectualǎ a acestuia, însǎ , de-a lungul anilor, au existat şi ziarişti care au preferat sǎ
sparga tiparele obisnuintei cititorilor şi sǎ foloseasca un limbaj crud, frust, neconvenţional,
cum a fost, spre exemplu, cazul lui Tudor Arghezi. Cert este cǎ, stilul, într-o foarte mare
mǎsurǎ, este condiţionat de structura psihologicǎ a ziaristului şi de capacitatea sa de a
reacţiona diferit în diferite momente ale cotidianului.
Vocabularul este şi el una dintre componentele definitorii ale stilului. Folosirea
cuvântului adecvat, a celui expresiv şi de naturǎ sa atragǎ un public cat mai vast, reprezintǎ
una din problemele cele mai dificile şi delicate. Folosirea regionalismelor, spre exemplu, care
mor o datǎ cu extinderea învǎţǎmântului şi a exodului rural, conferǎ o nota particularǎ,
savuroasǎ , metaforica şi imbogateşte paleta stilisticǎ, transformându-se într-o patǎ de culoare
prin accentuarea elementului neaos, dupǎ cum, pe de alta parte, fenomenul de snobism, de
vadire a superioritǎţii faţǎ de marea masǎ face ca anumite cuvinte şi expresii sǎ fie folosite
cu o anume ostentaţie, în forma de neologism, deşi au echivalent în limba naţionalǎ.
Dupǎ cum am menţionat într-un capitol anterior, începuturile presei româneşti au fost
destul de tardive şi au coincis cu epoca redeşteptǎrii naţionale, ceea ce a impus o structurǎ
stilisticǎ marcatǎ de un caracter didactic pronunţat şi deoarece în acel moment, genurile nu-şi
delimitaserǎ frontierele, trasǎturile stilistice erau comune literaturii şi ziaristicii. De aceea,
consideraţiile lui Tudor Vianu din Arta prozatorilor români (capitolul I. Heliade Radulescu)
nu fac referire doar la proza beletristicǎ a acelei generaţii, ci definesc şi activitatea
publicisticǎ drept fiind „o fazǎ retoricǎ. Autorii acestei epoce mai mult vorbesc decât scriu.
Chiar când manevreazǎ condeiul, ei rǎmân oameni publici, individualitǎţi avântate în largul
vieţii practice şi politice pentru care doresc noi valori sau doresc s-o îndrumeze cǎtre ţeluri
necunoscute sau parǎsite de multǎ vreme. Cuvântul grait are în aceste conditii o valoare
superioarǎ expresiei scrise" (Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Ed. 100+1 GRAMAR,
2002).
Dar, în acelaşi timp şi mai ales pe mǎsurǎ ce publicistica se extindea prin apariţia unor
noi ziare şi reviste, pe mǎsurǎ ce latinismul cucerea teren pe plan academic, limba ziarelor
devenea din ce în ce mai artificialǎ, practic de neînţeles şi nu o datǎ, ilarǎ.
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În perioada interbelica, în care Pamfil Şeicaru şi -a desfǎşurat activitatea de ziarist,
presa, din punct de vedere stilistic, avea sǎ cunoasca în toate genurile o explozie calitativǎ,
reprezentând treapta superioarǎ a afirmarii tuturor genurilor, care se diversifica şi , în acelaşi
timp, işi creeazǎ o autonomie, desprinzându-se din blocul cultural specific veacului al XIXlea şi chiar anilor de până la primul rǎzboi mondial.
În acest context, ziariştii, care imprima o direcţie prin intermediul editorialelor şi
articolelor pe care le scriu, sunt din ce în ce mai numeroşi şi printre ei se numarǎ, evident, şi
Pamfil Şeicaru . Ca formulǎ stilisticǎ acesta cultiva deopotrivǎ pamfletul, cât şi comentariul,
facând uz de o fraza amplǎ şi viguroasǎ . Indiferent de natura articolului sǎu, ziaristul
exprima necontenit o atitudine, unind vehemenţa cu argumentul de naturǎ istoricǎ, prin desele
referiri livreşti pe care le face şi prin faptul cǎ işi întemeia în mod constant afirmaţiile pe
citate destul de largi din operele memorialiştilor, istoricilor, sau gânditorilor politici. Cu toate
acestea, apelul la argumentaţie livresca nu conferea articolelor uscǎciune, scopul lor fiind doar
de a da suport ideilor şi atitudinilor sale. Pentru documentare, Şeicaru comanda numeroase
cǎrti şi reviste strǎine, iar în timpul rǎzboiului exista în palatul redacţional un serviciu de
ascultare a posturilor strǎine de radio cu ajutorul caruia se întocmea un buletin informativ de
uz intern. Pamfil Şeicaru a demonstrat ulterior cǎ avea o viziune politicǎ realistǎ, spre
deosebire de nenumǎraţi oameni politici care işi puneau speranţele în anglo-americani şi în
restaurarea democraţiei, şi astfel, când noul regim i-a condamnt la moarte în 1945, Pamfil
Şeicaru se afla în Occident.
„Având o forţa intelectualǎ superioarǎ, posedând o vastǎ culturǎ şi stǎpânind un condei
ascuţit şi incisiv devine patronul absolut al liberii exprimari ce captiveazǎ cititorii vremii.
Cultura lui istorica şi politica în gazetarie nu putea fi întrecutǎ de nimeni” scria Rene A. de
Flers într-o lucrare dedicatǎ marelui ziarist şi intitulatǎ sugestiv Pamfil Şeicaru – aşa cum a
fost.
În ceea ce priveşte talentul de pamfletar al lui Pamfil Şeicaru , acesta putea fi devastator.
Este binecunoscuta forţa articolelor lui de fond la ziarul Curentul, o forţǎ ieşitǎ din comun,
care putea face daune uriaşe.
O astfel de forţa etaleazǎ Şeicaru şi atunci când lasǎ articolele de politicǎ internǎ sau
externǎ şi se înarmeazǎ cu paloşele pamfletului, iar forţa cu care işi loveşte victimele este
neiertatoare. Unul dintre cele mai ucigatoare pamflete este cel închinat lui Sadoveanu, fiind
probabil singurul dintre mulţii săi detractori, care îşi putea permite aşa ceva. „Sadoveanu nu
doar ca se lipise de comunişti, dar îi furase lui Şeicaru tot: conac, mobila, tacâmuri, pat şi
probabil chiar şi nadragii”, cum spune Victor Frunza, într-una din lucrǎrile sale. (Frunză
Victor, Destinul unui condamnat la moarte. Pamfil Şeicaru, Bucureşti, EVF, 2001)
Cândva cei doi fuseserǎ apropiaţi, petrecuserǎ chiar o searǎ la Fǎlticeni, în compania
sticlelor vechi de Cotnari, dar apoi, brusc, viaţă a cascat între ei o prǎpastie cauzatǎ de o
atitudine diametral-opusǎ faţǎ de soarta României: unul reprezenta destinul învinsului,
celǎlalt destinul învingǎtorului. Unul era anticomunist şi unul era stalinist. Tocmai aceastǎ
diferenţa de atitudine îl face pe Pamfil Şeicaru sǎ scrie din exil la adresa lui Sadoveanu,
poreclit la vremea respectivǎ „contele de Ciorogârla” (unde se afla conacul lui Şeicaru ), în
termenii cei mai duri: „Dimensiunile talentului dumitale, tovarǎse, nu pot acoperi galeata cu
laturi a marxismului de ocazie pe care o porti cu atâta zel... Este trist, tovarǎse Sadoveanu, şi
o ştii mai bine decât mine ca faci parte din Comitetul de administraţie a coloniei care pâna la
23 august 1944 a fost un stat suveran... M-am gândit mai ales la dumneata, la rolul sinistru
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pe care îl joci în aceastǎ crucificare a neamului românesc. Şi cu atât mai mult ne doare, cu
cât mânjeşti ca un netrebnic tot ce ne-a încântat tinereţea noastrǎ de preţuitori ai literaturii”.
Acest pamflet a fost scris şi tiparit în 1954, când Sadoveanu mulsese bine vaca Ciorogârla,
unde stǎtea pe locul „trǎdǎtorului” condamnat la moarte. Şi dacǎ ar fi sǎ dǎm la o parte
durerea din glasul lui Şeicaru , am gasi omul care ştie cǎ nu se va mai putea întoarce
niciodatǎ pe pǎmânturile natale, pentru ca în curtea casei lui, la masa lui, în patul lui avea sǎ
dea peste un ins pe care îl dispreţuia, peste un om care ţinea în mâna sentinţa „Tribunalului
poporului”. Despre acest ins, Şeicaru se putea doar întreba: „ce mârsave dovezi de slugarnica
fidelitate ai putut da ca sǎ fii menţinut”. Unde? La masa învingatorilor. Tragic loc.
(Pamfil Şeicaru , articol dedicat lui Sadoveanu, www.revistamagazin.ro)
Şeicaru nu a crutat nici legatura Regelui Carol al II-lea cu Elena Lupescu şi uneori
Curentul era confiscat de la chioscuri de oamenii prefectului Poliţiei, Gabriel Marinescu,
înainte ca pachetele de ziare sǎ fie desfǎcute. Iatǎ de pilda ce spunea Pamfil Şeicaru cu
privire la Elena pe care o bǎnuia de „o vastă experienţă în legăturile cu bărbaţii, de pe urma
cărora să fi căpătat o mare tehnică”: era „o femeie vulgară, indecentă, stăpânind toate
vicleşugurile în alcov, ştiind să reîmprospăteze până la epuizare dorinţa partenerului, ştiind
să-şi domine obosealǎ şi care în loc de un leşinat sentimentalism, să-i servească o pitorească
trivialitate”. Mai mult, “în jurul mesei de joc de carti, în Aleea Vulpache, la Elena Lupescu”
– scria Pamfil Şeicaru – „se decidea programul de dezvoltare economica a ţǎrii , nu încape
nici o îndoialǎ; ca în aceeaşi casǎ se luau şi hotǎrârile politice, toatǎ lumea o ştia”
(Pamfil Şeicaru – Vulpea roscatǎ, roman, Ed. Jurnalul literar, 1996)
În plus, epoca regelui Carol al II-lea nu ducea lipsǎ nici de alte subiecte, precum
celebrele afaceri Skoda (ce camuflau în fapt un imens import de armament) sau poveştirile cu
iz monden, cum ar fi cea aTitei Cristescu, fiica primului preşedinte al Partidului Comunist din
România, Cristescu-Plapumarul, care se sinucisese din dragoste pentru tatǎl regizorului Liviu
Ciulei, antreprenor şi constructor de renume în epoca.
O altǎ „victimǎ” a condeiului neiertǎtor devine la un momentdat însuşi marele Nicolae
Iorga, cǎruia i s-a atribuit butada "şantajul şi etajul" referitoare la modul în care Pamfil
Şeicaru ar fi reuşit sǎ înalţe palatul în care işi avea sediu ziarului Curentul. Deşi pe cei doi
ii lega o veche prietenie, Iorga, nu a fost nici el cruţat de editorialele aşa -zisului „rechin de
presǎ ” şi nici de "contrele" din Parlamentul României (în care directorul de la Curentul a
fost în două rânduri deputat independent), ocazie cu care ar fi remarcat, evident ironic: "Cei
mai mulţi bani i-am câştigat nu pe ce am publicat, ci pe ce nu am publicat".
Putem lua ca exemplu în acest sens un pamflet cu valoare documentară deosebită,
scris din exil, într-o notă declarat comică. Textul, intitulat Pitorescul lui Nicolae Iorga, îl
înfǎţiseazǎ pe marele savant, în dubla sa calitate de prim-ministru şi de ministru al Educaţiei
Naţionale, "cea mai izbutită comedie imaginată, involuntar, de N. Iorga".
Era ştiut că Nicolae Iorga se pricepea să aprecieze şi să cultive oamenii de mare
valoare şi de aceea, „ istoricul istoric” a fost desemnat sǎ propunǎ, pentru funcţiile de
prefecţi în judeţele din Transilvania, mai mulţi oameni vrednici, buni români, înzestraţi cu
toate calităţile necesare unei asemenea învestiri. "Între cei recomandaţi” ne spune Pamfil
Şeicaru , „ se afla şi un protopop din Satu-Mare, pentru care Iorga a avut cele mai deosebite
cuvinte de laudă. Decretul cu numirea prefectului a apărut în Monitorul Oficial, dar
protopopul n-a putut să se prezinte la depunerea jurământului". „Asta e nesimţire crasă,
domnule!” - bate cu pumnul în masă cititorul, indignat. „Uite cum s-a înşelat Iorga în privinţa

