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Stelică Bălănoiu, O istorie a naționalismului românesc până la al Doilea Război Mondial, 
București: Editura Favorit, 2016, 416 p. 

Stelică Bălănoiu s-a născut la 3 mai 1967, în 
Didești, Teleorman, absolvent al Facultății de Teologie 
Ortodoxă din Pitești și masterand în Comunicare la 
Universitatea Politehnică din București. Colaborator al 
revistei „ProARME”, a publicat opere precum: „ Între 
frustrări și trădare. Figuri ale naționalismului româ-
nesc interbelic”, „Monografi a comunei Dobrotești”, 
„Brăila-Istorie și Revoluție”, precum și placheta de 
versuri „Chemare către nimeni”.

Opera sa „O istorie a naționalismului românesc 
până la al Doilea Război Mondial”, are o bibliografi e 
bogată, studiind temeinic arhivele, pentru a reda cât 
mai exact faptele și evenimentele din perioada inter-
belică. Este un subiect pe care îl dezbate și în lucra-
rea „Între frustrări și trădare”, continuând în acest fel 
dezbaterea cu privire la distrugerea speranțelor unui popor plin de visuri, principalii 
vinovați fi ind Corneliu Zelea Codreanu, urmat de Horia Sima și, nu în ultimul rând, 
de Mihail Moruzov. A acordat