17

seriozităţii respectivei feţe bisericeşti! La urma urmei, ce putea să-l împiedice pe protopop
să-şi ia în primire noile prerogative, în afară poate de vreun accident sau vreo boală subită,
dar şi atunci ar fi putut trimite o depeşă, unde să-şi explice absenţa de la depunerea
jurământului.
(Pamfil Şeicaru , articol dedicat lui N. Iorga)
Dar ce se întâmplase, de fapt, de noul prefect nu şi-a putut ocupa fotoliul, atâta de
râvnit, din fruntea judeţului?” Se pare că de vină a fost o hibă mică, atât de mică, încât marele
savant Nicolae Iorga nici n-a băgat-o în seamă, mai ales că el nu avea timp să ia contact cu
realitatea cotidiană. Protopopul n-a putut să se prezinte la depunerea jurământului, deoarece
era mort de doi ani. „Din păcate, nu pot băga mâna în foc că Iorga a găsit motivul destul de
întemeiat. Şi ce dacă era mort? Datoria e datorie!”
Dar ceea ce l-a durut în mod deosebit pe ziarist, a fost faptul ca Marin Preda în Delirul
îl descrie pe Gr. Patriciu, alias Pamfil Şeicaru , drept „un santajist simpatic”, afirmaţie ce l-a
transformat pe romancier în victima unei „corectii” bine-meritate, dupǎ cum sunt de parere
unii, în sensul ca Şeicaru i-a desfiinţat romanul, apreciindu-l ca fiind un simplu reportaj şi
nu un roman istoric în adevăratul sens al cuvântului, prin comparaţie cu Rǎzboi şi pace a lui
Tolstoi sau L’appel au soldat a lui Maurice Barrès.
Acestea ar fi doar cateva exemple ce vin sǎ demonstreze talentul de jurnalist a lui Pamfil
Şeicaru şi mǎiestria pamfletului sau, însǎ , cea mai bunǎ marturie a stilului sǎu se regaseşte
într-o apreciere pe care el însuşi o face într-un editorial apǎrut în Curentul în data de 17
ianurie 1942, o advărată confesiune de credinţă, pe care o încheie astfel: „În fiecare-5000 de
zile-am început articolul cu emoţia din prima zi. Mă socotesc debutant şi încerc acel fior
anonim, care se numeşte trac, gândidu-mă la neînduraţii judecători anonimi. (...) Călimara
unui gazetar de luptă nu poate fi umplută cu apǎ sălcie a amabilităţilor (...) iar ziaristul
ignorant este o pacoste a societăţii mult mai dăunător societăţii decât un politician ignorant”
(Pamfil Şeicaru , Curentul, articol datat 17 ianurie 1942)
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CAPITOLUL 4

ACTIVITATEA DE ZIARIST
PAMFIL ŞEICARU

ŞI „CURENTUL” SǍU

Începuturile publicistice ale lui Pamfil Şeicaru prefigureazǎ mai degrabǎ un destin de
critic literar sau de scriitor decât de magnat al presei, însǎ la sfarsitul vieţii sale, când putem
trage linie şi adunǎ, ajungem la concluzia cǎ, înainte de toate, Pamfil Şeicaru a fost jurnalist
şi apoi istoric.
Nǎscut la sfǎrşitul secolului al XIX-lea, în 1894, la Buzǎu, dupǎ terminarea liceului la
Bârlad, pleacǎ la Bucureşti pentru a se înscrie la facultatea de drept , dar în 1916 se prezintǎ
voluntar la datoria militarǎ. Sublocotenentul Pamfil Şeicaru face întreg rǎzboiul, în
Regimentul 17 Mehedinţi, din Munţii Cernei până în Munţii Vrancei , fiind mereu în faţa
inamicului mult mai bine dotat. A fost remarcat pentru devotamentul şi curajul lui şi al
soldaţilor săi , iar dupǎ victorie, dupǎ întregire, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazu, iar el
în memoria soldaţilor din batalionul sau a ctitorit o biserica cu hramul Sfintei Ana, cum o
chema pe mama sa. “Acolo se afla o minastire ridicatǎ de mine, pe a mea cheltuialǎ, farǎ sǎ
cer nici o contribuţie de la stat şi nici prin subscripţie publica, întru pomenirea camarazilor
mei morti în anii rǎzboiului pentru realizarea Daciei …”
(Citat reprodus din eseul lui René Al de Flers, Pamfil Şeicaru – aşa cum a fost)
Dupǎ rǎzboi, Pamfil Şeicaru se întoarce la Bucureşti la studii şi la gazetarie
(pasiunea vieţii sale) şi în 1919, întemeiazǎ împreunǎ cu scriitorul Cezar Petrescu, de care-l
va lega o lungǎ prietenie, o revistǎ literarǎ satirico-polemicǎ, Hiena, în care apǎreau
foiletoane şi pamflete şi în paginile cǎreia işi manifesta din plin talentul. Patru ani mai
târziu, în 1923 se alǎtura colegiului de redacţie al revistei Gândirea, strǎmutatǎ de la Cluj la
Bucureşti, alǎturi de Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Gib I. Mihaescu, Adrian Maniu sau Al.
Busuioceanu, cu unii dintre aceştia urmând sǎ fie coleg şi în redacţia ziarului Cuvântul,
începând din 1924. Cuvântul lui Titus Enacovici,era un ziar cǎruia Şeicaru i-a dat strǎlucire
prin clarviziune, şi prin articolele sale polemice, dure, chiar violente, ce au atras cititorii .
Apoi la Cuvântul a venit Nae Ionescu şi cum “doua sǎbii nu încap în aceeaşi teacǎ”,
Pamfil Şeicaru a renunţat.
În 1927, Pamfil Şeicaru realizeazǎ cǎ trebuie sǎ fii cu adevărat autonom în ziaristicǎ
pentru a-ţi exprima liber gîndirea, aşa cǎ pǎrǎseşte redacţia Cuvântul şi vânzând nişte
proprietǎţi pune bazele propriului sǎu ziar: cotidianul Curentul, un ziar puternic, ce ajunge sǎ
rivalizeze cu Universul lui Stelian Popescu, cel mai influent şi bogat magnat de presǎ din
România interbelica.
Istoria ziarului Curentul s-a nǎscut aşadar dintr-o dragoste fierbinte, respect şi dǎruire
României, fiindcǎ acesta a fost scopul vieţii lui Pamfil Şeicaru . Generaţia lui a fost cea care a
luptat şi a înfǎptuit Întregirea Neamului Românesc în spaţiul geografic şi istoric de drept pe
care-l definim mai bine firesc decât mare.
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Având o forţǎ intelectualǎ superioarǎ, posedând o vastǎ culturǎ şi stǎpânind un
condei ascuţit şi incisiv devine patronul absolut al liberii exprimǎri ce captiveazǎ cititorii
vremii. “Cultura lui istoricǎ şi politicǎ în gazetarie nu putea fi întrecutǎ de nimeni” scrie
Rene Al. de Flers şi adaugǎ “La 1 Februarie 1937, un sobor de preoţi cheamǎ Harul Divin sǎ
aiba în pazǎ palatul Curentului” Astfel, Pamfil Şeicaru a ridicat un palat pe mǎsura pe care
o avea Curentul în opinia publicǎ româneasca, atingând zenitul, prin el însuşi .
Dupǎ ce în perioada interbelicǎ a desfǎşurat o activitate gazetărească amplǎ, constând
dintr-o serie de peste 2.500 de articole ce l-au impus ca unul din cei mai prestigioşi ziarişti ai
vremii (200 au fost scrise doar în anii celui de-al II-lea rǎzboi mondial), Pamfil Şeicaru se
vede nevoit sǎ parǎseascǎ ţara cu douǎ sǎptǎmâni înainte de 23 August 1944, când
cotropirea României de cǎtre ruşi era eminentǎ. Astfel, dupǎ întâlnirea şi înţelegerea cu Ion
Antonescu de la Olǎneşti, pleacǎ în strǎinǎtate sǎ organizeze un centru de propagandǎ
antisovieticǎ şi susţinere a cauzei naţionale, fiindcǎ cei doi bǎrbaţi işi imaginau dezastrul ce
va urma... doar ii cunoşteau pe ruşi , “ca aliaţi” din primul rǎzboi mondial. Dar acest plan de
rezistenţǎ naţionalǎ, cade prin lovitura de palat , când Regele Mihai il aresteazǎ pe Ion
Antonescu şi il dǎ ofrandǎ sovieticilor pentru a se salva. În aceastǎ dezastroasǎ turnurǎ,
viitorul lui Pamfil Şeicaru se schimbǎ total. Întâi de toate il copleseşte tragedia ocupaţiei
sovietice, apoi este condamnat la moarte de cǎtre Ana Pauker, deci nu mai era cale de
întoarcere. Rǎmâne aşadar în exil, cu ideea de a publica un ziar ce ar fi trebuit să susţină
cauza României după încetarea războiului şi petrece 30 de ani în Spania, unde, la Madrid, a
publicat o ediţie trimestrială a ziarului Curentul şi, pentru câtva timp, revista Liberty and
Justice.
Deşi pare încolţit de exil şi de adversari, care il ponegresc, il marginalizeazǎ şi vor
sǎ-l îngroape în tǎcere, Şeicaru , la fel ca în primul rǎzboi mondial, rǎmine ferm şi curjos în
faţǎ inamicilor, de data aceasta înlocuind puşca cu condeiul sau atât de ascuţit şi împreunǎ cu
Alexandru Cristescu şi Nicolae Ştefanescu – Govora lanseazǎ revista Chemarea, care foarte
repede se rǎspândeşte şi se impune pentru adevărul scris. Pentru cei trei e continuarea
Curentului , dar pentru rege, care era în permanenţǎ arǎtat cu degetul ca a trǎdat poporul
român prin capitularea farǎ condiţii era o demascare aşa ca: “Suprimarea revistei a fost
cerutǎ în numele regelui” scrie Rene Al. de Flers.
Mai târziu, în toamna lui 1977, când structura exilului românesc s-a mai schimbat,
Vasile C Dumitrescu se întilneşte cu Rene A. Flers şi discutând despre reapariţia ziarului
Curentul la Munchen, spune: “Nu ştiu cit mai traieşte şi m-am gândit sǎ -i facem o bucurie,
sǎ scoatem Curentul. Ştiu cǎ dumneata ai o mare influienţǎ asupra lui”. Discutiile s-au
rostogolit apoi ca un bulgǎre şi în februarie 1978 apare un contract notarial în care Vasile
C. Dumitrescu este desemnat redactor-sef iar Rene A. de Flers şi Costache Şeicaru
semneazǎ ca martori. Astfel a reapǎrut Curentul, dupǎ o jumǎtate de secol de la prima
apariţie. Pamfil Şeicaru a fost aproape fericit. Fericirea totalǎ, fericirea visatǎ ar fi fost sǎ
reaparǎ ziarul la Bucureşti, în palatul sǎu. Totuşi , seria apǎrutǎ la Munchen a funcţionat şi sa rǎspândit, citita cu pasiune, interes şi însufletire. Ziarul avea mari greutǎţi financiare, aşa
cǎ cei care participau la conceperea lui scriau şi publicau voluntar, dar toţi o fǎceau cu
dǎruire şi unii sprijineau ziarul chiar şi financiar, deoarece aşa se fǎcea atunci gazetaria de
campanie pro-româneascǎ şi anticomunistǎ în exil.
În timpul şederii la Munchen, Cancelarul Strauss a fost doar în relaţii politicoase cu
Pamfil Şeicaru şi nu l-a sprijinit în planurile lui de propagandǎ totalǎ antisovieticǎ deşi
rǎzboiul rece clocotea. În schimb persoane din România au început sǎ roiascǎ în jurul lui

20

din varii motive şi misiuni, invitându-l în ţară şi oferându-i dreptul de-a scrie în presa
centralǎ. De multe ori rǎmânea nostalgic, când un dor de România, iscat din amintiri il
domina zile întregi, dar a rezistat tentaţiei şi a rǎmas în siguranţa, în afara graniţelor
României.
Iatǎ deci, cum toate aceste repere din viaţa de jurnalist a lui Pamfil Şeicaru ne relevǎ
nu numai un gazetar vizionar, de o extraordinarǎ forţǎ şi de un mare devotament, dar şi un
fin analist, cu veleitǎţi de istoric, ale evenimentelor la care a fost martor pe parcursul vieţii
sale. Jurist ca formaţie, dar ziarist de mare inspiraţie, face parte din acea pleiadǎ - azi aproape
disparutǎ - de gazetari care petreceau ore bune din sǎptamână în biblioteci. Într-o vreme în
care se scrie mai mult decât se citeşte, Şeicaru , ar putea reprezenta un adevărat model pentru
cei dispuşi sǎ -l urmeze, al dedicându-şi acestei meserii întreaga viaţǎ, chiar şi dupǎ ce a
plecat din România, şi facându-şi un adevărat crez din ea. Dupǎ cum el însuşi spunea: "Un
gazetar de mare temperament gaseşte în vrajmaşiile pe care le provoaca, omagiul talentului
pe care-l risipeşte cotidian. Calimara unui gazetar de lupta nu poate fi umpluta cu apǎ sǎ lcie
a amabilitǎţilor"(Pamfil Şeicaru , Curentul, articol datat 17 ianurie 1942).
Şi într-adevăr, presa, care a provocat şi cǎderi de guverne, "a patra putere în stat"
cum este numitǎ şi astǎzi, este o reflectare a evenimentelor cotidiene, a atitudinii faţǎ de un
moment politic sau altul, o demascatoare de corupţie şi abuzuri la cel mai înalt nivel, deci nu
poate fi altfel decât tranşantǎ şi vehementǎ. Iar ca reprezentant de marca al acesteia, Pamfil
Şeicaru "un eminent ziarist” a lǎsat ca moştenire compatriotilor săi „lupta pentru dreptate,
omenie şi pace” (Primul Ministru al Bavariei, Franz Josef Strauß, omagiindu-l într-un mesaj
la moartea sa.
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CAPITOLUL 5
PAMFIL ŞEICARU - ZIARISTUL VIZIONAR

"Ce înseamnǎ o garanţie? Este obligaţia de a fi prezent pentru acoperire la scadenţǎ,
în caz de strǎmtorare a celui garantat! Cine poate primi o garanţie de la cineva care nu are
solvabilitate? Garanţie militarǎ, adicǎ acoperirea în caz de nevoie a insuficienţelor militare
ale statului faţǎ de care te-ai obligat? (...) Totul rǎmâne o ipotecǎ asupra viitorului,
inoperantǎ pentru constrângerile tragice ale prezentului"
(Pamfil Şeicaru )
Iatǎ ce declara, în pragul celui de-al doilea rǎzboi mondial, marele ziarist român
Pamfil Şeicaru , directorul ziarului Curentul, în legaturǎ cu situaţia politico-militarǎ a
României şi garanţiile oferite de Anglia ţărilor care erau dispuse sǎ -i fie aliaţi de rǎzboi,
declaraţie ce se va dovedi extrem de pertinentǎ şi vizionarǎ. Rǎspunsul marelui general Ion
Antonescu, caruia Şeicaru i-a rǎmas simpatizat devotat până la sfarşit, s-a dovedit la fel de
pertinent:
"În sectorul politic, ce ne intereseazǎ, avem de ales între Anglia, Rusia şi puterile
Axei. Pe sprijinul Angliei nu putem conta în conjunctura politicǎ actualǎ, fapt pe care il
afirmaţi şi dvs. O politicǎ alǎturi de Anglia nu numai cǎ nu ne-ar fi adus nici un sprijin real,
dar ne-ar fi expus la primejdia prǎbuşirii totale. (...) Neputând conta pe Anglia şi neputând
merge alǎturi de Soviete, Germania era singura forţǎ pe care ne puteam rezema..."
(Generalul Ion Antonescu)
(www.jurnalul.ro – articol Istoria ne-a rezervat o cascadǎ de cacealmale - de Mihai Pelin
15/06/2005)
Iatǎ cum, în 1939, prin declaraţiile sale tranşante şi la obiect, Pamfil Şeicaru se
dovedeşte a fi singurul ziarist român care işi da seama că aşa-zisele garanţii militare oferite
de Marea Britanie şi Franţa pentru integritatea frontierelor României nu valorau nimic. În faţa
pericolului nazist, "Anglia trebuie să se pregătească pentru propria apărare şi abia după asta
să garanteze şi frontierele altor ţări". Într-un articol publicat la 15 aprilie 1939 a intuit
inevitabila sacrificare de către marile puteri a ţărilor mici şi mijlocii din Europa acelui timp,
prevăzând cu o exactitate aproape mistică evenimentele politice care vor urma.
În ziua de 22 iunie 1941, la doar câteva ore dupǎ ce Adolf Hitler a lansat un atac masiv
împotriva Uniunii Sovietice, punând astfel în practicǎ directiva Barbarossa, generalul Ion
Antonescu a emis o proclamaţie cǎtre poporul român, declarând începerea „rǎzboiului sfânt”
contra vecinului din est şi ordonând armatelor trecerea Prutului pentru a zdrobi vrajmaşul din
rasǎrit şi miazanoapte. Se punea astfel capǎt neutralitǎţii României, iar armatele sale vor lupta
de acum înainte, pe frontul de est, pentru mai bine de trei ani de zile. Generalul Antonescu,
care refuzase sǎ implice armata româna în intervenţiile militare ale Germaniei în Iugoslavia şi
Grecia, nu a avut nici o îndoialǎ de data aceasta de a participa alǎturi de trupele celui de-al IIIlea Reich, la invazia Uniunii Sovietice.
Dacǎ în prima jumǎtate a anului 1941, conducǎtorul statului român a fǎcut toate
eforturile pentru a stabili relaţii normale cu URSS, luând mǎsuri de preîntâmpinare a
atacurilor din presǎ, ba chiar suspendând publicarea a doua ziare editate de refugiaţi
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basarabeni, la 22 iunie el s-a alǎturat lui Hitler în acţiunea de distrugere a Uniunii Sovietice,
farǎ a semna o convenţie militarǎ cu Germania şi farǎ a stabili limitele viitoarei colaborǎri.
Beligeranţa României a fost hotarâtoare pentru atitudinea adoptatǎ de Marea Britanie
faţǎ de aceasta, în toatǎ cea de-a doua jumǎtate a anului 1941, deoarece britanicii erau absolut
singuri înca de la cǎderea Franţei, şi aveau o nevoie disperatǎ de aliaţi. Uniunea Sovieticǎ
devenise astfel elementul crucial al relaţiilor dintre puterea insularǎ şi România, iar faptul cǎ
românii luptaserǎ în rǎzboiul trecut împotriva Germaniei, cǎ datoritǎ Axei pierduserǎ recent
teritorii, începea sǎ conteze din ce în ce mai puţin . Dacǎ pâna în ziua atacului german,
atitudinea URSS şi a lui Stalin personal faţǎ de Marea Britanie poate fi caracterizatǎ printr-o
ostilitate evidentǎ, dupǎ 22 iunie atitudinea sovieticilor s-a schimbat brusc şi încurajaţi de
atitudinea farǎ echivoc a premierului britanic, Winston Churchill, care, în seara aceleiaşi zile
de 22 iunie, printr-un discurs radiofonic, declara ca are „un singur ţel şi un singur scop
irevocabil, acela de a-l distruge pe Hitler şi orice vestigiu al regimului nazist”, sovieticii au
formulat în perioada imediat urmatoare solicitari concrete de ajutor din partea Marii Britanii.
Se puneau astfel bazele viitoarei alianţe victorioase din cel de-al doilea rǎzboi mondial,
completatǎ în mod decisiv de alǎturarea Statelor Unite ale Americii.
Aceste evenimente pe care presa româneasca a timpului le urmarea cu mare atenţie,
fuseserǎ deja anticipate de ziaristul Pamfil Şeicaru , care prevǎzuse cǎ nu în alianţa cu Anglia
trebuia sǎ -şi punǎ încrederea ţara noastrǎ. Astfel, în ziarul Curentul, într-un articol intitulat
sugestiv Trǎdarea ipocriziilor, acesta fǎcea o comparaţie plina de savoare prin duritatea
limbajului folosit la adresa alianţei proaspǎt constituite, concluzia fiind aceea ca o alǎturare
mai nepotrivitǎ nici cǎ putea sǎ existe:
„Prin formaţie Anglia reprezintǎ cea mai categorica opunere oricarei constrângeri
statale a individualismului; dezvoltarea forţelor individuale şi întreaga armǎturǎ a acestei
fortǎreţe a capitalismului se reazima pe neîngradirea fortei creatoare a individului. Sovietele,
negarea integralǎ a individului, anularea lui prin îndobitocirea metodica, reducerea fiintei
umane la un „robot”, adica mecanizarea omului, anularea afectivitǎţii, smulgerea din
comunitatea sentimentelor umane, reeditarea sclavilor utilizaţi de faraoni la construcţia
piramidelor. Statul este totul, individul, o provocatoare aberaţie. Londra este centrul
capitalismului, cetatea luxului rafinat al celei mai bogate aristocraţii pe care a cunoscut-o
omenirea. Moscova reprezintǎ centrul unei planetare conspiraţii împotriva oricarei noţiuni
de selecţie, de ierarhie a valorilor, victoria brutelor, sediul central al bestialitǎţii asasine,
negaţia oricǎrei fineţi spirituale, anularea oricǎrei deosebiri de formaţie intelectualǎ, şi tipul
ce defineşte aceastǎ mentalitate este Stalin”.
(Pamfil Şeicaru , articol ziarul Curentul)

Cu siguranţǎ cǎ britanicii nu uitaserǎ acţiunile agresive ale Uniunii Sovietice din
Polonia, Finlanda, Ţǎrile Baltice şi România, pactul de neagresiune cu Germania şi
ulterioara colaborare economicǎ cu aceasta. Având însǎ înfrângerea nazismului ca ţel suprem
în rǎzboi, Marea Britanie a trebuit sǎ facǎ abstracţie de toate aceste lucruri, şi sǎ se alieze cu
o ţară ce avea o structurǎ socialǎ puţin simpatizatǎ.
Precizarea fǎcutǎ de Winston Churchill secretarului sǎu particular, cu privire la
atitudinea sa faţǎ de Führer-ul german, este edificatoare: „am un singur ţel, distrugerea lui
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Hitler, iar existenţa mea este astfel mult simplificatǎ. Dacǎ Hitler ar invada Iadul, as face în
Camera Comunelor cel puţin o recomandare favorabila Diavolului”
(Winston Churchill)
Acest raţionament corect al lui Churchill nu a fost înţeles de presa româneasca a
vremii, sau nu a vrut sǎ fie înţeles, dovadǎ cǎ Pamfil Şeicaru , într-un nou articol de-al sau, îşi
continua criticile la adresa Marii Britanii şi a premierului ei:
„O adânca stupoare a produs pretutindeni brusca simpatie a Marii Britanii faţǎ de
soarta probabilǎ a Rusiei Sovietice. Mulţi nici astǎzi nu voiesc sǎ creadǎ ca domnul Winston
Churchill, burghezul dolofan, care fǎcea acum un an jumǎtate apologia rezistenţei eroice a
Finlandei în faţǎ agresiunii bolşevice, apǎrǎtorul cel mai fanatic al capitalurilor din City şi
ultima nǎdejde verbalǎ a imperialismului bancar de pe malurile Tamisei, s-a transformat
dintr-o datǎ într-un adept al lui Karl Marx, şi -a pus secerǎ şi ciocanul la butonierǎ,
danseazǎ cǎzǎceasca pe vine la saptezeci de ani şi se roagǎ la picioarele Viţelului de Aur, sǎ
învinga în Europa armatele desculţe cu steag rosu ale revoluţiei proletare”.
(Pamfil Şeicaru , articol ziarul Curentul)
Încă din primele momente ale colaborǎrii dintre britanici şi sovietici au apǎrut douǎ
probleme importante: solicitarea adresatǎ Marii Britanii de a deschide un al doilea front în
Europa, în nord-vestul Franţei, şi aprovizionarea Uniunii Sovietice cu materiale de rǎzboi.
Aceste solicitari au fost formulate aproape în mod necontenit în primii ani, deşi , aşa cum
premierul britanic al acelor vremuri consemna în memoriile sale, sovieticii arǎtaserǎ înainte
de a fi implicaţi în rǎzboi o indiferenţa totalǎ faţǎ de statele occidentale, aceasta însemnând de
fapt distrugerea „celui de-al doilea front” pe care aveau sǎ -l pretinda mai târziu. Cerinţa
sovieticilor ca Marea Britanie sǎ debarce trupe în Europa, era formulatǎ pentru a-i sili pe
nemţi sǎ slabeasca presiunea pe care o exercitau pe frontul din Rǎsǎrit, ea revenind în mod
obsesiv în toate discutiile purtate între reprezentanţii celor doua state. Pentru a salva Uniunea
Sovieticǎ, aflatǎ în mare dificultate, şi neţinând cont de realitǎţile rǎzboiului din acele
momente, Stalin şi diplomaţii sovietici cereau ca britanicii sǎ deschida un al doilea front, fie
în Franţa sau Ţǎrile de Jos, fie în Balcani, sau oriunde altundeva în Europa.
Iatǎ deci, cǎ fiind un vizionar şi un anticomunist convins, in marea parte a celor 200 de
articole scrise in anii celui de-al II-lea Rǎzboi Mondial, Şeicaru a considerat Uniunea
Sovieticǎ drept cea mai mare primejdie pentru România, fiind de parere cǎ "langǎ Krasnybor,
în pǎdurea Katyn, ienicerii tovarǎsului Stalin au scris introducerea la Europa rusificatǎ” iar
„Petru cel Mare, Ecaterina, Alexandru I, Nicolae, Stalin, pentru noi este tot una, fiindca farǎ
nici o schimbare, toţi urmǎresc aceleaşi obiective politice. Europa abia le descifreazǎ, noi le
cunoastem din tresǎririle instinctului nostru de conservare" (Pamfil Şeicaru – articole din
timpul rǎzboiului). Aprig susţinǎtor al Generalului Antonescu şi duşman de moarte al Regelui
şi armistiţiului de la 23 august, avea sǎ fie devastat de faptul cǎ în confruntarea dintre
"soluţia Palatului" şi "soluţia eroicǎ" avea sǎ fie impusǎ prima. "Mai multǎ ruşine, mai
puţine victime" - cum prevǎzuse, cu cinismul sǎu specific, genialul ziarist şi scriitor politic
Pamfil Şeicaru . Derularea ulterioarǎ a evenimentelor - arestarea celor doi Antoneşti,
proclamaţia regalǎ, bombardarea, dupǎ 12 ore de absenţǎ a vreunei replici germane, a
Bucureştiului, sunt cunoscute. La câţiva ani de la înstrǎinarea de ţară sa, Pamfil Şeicaru
susţinea în legaturǎ cu aceste evenimente istorice cǎ „la nici un popor istoria nu a înregistrat
un caz similar de orgie a renegǎrii naţionale. Nu numai cǎ s-au predat armatei Rusiei
sovietice 170.000 de ostaşi oţeliti în trei ani şi doua luni de rǎzboi, dar s-a surpat rezistenţa
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moralǎ a naţiei prin violenţa cu care partidele democrate au pledat culpabilitatea României,
în speranţa cǎ işi vor gǎsi titluri la recunoştinţa învingǎtorilor”, iar pe Mareşal il asemǎna,
chiar înaintea arestǎrii lui, cu Regele Lear: "Şi cu el se joaca destinul, l-a ridicat sus, sus de
tot, pentru a-l arunca în faţǎ plutonului de execuţie". (Pamfil Şeicaru – articole din timpul
rǎzboiului)
Fiind printre puţinii care au înţeles maşinaţiile de rǎzboi ale marilor puteri şi printre şi
mai puţinii care au prevǎzut care avea sǎ fie soarta României la sfarşitul rǎzboiului în cazul
unei victorii nedorite, Pamfil Şeicaru a fost un mare susţinǎtor al rǎzboiul anti-sovietic şi a
crezut un timp în victoria lui Hitler pe frontul de Est, dar în acelaşi timp, a sprijinit,
începând din decembrie 1941, pe scriitorii şi gazetarii evrei şi de stǎnga şi a dat o
semnificativǎ directivǎ internǎ ziariştilor din redacţia sa: "cine va îndrǎzni sǎ scrie ceva
împotriva Angliei va fi concediat farǎ aviz". Cu alte cuvinte, orice altceva era mai dezirabil
decât ocupaţia ruseasca, însǎ o soarta potrivnicǎ a fǎcut ca prima imprimerie ocupatǎ de ruşi
dupǎ intrarea lor în Bucureşti sǎ fie cea a ziarului Curentul, tiparind acolo Buletinul Armatei
Roşii.
Probabil cǎ vizionarismul şi forţa articolelor sale işi aveau rǎdacinile tocmai în
dragostea adânca pe care o purta neamului românesc, şi pe care o va recunoaşte într-una
dintre scrisorile din exil, adresatǎ lui Ovidiu Vuia şi datată cu 3 januarie 1977, scrisoare în
care Pamfil Şeicaru işi descide sufletul şi marturiseşte: „eşti tanăr, deci vei supravieţui şi iţi
vei aduce aminte de bătranul singuratic care, pană la ultima bătaie a inimii, şi-a făcut
datoria faţa de neamul românesc, căruia i-a aparţinut prin toată fiinţa lui”.
(Vuia Ovidiu, Sub zodia cǎrţii şi a studiului. Cu Pamfil Şeicaru în exil, 3 volume, Ed.
Rita Vuia, 2007 – scrisoarea lui P. Şeicaru datatǎ 3 januarie 1977)
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CAPITOLUL 6
„TRIBUNALUL POPORULUI” ŞI PROCESUL ZIARIŞTILOR
„NAŢIONALIŞTI”

Imediat dupǎ ce, în 1945, comuniştii au acaparat controlul statului român în mod
fraudulos, a început şi seria proceselor prin care întreaga elita politicǎ, militarǎ şi socialculturalǎ a ţǎrii va fi decapitatǎ,. Decretul-lege apǎrut la 21 aprilie 1945 legifera o invenţie
comunistǎ satanicǎ, cunoscutǎ sub numele de „Tribunalul Poporului", o instanţǎ specialǎ de
judecatǎ, neexistentǎ până atunci şi care se va transforma în principalǎ arma de exterminare
a "elitelor burgheze". Sarcina trasatǎ de Stalin stipula clar ca în trei ani comunizarea
României şi nimicirea definitiva a "duşmanilor poporului" trebuia sǎ fie duse la bun sfarşit.
Astfel a apǎrut guvernul Petru Groza, la 6 martie 1945, guvern care a fǎcut posibil ca
administraţia centralǎ şi teritorialǎ, poliţia, jandarmeria, armata, informaţiile şi comunicaţiile
sǎ fie sub controlul absolut al Partidul Comunist Român şi s-a instaurat începutul terorii.
Teohari Georgescu, omul comuniştilor de la Ministerul de Interne, era acum liber sǎ
punǎ în aplicare planurile Moscovei şi prin urmare alege 200 de noi agenţi, numeşte noi
prefecţi şi magistraţi, organizeazǎ "gǎrzi cetǎţeneşti" formate din "tovarǎşi de încredere" şi
pregǎteşte noua lege care trebuia sǎ pedepseascǎ "criminalii de rǎzboi şi vinovaţii de
dezastrul ţǎrii ".
S-a început prin introducerea de noi principii diriguitoare, între care abolirea
prezumţiei de nevinovǎţie: de vreme ce erai arestat, erai vinovat. Dreptul la apǎrare devenise
o simplǎ formalitate, iar senţinţa se hotara, de regulǎ, înaintea procesului, în timpul anchetei.
Astfel, toate principiile de bazǎ ale Justiţiei româneşti, care rǎspundeau standardelor europene
ale vremii, erau rǎsturnate şi nici Regele, nici partidele istorice, care mai existau încǎ de
faţadǎ, nu au putut împiedica instituirea instanţei speciale de judecatǎ: Tribunalul Poporului.
Acesta era alcǎtuit din nouǎ membri: doi erau magistraţi de carierǎ, ceilalţi sapte fiind
"judecatori ai poporului" - persoane civile, unele cu puţinǎ carte, dar cu origine muncitoreasca
sǎnatoasǎ , propuşi de formaţiunile politice din coaliţia guvernului Petru Groza.
De obicei, trimiterea în judecatǎ în procesele celor vinovaţi de crime de rǎzboi şi de
dezastrul ţǎrii se facea de cǎtre Consiliul de Miniştri care, pe plan juridic, într-un regim
normal, nu avea nici o autoritate, dar care în acest caz era executantul docil al dispoziţiilor
primite de la Moscova şi astfel, dupǎ ce şi-a încheiat socotelile cu alţi aşa-zişi vinovaţi,
Tribunalul Poporului din Bucureşti şi-a îndreptat atenţia spre "ziariştii fascişti”, mai exact
spre acei gazetari care susţinuserǎ faţiş regimul Antonescu cât şi spre directorii ziarelor de
mare tiraj din România interbelicǎ pe care ii considera „vinovaţi de dezastrul ţǎrii ".
Actul de acuzare al ziariştilor "naţionalişti" a fost aprobat de Consiliul de Miniştri la
17 mai 1945 cu semnǎturile lui Petru Groza şi Gheorghe Tatǎrescu, iar procesul s-a
desfǎşurat între 23 mai şi 4 iunie 1945, fiind acuzaţi de "propaganda fascistǎ sau hitleristǎ"
şi de "susţinerea unui regim odios". Acuzaţiile erau prezentate, de asemenea, în manierǎ
jurnalisticǎ, precum urmatoarea comparaţie existentǎ în actul de acuzare: "Dupǎ cum
faimosul comandant de la Vapniarka îi otravea pe detinuţi prin alimentarea lor cu mazǎre
furajerǎ, aliment a carui toxicitate ii era cunoscutǎ, tot astfel gazetarii şi publiciştii aduşi în
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faţǎ Tribunalului Poporului picurau zi de zi, în brosurile lor, otrava urei şi toxinele felurite
ale propagandei hitleriste”
(Citat extras din actul de acuzare al „ziariştilor fascişti”, emis de Tribunalul
Poporului şi datat mai 1945)
Procuror-sef era Al. Voitinovici, care va deveni cunoscut pentru înverşunarea sa
împotriva "duşmanilor poporului", iar preşedintele completului de judecatǎ era Ilie Tabrea, un
fost consilier la Curtea de Apel, care fusese numit în acest post de ministrul de Justiţie
comunistul Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, pentru a da o spoiala de legalitate Tribunalului Poporului.
Militanţii comunişti (Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Grigore Preoteasa), scriitorii şi ziariştii
vigilenţi (Silviu Brucan, Cicerone Teodorescu, Eugen Jebeleanu, George Ivascu, Camil
Petrescu, s.a), chiar şi preotul legionar, acum comunizat Constantin Burducea, cer cu toţii, în
cor, pedepsirea "primului lot de ziarişti trǎdǎtori". Aluzia e evidentǎ, vor mai fi procese,
"trǎdatorii" şi "duşmanii de clasǎ " vor plǎti pentru "crimele" lor.
Acuzatorii publici Constantin Vicol, Alexandra Sidorovici (soţia lui Silviu Brucan),
Ion D. Ioan şi Avram Bunaciu întocmiserǎ un dosar consistent, format din articole de ziar şi
diverse mǎrturii, procesele fiind bine instrumentate juridic, pentru a putea justifica aliaţilor
occidentali "democratismul" pe care-l propaga în fostele "state fasciste”.
„Oamenii muncii" din Bucureşti au fost în permanenţa "interesaţi" de cursul
"procesului ziariştilor fascişti" iar presa comunistǎ a însoţit întregul proces cu o campanie de
"demascare" virulentǎ: "Cu scǎrbǎ şi urǎ priveşte poporul român la ei, cu urǎ şi scârbǎ
privim boturile lor mânjite de sânge...". "Viperele", "gangsterii presei" şi "vânzatorii de
ţară" trebuie sǎ plateascǎ susţineau cu tǎrie unii lideri comunişti în Scanteia, ziarul
organului de conducere.
Mai mult, în preajma Tribunalului s-au regizat şi demonstraţii în care se "cerea"
moartea acuzaţilor. Un rol mai important între aceste manevre comuniste l-a avut protestul
Sindicatului Ziariştilor Profesionişti, semnat printre alţii de: N.D. Cocea, Eugen Jebeleanu,
Cezar Petrescu (fost director la ziarul România, publicaţia oficialǎ a regimului carlist), care au
"luat act cu satisfacţie de trimiterea în judecata Tribunalului Poporului a primului lot de
ziarişti trǎdǎtori ai intereselor populare şi de stat". Pentru un efect şi mai mare, în paralel,
pe adresa Tribunalului Poporului a venit un alt protest, al "muncitorilor, funcţionarilor şi
ziariştilor" de la Universul, care denunţau tirania "exploatatorului" Stelian Popescu, fostul
director al publicaţiei şi-l acuzau şi cǎ în 1916 tratase cu "nemţii" vinderea ziarului şi cǎ ani
de-a rândul purtase "cea mai mincinoasǎ campanie" contra Uniunii Sovietice, promovând
"urǎ de rasǎ ".
În încheiere, petiţionarii cereau cu tǎrie: "La ocnǎ cu agenţii hitlerişti din presa
româneasca!".
Însǎ nu comuniştii români creaserǎ modelul de proces contra "ziariştilor fascişti".
Condamnarea publiciştilor era prevǎzutǎ în cadrul proceselor "crimelor de rǎzboi", gândite
de aliaţi încǎ înainte de sfarşitul conflagraţiei mondiale şi chiar în primul lot judecat de
Tribunalul de la NurImberg (al capilor regimului nazist) s-a aflat şi un director de ziar, Julius
Streicher, care condusese sǎptǎmânalul Der Strümer (Atacatorul) în perioada 1923-1945 şi
care a fost judecat pentru "întreaga activitate". Publicaţia sa, care apǎruse sub formǎ de
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tabloid, a servit regimului nazist mai ales prin caricaturile antisemite publicate, aşa dar
Streicher a fost condamnat la moarte de Tribunal şi executat, creând un precedent în ţǎrile
învinse.
La noi, nume sonore în "lotul celor 14 ziarişti" puşi sub acuzare erau: Stelian
Popescu (fostul director al ziarului Universul), Nichifor Crainic (ideolog al naţionalismului şi
mentorul revistei Gândirea), Radu Demetrescu-Gyr (legionar, "cel mai important poet al
închisorilor comuniste", condamnat şi de Justiţia mareşalului Ion Antonescu şi de Justiţia
comunistǎ) şi nu în ultimul rând marele nostru ziarist Pamfil Şeicaru , susţinǎ tor declarat a
lui Antonescu şi dusmanul comuniştilor. Pe langa aceştia, pe lista neagrǎ mai figurau şi alte
nume, precum: Ilie Radulescu (directorul ziarului de extrema dreapta Porunca Vremii), Ion
Dumitrescu ( unul dintre cei mai importanţi ziarişti interbelici, cu o credinţa nestrǎmutatǎ în
Ion Antonescu, contribuind într-o mare mǎsurǎ la crearea "mitului mareşalului patriot şi ales
de Dumnezeu sǎ salveze poporul român")
În principiu, acuzaţia era ca, "prin articolele de ziare, broşuri sau conferinţe, s-au pus
în slujba propagandei fasciste sau hitleriste sau au contribuit prin acţiunea lor la susţinerea
unui regim odios şi a unei politici externe nefaste, politica ce trebuia sǎ aiba drept
consecinţe antrenarea României într-o aventurǎ dezastruoasǎ şi prabuşirea politicǎ şi
militarǎ a ţǎrii ". Mai mult, "acuzatorul public" Alexandra Sidorovici ii reprosa lui Nichifor
Crainic (judecat în lipsǎ ) ca "a dus o campanie de otravire a sufletelor, mai cu seama a celor
tinere, deoarece ca profesor universitar avea puţin ta influenţei asupra tineretului". Tot ea il
caracterizeazǎ pe Crainic ca "un adevărat cameleon politic, oscilând de la legionari la cuzişti,
apoi înapoi, la legionari, pe urma la Antonescu şi iar la legionari". Aceeaşi Alexandra
Sidorovici il invinuieşte pe Stelian Popoescu ca "în 1940 a pregatit dictaturǎ antonesciana şi
aservirea noastrǎ lui Hitler, printr-o avalansa de articole. La 14 Iulie (ziua Franţei, n.n.) el
nu saluta cǎderea Bastiliei, ci pe Mussolini şi Hitler".
(Citate extrase din acuzaţiile aduse de acuzatorul public Alexandra Sidorovici, 1945)
Lui Pamfil Şeicaru "acuzatorii publici" i-au fǎcut la proces un adevărat dosar al
activitǎţii de presǎ, însǎ acesta a fost judecat în lipsǎ , deoarece, nedezminţindu-şi
capacitatea de vizionar, el nu a aşteptat sǎ fie arestat, iar când trupele sovietice au spart
frontul şi s-au apropiat de graniţele româneşti, deja se refugiase în Spania. Şeicaru se
remarcase în perioada interbelicǎ şi prin aşa -zisele şantajuri politice, nedemonstrate însǎ
niciodatǎ. Comuniştii l-au invinuit însǎ ca dupǎ întocmirea unui dosar de presǎ, il prezenta
omului politic sau industriaşului vizat, cu oferta ca în schimbul unei mite substanţiale sǎ
renunţe la publicare şi au transformat toate aceste presupuneri neîntemeiate în proba la
dosar, cu adǎugirea acuzaţiei ca primise mitǎ de la Mussolini şi Hitler pentru a le susţine
interesele în România.
Sentinţa a fost datǎ la 2 iunie 1945, iar marii acuzaţi ai acestui proces au fost cei
judecaţi în lipsǎ , adicǎ Pamfil Şeicaru şi Grigore Manoilescu care au primit pedeapsa cu
moartea şi Nichifor Crainic şi Stelian Popescu, condamnaţi la munca silnicǎ pe viaţa. Restul
au primit condamnǎri între 12 şi 20 de ani.
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CAPITOLUL 7
PAMFIL ŞEICARU - ACTIVITATEA PUBLICISTICǍ DIN EXIL
„Memoria lui şi puterea de creaţie, când începe să scrie, ies 10-11 pagini fără nicio
ştersătură, pentru mine care-l urmăresc în activitatea lui de 10 ani - lipsesc doar în lunile
când dorul mă face să plec acasă în Ţara mea - cu greu să fie egalate. Toată capacitatea lui
de creaţie n’a suferit pană la această varstă de 83 de ani şi 6 luni, nici o scădere. Deasemeni
nu a prezentat niciun sindrom psihic şi nu-i băutor. Ba da, să nu uit mare băutor de cerneală
albastră căci el şi la ora actuală scrie tot cu tocul. De aci şi greutatea de a avea peniţe bune.
Acasă mi-au procurat cei în varstă, mai având rămăşiăţe de pe vremea când nu întrebuinţau
stiloul.”
(Dr. Virginia Şeicaru despre fratele ei, Pamfil Şeicaru în scrisoarea din 21. X. 1977 Karlsfeld)

Cum bine ştim, talentul e un har de origine divină, care sǎlasluieşte în conştiinţa
interioară umană, iar marele talent al ziaristului Pamfil Şeicaru , despre care nu vorbesc doar
admiratorii, e posibil de a fi completat, dupǎ ce-i analizǎm publicaţiile din perioada exilului,
şi cu cel al istoricului politic şi al scriitorului. Exilul este acea perioadǎ din viaţa lui în care
rǎmâne izolat în armatura unei „mitologii politice fantasmatice”, iar retorica lucrǎrilor
publicate în aceastǎ perioadǎ, deşi poate parea diferita, are aceleaşi ţinte: fervoarea cu care
Şeicaru îşi pune în pagina umorile şi iluziile rǎmâne aceeaşi , iar când discursul
memorialistic se deghizeazǎ istoriografic, miza documentarǎ cedeazǎ în faţǎ timbrului de
„cronicar“. În viziunea lui, actul de la 23 august este ipostaza exemplarǎ a trǎdǎrii de patrie,
în vreme ce vinovaţii de instalarea regimului de ocupaţie sunt chiar actorii politici
democratici, împotriva cǎrora gazetarul vitupera în decadele interbelice.
Ceea ce am reţinut, ca trãsãturã dominantã rezultatã din experienţa exilului, este
amãrãciunea. Mai acuzatã decât încrâncenarea verbalã a pamfletarului, cu suita sa de
indiscreţii şi grosolãnii iscate din cine ştie ce rivalitãţi şi pasiuni, mai mult sau mai puţin de
moment, este intensitatea cu care s-a angajat sã scrie istorie. Realismul vizionar devine
revelaţia acestei literaturi de evenimente. Regimul scrisului zilnic al ziaristului este mai mult
decât o lecţie deprinsã în timp. Este un mod de a "speria singurãtatea şi a izgoni strigoii şi
fantomele care, în exil, ne înconjoarã şi ne cerceteazã pe toţi", cum mãrturisea, în 1982,
Ştefan Baciu. Aparent colocvial când sancţioneazã prejudecãţi sau când scrie despre condiţia
umanã fãrã nici un eufemism, stãruitor asupra termenilor exacţi, portretizând şi distingând
tensiunea conflictelor, Pamfil Şeicaru se dezvãluie în multe pagini ca un autentic gazetar poet.
În aceastǎ perioadǎ petrecuta departe de ţară, scrie şi publicǎ un volum de cinci sute
de pagini în spaniola Pax Americana o Pax Sovieticǎ (1947), apoi în frantuzeşte Dotla –
Rien que des cendres ce apare la Paris şi în care descrie nenorocirile poporului român sub
ocupaţia sovieticǎ.
Cartea este defaimatǎ iar autorul calomniat în La Nation Roumaine, ziarul
“exilaţilor” regalişti români de la Paris, cei care-l considerau pe rege un mare erou datoritǎ
actului de la 23 August , iar pe Şeicaru când criminal de rǎzboi nazist, când agent sovietic.
Dar eroul nostru nu se predǎ şi nu dezerteazǎ, se retrage la Madrid unde scoate Anale
politice şi lupta pentru cauza naţiunii sale continua cu multe alte publicaţii precum: La
Roumanie dans la Grande Guerre (1968), Dunărea - fluviu a cinci mări. O problemă
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europeană în lumina controverselor româno-sovietice (1975) – scrisǎ in limba germana,
Adevăruri care trebuie amintite. Politica României 1933-1944 (1980), Construcţii pe nisip.
Politica aistorica, Balcanizare asasina. De la naţionalism la extremism şi nu in ultimul rând
cu Istoria presei, o lucrare de mare valoare, mai ales pentru domeniul jurnalismului.
Deşi iniţial a fost trecuta care la rubrica “manuscrise dispărute”, ulterior, Istoria
Presei de Pamfil Şeicaru a fost recuperată, pusă în valoare şi redată citorilor, de către poetul
George Stanca, cǎruia manuscrisul i-a fost dǎruit de George Dănescu Piscoci, un român din
exil, care îl avea de la un alt exilat, Traian Popescu (directorul Editurii Carpaţii din Madrid),
care la rândul lui, îl avea chiar de la Pamfil Şeicaru, lăsat in momentul când acesta părăsise
Spania, pentru a se stabili în Germania. Lucrarea Istoria presei, se compune din trei capitole
de mare forţă: Scurt istoric al presei în lume, O încercare de sociologie a presei şi Istoria
presei în România , la care se adauga şi două subcapitole reprezentate de doua eseuri:
Însemnări preliminare , respectiv Schiţă asupra istoricului presei româneşti.
Şeicaru începe desfăşurarea cronologică prin prezentarea primelor manifestări publice
care pot fi asimilate presei, încă din timpul Atenei şi Romei antice, apariţia cenzurii, primele
jurnale propriu-zise, evoluţia lor în paralel şi impactul lor asupra cititorului, dar consemnează
şi prima victimă a cenzurii presei, pe numele sǎu Linquet, care a sfârşit pe eşafod, sub
ghilotina Revoluţiei franceze. Linquet este doar precursorul marilor gazetari francezi printre
care: Rivarol, Andre Chenier, Camill Desmoulins, Roch Marchandier. Pamfil Şeicaru reuşeşte
în aceastǎ lucrare să facă o adevărată radiografie a presei şi cenzurării ei în contextul geopoltic şi economic existent în mai toate statele Europei. În marea Britanie presa şi-a căpătat
independenţa abia sub Regina Victoria, în Rusia sub ţarul Nicolae al ll-lea, pentru a şi-o
pierde definitiv în timpul revoluţiei bolşevice din 1917, sub Lenin, continuată apoi de Stalin şi
întregul şir de dictatori sovietici. În Principatele Române, pimul ziar a apărut abia în martie
1829 la Bucureşti şi a fost editat de Ion Heliade Rădulescu sub denumirea de Curierul
românesc, producând o imensă bucurie în cercul românilor aflaţi la Paris. Dar Pamfil Şeicaru
în Istoria presei nu uită pe nimeni, nici pe Kogălnicenu, Bălcescu, nici pe Eminescu,
Negruzzi, Maiorescu, Haşdeu, Odobescu, A.D. Xenopol, Al. Macedonski, Nicolae Iorga, şi
nici pe politicieni acelor timpuri: A.I. Cuza, Regele Carol l, Brătienii, liberali. ţărănişti,
conservatori. Nu sunt omişi nici măcar gazetari de stânga: C. Mille, Anton Bacalbaşa, Garabet
Ibrăileanu, precum nici C.Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, Ovid Densuşianu, Vasile Goldiş,
Valeriu Branişte, Octavian Goga, G. Coşbuc, N. Teodorescu, alias Tudor Arghezi sau Ion
Vinea.
Tabloul creat este vast, cvasi-complet, dar şi savuros prin personajele care-l anima politicieni, gazetari, savanţi, scriitori- iar multe pagini reprezintă adevărate episoade de istorie
literară. Perioada interbelică este relatată memorialistic aproape, autorul cunoscând personal
pe patronii de ziare, directorii şi gazetarii importanţi, cu majoritatea dintre ei lucrând
nemijlocit. El este adeptul presei de atitudine, de opinie, dar şi al unui stil literar impecabil,
precum şi al punerii de pasiune în exercitarea profesiei.
Dincolo de vocaţia incontestabilă de mare gazetar, Pamfil Şeicaru dovedeşte o cultură
ştiinţifică, literară, istorică şi enciclopedică extrem de vastǎ, fiind deci cel mai indicat să scrie
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o istorie a presei, iar această apariţie editorială postumă, la aproape trei decenii de la stingerea
sa, o putem considera – fără a exagera – un testament al marelui Pamfil Şeicaru pentru actualii
şi viitorii gazetari.
Scrieri din exil, o altǎ carte apǎruta in Spania, in 1957, de sub condeiul marelui ziarist,
este o antologie formatǎ din doua volume masive. Cel dintâi, intitulat Figuri din lumea
literarǎ, dupǎ cum se deduce chiar din titlu, cuprinde portretele unor mari nume ale literaturii
noastre, la care se adaugǎ şi un capitol de note ale autorului. Cel de-al doilea volum, Portrete
poltice, numara 405 pagini de text şi un capitol de note, iar portretele acestei editii (A.C.
Cuza, C. Stere, N. Iorga) se situeazǎ in mod cert la nivelul superior al memorialisticii lui
Pamfil Şeicaru.
Una dintre cele mai insemnate pǎrţi ale exegezei este reprezentatǎ de paginile despre
Iorga, aceastǎ „giganticǎ figurǎ a culturii româneşti“. O exegezǎ insoţitǎ de caracterizǎri
psihologice alcǎtuiesc aceastǎ „schiţǎ de portret“ cum o numeşte autorul care sperǎ cǎ „dacǎ
împrejurǎrile imi vor fi milostive, mǎ voi incumeta sǎ incerc un studiu asupra lui N. Iorga.
Până atunci mǎ rezum la aceastǎ schitǎ de portret“
(Pamfil Şeicaru – Scrieri din exil, 1957)
Nu idolatria discipolilor marunţi care au stat mai mult sau mai puţin timp langǎ Iorga
şi nici actul de recunoştinǎ pentru ceea ce a insemnat cuvântul profesorului in viaţa şi cariera
lui n-a dat naştere acestei cǎrti, ci conştiinţa faptului cǎ „N. Iorga a menţinut viaţǎ intelectualǎ
şi politicǎ a ţǎrii intr-o continuǎ tensiune până in ziua mortii lui“.
Apoi, a transformat aceastǎ idee intr-un portret concis şi memorabil: „Prezenţa lui N.
Iorga in cultura româneasca nu a încetat nici un moment; a creat un climat spiritual, a
provocat permanent reacţiuni, afirmând patetic sau negând cu vehemenţa, contrazicându-se
şi , aşa cum Cronos işi mananca copiii, marele agitator de idei şi frǎmântator de pasiuni
distrugea, cu aceeaşi vehemenţa cu care le determinase, consecinţele propriilor lui idei şi
atitudini; o nestǎvilitǎ voinţǎ s-a manifestat in toate domeniile, sprijinitǎ pe o mare putere de
muncǎ, pe un ascetism intelectual farǎ egal“ (Pamfil Şeicaru , Scrieri din exil, 1957) .
Paginile dedicate marelui savant urmǎresc reconstituirea demersului lui N. Iorga în
istoria şi cultura româna timp de mai multe decenii, în raportarea faptelor sale la evoluţia
societǎţii noastre pe care el a influenţat-o. Amintirile care nu lipsesc vin sǎ punǎ în lumina
anumite trǎsǎturi caracteristice ale firii lui N. Iorga, ale modului sǎu de a reacţiona în diferite
împrejurǎri.
Portretul lui N. Iorga este realizat de multe ori şi prin comparaţii cu iluştrii săi
contemporani şi cum aceastǎ carte a apǎrut când Pamfil Şeicaru avea 63 de ani, când
amintirile erau înca proaspete, când condeiul sau nu-şi pierduse vigoarea anilor maturitǎţii,
când dezamagirile exilului nu se troieniserǎ, paginile sale poartǎ pecetea unor memorabile
caracterizari. Cum este - printre altele - comparaţia Titu Maiorescu - N. Iorga. „În 1900,
lumea universitarǎ era dominatǎ de Titu Maiorescu“, spune Pamfil Şeicaru ca peste câteva
rânduri sǎ continue: „Nu se poate imagina un contrast mai izbitor decât acela intre Titu
Maiorescu şi N. Iorga, primul rece, mǎsurat, celǎlalt pasionat, exagerat. Unul impunea prin
armonia liniilor, printr-un echilibru impecabil al argumentelor, celǎlalt cucerea prin
neprevǎzutul dialecţiu ii, prin pitorescul expresiei; eternul contrast între spiritul apolonic şi
cel dionisiac, între un clasic şi un romantic“
(Pamfil Şeicaru , Scrieri din exil, 1957)
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O altǎ publicaţie, cu caracter istoric de aceastǎ datǎ, ar fi şi cartea pe care P. Şeicaru o
închinǎ Unirii Naţionale de la 1859, intitulatǎ Unirea naţională, ideia forţă României
moderne, în perspectivă istorică şi în complexul politic european (Ed. Carpaţii, Madrid,
1959) şi în care de la început pune în discuţie problema naţionalităţilor şi a liberalismului
introdus de Revoluţia franceză. La noi,considera el, totul se conturează odată cu mişcarea lui
Tudor Vladimirescu, ce va realiza revoluţia naţională cu conţinut social şi va pregăti
insurecţia din 1848. O deosebită importanţă o are introducerea, intitulată Căteva lămuriri
pregătitoare, din care se trage concluzia că ţarănii au fost cei care au rezistat la toate
vicisitudinile istoriei şi care reprezentau de altfel 97 la sută din populaţia ţărilor române. Şi în
acest sens, scrie cu mare dreptate următoarele: “Când regimul de ocupaţie rusească vrea să
disloce ţărănimea, s’o separe de pămant, a cărui stăpanire ţăranul nu o concepe decât
individuală, prin dislocarea acestui sentiment puternic de posesie, în născocirea marxistoleninistă a colhozurilor, a ales elementul vital al ideii naţionale ca obiectiv de exterminare.”
(Pamfil Şeicaru , Unirea naţională, ideia forţă României moderne, în perspectivă istorică şi
în complexul politic european, Ed. Carpaţii, Madrid, 1959)
Cartea La Roumanie dans la Grande Guerre (1968) a fost scrisǎ în conditii tragice
din cauza îmbolnavirii soţiei sale de cancer la sân, perioadǎ în care Şeicaru are impresia cǎ
împotriva lui exilul a pornit o compactǎ conspiraţie a tǎcerii, deoarece niciun ziar românesc na pomenit de apariţia cǎrţii lui, a primit doar aprecieri din Franţa de unde i-au scris o serie de
profesori universitari.
Felul aspru in care marele ziarist critica atitudinea politicǎ a exilului e o urmare logicǎ a
modului cum a fost tratat acest senior al culturii româneşti de pretutindeni.
Iatǎ ce scria Pamfil Şeicaru în legaturǎ cu acest volum într-o scrisoare adresatǎ lui
Ovidiu Vuia: „Citindu-l vei afla în ce conditii tragice s-a realizat România mare. Când vei
sfârşi de citit cartea, vei ajunge la aceeaşi concluzie la care am ajuns eu şi anume: exista
un destin al neamului nostru ca sǎ strǎbatǎ toate blestematele uneltiri ca sǎ disparǎ. Un
profesor spaniol de mare prestigiu vorbind de originea Românilor a scris: <originea lor nu
este un mister dar existenţa lor este un miracol>”.
La aceastǎ afirmaţie adǎuga: „Am primit volumul La Roumanie dans la grande guerre
şi mă grăbesc să-l trimit. Vei avea prilejul să cunoşti marea tragedie ce a trebuit să plătească
neamul nostru pentru a realiza România mare întrezărită şi apoi realizată de Mihai Viteazul
pentru o aşa de scurtă vreme, dar odată realizată fie şi vremelnic, imaginea grandioasă a
rămas ca o obsedantă chemare, ca un comandament istoric. Cu toate că distrugerea a fost
făcută de Englezi în interesul comun, despăgubirile au rămas în sarcina României, datoria
contractată de România în cursul războiului pentru armament şi aprovizionare a depăşit 2
miliarde de aur. Confiscarea de către ruşi a tezaurului Băncii naţionale în valoare de un
miliard lei aur. Acest tezaur a fost depus la Moscova cu garanţia aliaţilor dar pierderea a
rămas în sarcina statului român. Cele 458 de pagini vor reda marea epopee a naţiei noastre
între 1916 şi 1919. Şi vei rămâne, iubite prieten, uimit de purtarea aliaţilor şi de ticăloţia
ruşilor care vroiau distrugerea noastră ca stat. Eu sper să apară în româneşte cândva ca să
ştie şi noile generaţii ce imense sacrificii stau la temelia României mari. Va rămâne în
sarcina altui cronicar să scrie istoria războiului contra Rusiei sovietice”.
(Scrisoarea lui Pamfil Şeicaru catre Ovidiu Vuia din 15 Nov. 1976)

32

Negreşit, Pamfil Şeicaru şi-a pus în această carte ce a avut mai bun în fiinţa sa, de
unde superioara sa realizare. De altfel, adevărul pe care ne-a promis să-l respecte şi
învăţămintele ce ni le dă, fac valoarea inestimabilă a lucrării sale La Roumanie dans la
grande guerre.
În Februarie 1977 apare volumul Finlandizarea Europei - Conferinţa securitǎţii
europene de la Helsinki, cu care Şeicaru işi declara intenţia de a încheia cu ciclul antirus şi
de scrie o carte “1877-1977 un secol de independenţa României”, care va fi sǎrbǎtorit cu fast,
dar, mai adauga el, „nu mǎ încumet sǎ încep a scrie pânǎ nu vǎd cu ochii realitatea ţǎrii din
1977. Deci mǎ voi duce în ţară şi o voi colinda, timp de patru luni înarmat de un aparat
fotografic. Înţeleg sǎ scriu cu toatǎ independenţa fiindcǎ nu vreau sǎ falsific adevărul,
riscând sǎ fiu rǎu judecat de cei din ţară. Adevărul indiferent de orice consideraţie faţǎ de
cei cari conduc azi ţară, cât şi faţǎ de eroii (?!) exilului”
(Scrisoarea lui Pamfil Şeicaru catre Ovidiu Vuia din 15 Nov. 1976)
Mai mult, Şeicaru se considera dator sǎ scrie aceastǎ carte pentru ca generaţiile tinere
sǎ ştie de unde s-a plecat în 1821 şi unde s-a ajuns, la care mai adauga cu tarie: „Eu cred (...)
în destinul neamului românesc.”
Fără îndoială opera sa politică şi /sau istoricǎ işi propune cǎutarea adevărului care,
dupǎ cum am mai spus-o şi în alt capitol al lucrǎrii, se bazeazǎ pe o permanentǎ
documentare, farǎ de care autorul suferă fizic. De-aici se trage probabil suflul particular al
scrisului său, încat îi poti simţi bǎtǎile inimii şi bucuria pe care i-o conferǎ fiecare izvor
istoric descoperit.
Stilul său are secrete multiple, astfel că prin el, Şeicaru reuşeşte să se adreseze celui
mai simplu om dar în acelaşi timp il atrage pe cel mai rafinat dintre intelectuali. De-aici
însuşirea operei sale de a fascina pe cititor, lectura imprimându-i cadenţe ale cugetului propriu
creator, odată ce ai început să-i citeşti o lucrare nu mai eşti în stare s-o laşi din mâini, până la
sfârşit, descrierea istoriei în fundamentul ei real şi adevărat, prin pana maestrului are
însuşiri miraculoase, de a te influenţa, ca un roman de aventuri dintre cele mai pasionante. La
acest aspect contribuie atenţia ce o dă autorul nu numai cărtilor şi manuscriselor, dar şi unor
declaraţii importante, scrisori, articole de ziare la care se adaugă unele amănunte rezultate
din cunoaşterea biografiei exacte a eroilor de care se ocupă.
Şi poate cea mai înaltă calitate a scrisului său este claritatea expunerii, cu care
îmbrăcǎ idei distincte, farǎ a se desfǎta însǎ în formele perfecţiunii clasice. Aceastǎ însuşire
este atât de definitorie pentru Pamfil Şeicaru, diferenţiindu-1de tot ce i se apropie şi
îndepartându-l violent de istoricii moderni, pentru care obiectivitatea faptelor se realizează
prin simpla înşiruire mecanică a lor şi în cazul în care îşi permit să facă un comentariu, îl
exprimă punându-şi pe suflet o mască de mort cu totul rece şi impersonală.
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CAPITOLUL 8
PAMFIL ŞEICARU PRIN OCHII CELOR CARE L-AU CUNOSCUT

Personalitatea lui Pamfil Şeicaru, marele ziarist vizionar al perioadei interbelice, nu
transpare doar din articolele publicate în decursul carierei sau din alte dezbateri şi publicaţii
ulterioare, ci ea poate fi la fel de bine conturatǎ şi prin intermediul oamenilor care au avut
onoarea sǎ -l cunoasca îndeaproape, sǎ -i fie prieteni sau sǎ ia într-o forma sau alta contact cu
el. Indiferent dacǎ relaţionarea a avut loc tête-à-tête, sau prin intermediul unor lungi
corespondenţe, cert este cǎ aceia care l-au cunoscut pe Pamfil Şeicaru au rǎmas marcaţi de
personalitatea lui, de forţa cu care işi exprima şi susţinea convingerile sau işi urmarea
idealurile, astfel, mai devreme sau mai tarziu, toti au simţit nevoia sǎ transmita şi altora -prin
intermediul unor scrieri, prelegeri sau interviuri- ce a însemnat pentru ei relaţionarea cu
Şeicaru şi cum au înţeles ei personalitatea acestuia.
Printre cei care au avut sansa sǎ-i fie aproape, fie în calitate de prieteni, fie de
colaboratori, se numǎra: jurnalistul şi omul politic Vasile C. Dumitrescu şi soţia acestuia
Uţe, René Al de Flers - nepotul scriitorului şi dramaturgului francez Robert de Flers, cel care,
ca expert militar şi ataşat militar francez sosise în România cu grupul de instructori militari
francezi care au sprijinit refacerea armatei române în iarna anului 1916, Ovidiu Vuia - director
al Clinicii de Neuropatologie din Giessen dar şi scriitor şi poet ce a publicat în presǎ
timpului, pe tema sortii vitrege a poporului român sub dictatura comunistǎ şi nu în ultimul
rând Victor Frunza, mare ziarist şi dizident politic stabilit din 1980, împreună cu soţia şi fiul
său, în Danemarca, unde înfiinţează editura Nord, respectiv Victor Frunză – EVF din 1989
(cea care publicǎ Destinul unui condamnat la moarte: Pamfil Şeicaru) şi editează revista de
studii asupra fenomenului politic românesc Alergătorul de la Marathon (în paginile careia
publicǎ şi unele texte referitoare la Pamfil Şeicaru).
Iatǎ de pildǎ ce spunea René Al. de Flers în volumul Pamfil Şeicaru – aşa cum a
fost, despre „bǎdia” (cum îndeobşte i s-a adresat întotdeauna) şi impresia pe care i-a lasat-o
la prima întâlnire, la Bucureşti, în timpul primului rǎzboi mondial : “Intrând în biroul sǎu,
am vǎzut o persoanǎ bine fǎcutǎ, cu cap impozant, oacheş la faţǎ, pǎr negru ondulat şi rebel,
o mustaţǎ destul de voluminoasǎ şi o privire asimetricǎ.” Işi aduce aminte cum Pamfil
Şeicaru a fost surprins de vizita celor doi ofiteri în uniforma germana dar care vorbeau
frantuzeşte - Locotenentul Rene A. de Flers şi Capitanul Bassompierre- şi cum surprinderea
a devenit de nestǎpânit când a aflat cǎ cei doi, aflaţi în misiune la Bucureşti, fǎceau parte
dintr-o divizie francezǎ care lupta alǎturi de germani împotriva sovieticilor.
Urmǎtoarea lor întâlnire va fi abia peste 30 de ani, la Munchen în 1974, unde deşi
octogenar de acum, marele luptator venise cu speranţa de ajutor din partea cancelarului
Strauss, cu care era mai de mult în corespondenţa. Fostul locotenent de odinioarǎ, acum
angajat al Radioului Europa Liberǎ , îl descrie: “Nu mai era persoana impozantǎ din
primavara anului 1944. Micuţ, puţin încovoiat, cu pǎrul mai rar şi albit … cu haine uzate
ponosite…era singur .. se simtea strǎin …” (René Al. de Flers, Pamfil Şeicaru – aşa cum a
fost). Deşi il cunoştea pe Şeicaru, prin scrierile din Curentul, încă de pe băncile şcolii, iar în
primăvara lui 1944 chiar personal, adevărata lor relaţie de apropiere s-a închegat abia
începând cu ianuarie 1975, acolo, în Germania, când René Al de Flers i-a devenit unul dintre
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puţinii prieteni în adevăratul sens al cuvântului, ba mai mult, i-a fost confident şi l-a sprijinit
material, fără a avea vre-un interes, istorisirile despre acei ani devenind acum, prin
intermediul acestei carţi-document, un reper esenţial pentru biografia şi activitatea gazetarului
din anii exilului şi mai ales din ultimii săi ani de viaţă.
Într-adevăr, în Germania, Pamfil Şeicaru a rǎmas un strǎin şi aproape singur dacǎ în
calea sa nu ar fi apǎrut oameni ca preotul greco-catolic Vasile Zapartan (care s-a ocupt de
întreţinerea lui şi a surorii sale, Dr. Virginia Munteanu – Şeicaru cât timp a stat în Karlsfeld),
Rene Al. de Flers care i-a devenit un prieten şi ajutor de nǎdejde, Aurica Popescu, fost ofiter
de aviaţie devenit patronul restaurantului Klein Bukarest sau Vasile C. Dumitrescu, fost ofiţer
de contrainformaţii şi un antisovietic notoriu.
Despre relaţia dintre Şeicaru şi Dumitrescu şi despre îndelunga lor corespondenţǎ
aflǎm mai multe din cartea cunoscutului prozator, publicist şi editor Victor Frunză, intitulatǎ
Pamfil Şeicaru. Destinul unui condamnat la moarte, prin dezvaluirile fǎcute de Uţe
Dumitrescu, soţia „omului cu caracter de boier (conu Vasile îi spuneau unii), român până-n
ultima fibră a fiinţei lui şi statornic în judecăţi şi sentimente, până la Dumnezeu !”
După cum se ştie, Vasile C. Dumitrescu era absolvent de drept venit din Basarabia,
unde ajunsese să urmeze liceul, şcoala primară făcând-o în Bucureşti. Toate aceste strămutări
de domiciliu din copilăria sa se datorează tatălui său care era procuror militar, fost procuror
şef al României, şi trebuia să-şi aducă familia în locurile unde era detaşat. În Germania ajunge
în mai 1945, când este internat de autorităţile americane de ocupaţie, ca fost ofiţer de
informaţii al unui stat inamic. Totul durează foarte puţin, deoarece în 1948 este redactor timp
de un an la publicaţia Rezistenţa, după care trece redactor la noul ziar Patria înfiinţat de fostul
ambasador al României în Germania, Ion Gheorghe. În 1951 se afla şi în conducerea
Asociaţiei Românilor Liberi din Germania. După septembrie 1950 devine membru în
Comitetul consultativ al refugiaţilor străini de pe lângă Subsecretariatul de stat pentru
refugiaţi, al guvernului bavarez.
Interacţiunea fericită dintre destinele lui Pamfil Şeicaru şi Vasile C. Dumitrescu, doi
români importanţi, deşi tîrzie, a fost decisivă pentru ultima parte a vieţii lui Pamfil Şeicaru,
care venea din Spania pentru a se stabili în Germania, şi care a dus la reapariţia ziarului
Curentul.
Deşi corespondenţa lor datează din august 1952, Vasile C. Dumitrescu l-a întâlnit pe
Pamfil Şeicaru abia 22 de ani mai tarziu, în anul 1974, când înţelegând imediat situaţia dificilă
(atât materialǎ cât şi spiritualǎ) în care era se afla acest mare ziarist, a preluat voluntar,
împreunǎ cu soţia sa, responsabilitatea întreţinerii materiale, aşa cum se angajaserǎ în scris
faţă de autorităţile germane când au reuşit să-i obţina dreptul de a locui la Dachau. La fel a
procedat şi René Al. de Flers, care chiar a avut un dialog mai aspru cu soţia sa, care credea că
cele 400 DM, lipsă din salariu şi date lui Şeicaru, erau destinate plăţii vre-unei pensii
alimentare. Şi aceasta, pentru că fiica lui Pamfil Şeicaru, Viorela Vergne, stabilită în Franţa, îi
trimitea rar bani. Tot lui Vasile C. Dumitrescu şi René A. de Flers, care au avut mai multe
discuţii şi întâlniri se datoreazǎ şi reapariţia ziarului Curentul în afara ţării, în dorinţa de a-i
face o mare bucurie maestrului.
Evident cǎ acest demers a determinat Securitatea să-l supravegheze continuu pe Vasile
C. Dumitrescu, care era oarecum protejat prin importanţa funcţiei pe care o avea în politica
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internă a Germaniei, iar Pamfil Şeicaru avea deja o condamnare la moarte în ţară şi era
urmărit.
Bineînţeles cǎ au existat şi persoane rău-voitoare, care încercau manipularea lui Pamfil
Şeicaru prin alimentarea ideii că Vasile C. Dumitrescu, prin preluarea cheltuielilor, urmărea
să intre în posesia manuscriselor şi averii lui. Că nu a fost vorba de aşa ceva, a constatat şi dr.
Virginia Munteanu, sora ziaristului, care l-a îngrijit o periaodă şi care a făcut şi inventarul.
Din păcate, o femeie cu o mare credinţă, devotată fratelui ei, care a petrecut mulţi ani în
închisorea de femei comunistă, ea murind după întoarcerea la Bucureşti, la puţin timp după ce
l-a vizitat în primăvara anului 1978.
Întrebat într-un interviu ce a însemnat colaborarea la ziarul Curentul , Victor Frunza,
autorul lucrǎrii Pamfil Şeicaru. Destinul unui condamnat la moarte, a daclarat cǎ, în 1978,
trecând peste decenii, Pamfil Şeicaru a început să reediteze ziarul lui de succes, dar era la o
vârstă înaintată astfel că l-a încredinţat lui Vasile C. Dumitrescu, care l-a invitat să-i devina
colaborator, fiindu-i poate cel mai bun prieten din exil, un om de care il apropia o unitate a
ideilor şi -l despărţea doar vârsta, în sensul că făcea parte dintr-o generaţie mai mare cu două
decenii. Vasile C. Dumitrescu a editat Curentul şi după moartea lui Pamfil Şeicaru,
continuând în acelaşi stil de nostalgie a epocii generalului Antonescu, dar şi cu unele nuanţe
anticomuniste şi prin colaborarea lui la Curentul, Victor Frunza a dat o direcţie anticeauşistă
şi anticomunistă, celelalte păstrându-se doar în subsidiar. Datorită acestei orientări,
Securitatea nu i-a iertat nici pe el, nici pe Vasile C. Dumitrescu, căruia ulterior i-au intentat un
proces printr-un trimis din ţară.
Însǎ probabil cea mai graitoare ilustrare a personalitǎţii lui Pamfil Şeicaru o reuşeşte
Ovidiu Vuia în lucrarea Sub zodia cǎrţii şi a studiului (Cu Pamfil Şeicaru în exil), volum
în care sunt adunate şi comentate scrisorile provenite dintr-o lungǎ corespondenţǎ purtatǎ
între autor şi marele ziarist. În calitatea sa de medic, scriitor şi poet, lirica lui Ovidiu Vuia
este opera unui exilat care caută cu înfrigurare noi puncte de reper pentru a-şi reorganiza
viaţa, iar efortul regăsirii de sine prin cultură este de o intensitate deosebită.
Dupǎ cum marturiseşte în prefaţǎ cǎrţii sale, a ajuns să corespondeze cu Pamfil
Şeicaru prin intermediul lui Traian Popescu, la editura căruia publicase cartea tatălui sau
Tiberiu Vuia - Vacanţele destinului, şi cǎruia i-a solicitat adresa în mod direct, în ideea de a-i
scrie maestrului pentru a elucida o anumitǎ problemǎ şi fără a se gândi că de acolo se va naşte
o corespondentă atât de prodigioasă.
Pe de altă parte, încă din 1992, în Editura Europress din Bucureşti fuseserǎ publicate
Scrisorile din emigraţie scrise de Pamfil Şeicaru istoricului din tară Radu Valentin, din care
se putea deduce eronat că marele ziarist, prin diferitele legături cu anumiţi istorici şi oameni
supuşi regimului comunist, era el însuşi un om al Bucureştiului, insinuându-se ca nu ar fi
putut ajunge altfel la poporul român decât prin intermediul partidului atotstăpânitor. În acest
volum se insinua ca „din corespondenţa dusă de Pamfil Şeicaru, în ce priveşte aşa-zisa
colaborare cu ţara pot reieşi cateva lucruri ce nu pot fi tăgăduite” printre care faptul ca „în
România condusă de N. Ceauşescu, cel puţin aparent, s'au schimbat anumite relaţii (...)
rezultate din faptul că noul dictator pregătindu-şi intrarea triumfală în Europa apuseană,
ţinea foarte mult să aibe exilul de partea sa” şi ca „oricat ar părea de absurd, oamenii
partidului comunist, la ordinele şefului suprem, cheltuiau sume enorme din visteria Stutului
numai ca să saţisfacă dorinţa aproape obsesivă a marelui comandant, cel ce vroia să aibe pe
toţi românii, răspândiţi pe tot mapamondul, sub comanda sa”. Se merge mai departe,
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spunându-se ca „în acest cadru captarea lui Pamfil Şeicaru printre partizanii săi era un
mare caştig pentru regimul din ţară, cunoscându-i-se spiritul critic, uneori de totului
sălbatec, cum reeşea chiar din unele articole de-ale sale publicate în exil” şi de aceea, „în
lumina acestor date, noi nu considerăm ca întamplătoare, sau că a stat sub semnul
Providenţei, întalnirea dintre istoricul Radu Valentin cu Pamfil Şeicaru în vara lui 1974 la
Madrid ci a fost dirijată de la centru”
(Pamfil Şeicaru - Scrisorile din emigraţie, Ed. Europress, 1992)
Ca urmare, corespondenţa dintre Vuia şi Şeicaru apare astǎzi ca o replică dată
interpretării eronate că Şeicaru s-ar fi întors cu faţǎ spre răsărit (comunism). Însǎ interesant
este că cei din ţară nu erau şi nu pǎreau interesaţi să afle ce cuprinde o corespondenţă diferită
de cea publicată în 1992, asta fiindcă ea stătea cel puţin sub controlul cenzurii comuniste. O
disculpare penibilă, usurând menţinerea la putere ale aceleaşi mentalitǎţi cu expunerea unor
idei care altfel nu ar trebui să intereseze pe nimeni înafara celor ce continuă interesaţi să
reînvie împărăţia bolşevică de ieri, sabotând spiritul a ceea ce ar însemna înălţarea unui altar
de credinţă nouă.
Corespondenţa autorului cu Pamfil Şeicaru nu se vrea a fi o simplǎ polemică adresată
istoricilor români, ci ea îşi propune să demonstreze că marele ziarist şi scriitor a gândit
mereu aşa cum a scris, eliberat de toate dogmele comuniste, de la inimă la inimă, rămas
credincios principiilor în numele cărora a acţionat o viată întreagă, deoarece propria sa
conştiintă refuza să stea în solda cuiva.
Pamfil Şeicaru nu şi -a pierdut niciodatǎ demnitatea umană, cu măreţie legată de el,
nici în ultimii ani de viaţă sau mai precis până în clipa când inima lui a încetat să mai bată în
piept, în timp ce un exil fără identitate anumită, a aruncat oprobiul public asupra aşa-zisei
trădări a lui Şeicaru .
De fapt, societatea interbelică şi-a găsit urmaşii săi tot atât de dubioşi în a da verdicte
definitive necorespunzătoare celui mai minim adevăr şi în acest mod să stigmatizeze
nemeritat un om a cărui personalitate creatoare cinsteşte neamul din care el se trage. Nu se
pune problema unei apărǎri subiective a unui mare român, de care sigur nici nu are nevoie, ci
se vrea desluşirea adevărului, prin înlǎturarea zgurii „minciunii şi a delaţiunii de idei”. Încă o
dată se adevereşte că pentru un om ales, destinul de a fi român e un supliciu major, adăogat
exilului, oricum greu de suportat.
Ovidiu Vuia încheie prefaţǎ volumului cu o constatare pe cât de tristǎ, pe atât de
adevăratǎ: „În cursul istoriei noastre crunte, Miron Costin, Constantin Brâncoveanu şi atâţia
alţii dintre ei, să nu-i uit pe Mihai Eminescu până la Nicolae Iorga şi Ion Antonescu au fost
ucişi fizic, pe când în cazul lui Pamfil Şeicaru s’a încercat o ucidere spirituală, mai rea
decât moartea în sine! „
(Vuia Ovidiu, Sub zodia cǎrţii şi a studiului. Cu Pamfil Şeicaru în exil, Rita Vuia,
2007)
Ce este important de sesizat la aceastǎ carte, este faptul cǎ ea oferǎ o serie de
informaţii extrem de intime şi dintr-o gama foarte variatǎ, care nu ar fi putut fi cunoscute
altfel decât în situaţia unei astfel de corespondenţe. Ele pun în lumina întraga viaţa a
ziaristului Pamfil Şeicaru şi ne ajuta sǎ -i înţelegem mai bine personalitatea. Aflam astfel de
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pe urma acestor scrisori despre starea de sǎnǎtate nu doar a lui, ci şi a soţiei, „operatǎ de
cancer la mamela stânga” şi care „a trebuit sǎ intre în sanatoriu unde a stat un an şi trei
luni când a decedat la 1 Aprilie 1968”, despre ce simtea în legaturǎ cu capitularea en rase
campagne fǎcut a la sfarşitul celui de-al doilea rǎzboi mondial de „un rege cretin condus de
mama lui care detesta pe români şi era preocupatǎ sǎ aducǎ din nou familia regalǎ a Greciei
pe tron”, sprijinind politica lui Churchill de capitulare farǎ condiţii a României, sau despre
gripa pe care sora lui, medic, i-a tamaduit-o, dar el din neglijenţa s-a pomenit cu un efizem
pulmonar despre care spunea: „Ma enerveazǎ când aud ca un fel de scâncet în gât când
respir. Ştiu ca medicii primesc medicamente, dacǎ poti afla un medicament eficace m-ai
obliga dacǎ mi-ai trimite. În situaţia mea eu nu pot consulta un medic şi nici plati
medicamente”
(Vuia Ovidiu, Sub zodia cǎrţii şi a studiului. Cu Pamfil Şeicaru în exil, Rita Vuia,
2007)

Multe dintre scrisori erau însǎ orientate asupra diverselor publicaţii, ale lui Şeicaru ,
sau ale altor autori, pe tema cǎrora se scurgea multa cernealǎ. De exemplu, într-una dintre
scrisori, maestrul anunţa că a primit volumul La Roumanie dans la grande guerre, pe care
urma să i-l trimită, atrǎgǎndu-i atenţia că va avea ocazia să cunoasca marea tragedie prin care
a trecut neamul românesc pentru a realiza România mare, în schimb nu dǎ niciun rǎspuns la
ceea ce-i scrie Vuia în legaturǎ cu preocupările sale eminesciene, acesta interpretând tăcerea
ziaristului ca pe un omagiu adus omului de specialitate, la care el nu avea nimic ce să adauge:
„E atitudinea omului ce preţuieşte adevărul şi nu se grăbeşte ca atâţia alţii să-şi dea cu
părerea nu mai ca să spună şi el ceva, încurcând lucrurile, tocmai fiindcă ideile sale nu au
nicio legătură cu subiectul tratat” mai adauga Ovidiu Vuia în notele şi comentariile pe care
le ataşeazǎ prezentǎrii acestor corespondenţe.
La un momentdat Pamfil Şeicaru işi exprima chiar intenţia de a reveni pe plaiurile
natale, în ciuda oricaror consecinţe, ceea ce-l înspǎimanta pe tovarǎşul sǎu de corespondenţǎ,
dar ulterior se dovedeşte cǎ aceasta nu era decât o visare şi ca din pǎcate situaţia în care se
afla nu-i permitea asumarea unui risc atât de mare.
Alte prelegeri sau lucrări dedicate lui Pamfil Şeicaru şi menite sǎ aducǎ şi mai multǎ
luminǎ asupra personalitǎţii sale au fost prezentate şi mai recent şi cu ocazia prăznuirii
hramului mănăstirii Sfânta Ana de la Orşova, a cǎrui ctitor el a fost şi în incinta cǎreia işi
doarme astǎzi somnul de veci. Printre titluri ar fi de menţionat: Începuturile: Tecuci şi
Bârlad de Viorel Burlacu, Vizionarul lui George Stanca, Tentative de execuţie postumă.
Scrisoare trimisă pe adresa cotidianului Jurnalul Naţional apartinând doctorului Viorela
Ionescu sau Odiseea "Pamfil Şeicaru" continuă scrisǎ de Victor Frunză, toate dorindu-se un
elogiu adus celui care a fost un mare jurnalist, un vizionar şi un mare iubitor de ţară.
Trǎgǎnd o concluzie în urma tuturor aspectelor prezentate în acest capitol, şi nu
numai, ajungem sǎ fim perfect de acord cu opinia lui Ovidiu Vuia care este de pǎrere cǎ în
cazul maestrului tǎcerea nu putea exista, sau dacǎ exista nu putea decât sǎ aibǎ „un singur
sens, acela de a fi de acord cu partenerul său de discuţie, altfel Pamfil Şeicaru şi-ar fi
autonegat forţa sa combativă, firea lui de învingător când se simţea în stăpânirea cheii
dezlegării unui adevăr, pierdut sub nămolul mocirlei de fiecare zi (...) Polemica posedă un
vibrion ce aţâţă chiar şi când respectivul adversar e un prieten bun, nici atunci nu poate să
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ierte”. Mai mult, parerile şi opiniile sale sunt întotdeauna pertinente, susţinute şi
argumentate, de unde şi forţa devastatoare şi pur vizionarǎ a afirmaţiilor pe care le emite.
(Vuia Ovidiu, Sub zodia cǎrţii şi a studiului. Cu Pamfil Şeicaru în exil, Rita Vuia,
2007)
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III. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

Diferenţa dintre un jurnalist adevărat, cu chemare şi unul amator, lipsit de talent, este
usor sesizabila, fie şi numai dupǎ citirea catorva fraze dintr-un material, iar această diferenţă
o face nu numai scrisul, ci şi abordarea temelor şi felul în care gazetarul „se mişca” în spaţiul
unui articol. Reţeta de succes şi-o face fiecare printr-un un secret al lui: la unii e o chestie de
limbaj, la alţii de abordare sau de „a vârî” peste un subiect o chestie foarte incitantă. Pe de altǎ
parte, gazetărie fără o vastă cultură nu se poate face şi depinde de ştiinţa celui care scrie cum
va ilustra,cum va justifica şi pe ce argumente işi va baza relatǎrile. Conditiile vitale pentru ca
un gazetar sǎ produca articole de valoare? Să facǎ un temei bun, deci să se bazeze pe o
documentare bună, sǎ fie sincer, corect, imparţial, sǎ-şi respecte cititorul şi sǎ se respecte pe
sine, dar nu în ultimul rând sǎ -şi respecte limba şi sǎ nu o terfeleascǎ în afara normelor
impuse. O limbă curată, frumoasă şi bine folosită este un element cheie pentru o reţeta de
succes, la care se adaugǎ mult curaj, fler, rigoare, pǎtrundere, consecvenţa şi nu în ultimul
rând spirit vizionar.
Iatǎ ca toate aceste date necesare unui jurnalist de valoare se regǎsesc în totalitate şi
la Pamfil Şeicaru , un ziarist dedicat, cu viziuni limpezi şi pertinente -atât asupra trecutului
cât şi asupra prezentului şi viitorului- şi cu o mare dragoste pentru vocaţia sa, pe care o face
din dragoste, din bucuria de a aduce sub ochiul cititorului cuvântul scris, conviins fiind cǎ
acum, la „aproape cinci secole de când invenţia lui Gutenberg a pus la îndemâna oamenilor
mijlocul rapid de comunicare a ideilor, tipografii au luat locul scribilor şi cartea, dintr-un
obiect de lux rezervat doar oamenilor foarte bogaţi, a devenit un mijloc de culturǎ
popularǎ...”
(Pamfil Şeicaru – Istoria presei, Editura Paralela 45, 2007)
Este cunoscut faptul cǎ oamenii mari au întotdeauna destine zbuciumate şi nici Pamfil
Şeicaru nu a fǎcut excepţie de la aceastǎ regulǎ. Astfel, dupǎ ce s-a pus în slujba ţǎrii prin
întreaga sa activitate de ziarist (şi ma referer cu precǎdere la perioada prolificǎ de la
Curentul), cǎreia i s-a dedicat cu trup şi suflet, o soarta vitregǎ l-a obligat sǎ -şi parǎseascǎ
plaiurile natale, pe care le-a iubit şi pentru care chiar a şi luptat pe front, şi sǎ apuce calea
pribegiei, spre locuri îndepǎrtate unde de altfel a şi murit, lasând în urma o moştenire de
valoare.
La plecare, deşi conştient cǎ s-ar putea sǎ nu mai aibǎ niciodatǎ ocazia de a reveni, un
simplu, dar extrem de elocvent text, avea să ţină loc şi de justificare, şi de demisie: "Nu am
nimic de retractat, nimic de repetat dintr-o luptă străbătută de dogoarea unor convingeri.
Dacă lupta a fost pierdută, nu înseamnă că a fost nedreaptă cauza. Aş vrea ca evenimentele
(viitoare, n.n.) să-mi dovedească netemeinicia temerilor mele şi fericit aş fi, chiar cu preţul
unei existenţe pribege pentru tot restul vieţii, să nu fi avut dreptate şi o colaborare cu Rusia
sovietică să fi fost posibilă, România păstrându-şi întreaga suveranitate".
(Pamfil Şeicaru )
Iatǎ cǎ până în ultima clipǎ, Şeicaru a rǎmas fidel convingerilor sale şi cu toate cǎ şi
-ar fi dorit sǎ se fi înşelat, ştie cǎ istoria nu va avea cum sǎ-i demonstreze contrariul.
Indiferent de orientarea politicǎ sau de care parte a baricadelor s-ar fi aflat, ceea ce rǎmâne o
constantǎ de netǎgǎduit în privinţa lui Şeicaru este netarmurita dragoste de ţară şi de adevăr,
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iar „varianta de final" propusă de Victor Frunză în volumul dedicat marelui ziarist, una cât se
poate de înţeleaptǎ, corectǎ şi de împaciuitoare, cere "dreptate pentru Pamfil Şeicaru", care
"nu aparţine stângii naţionaliste sau dreptei.... ci culturii române în totalitatea ei”.
(Frunză Victor, Destinul unui condamnat la moarte. Pamfil Şeicaru, EVF, 2001)
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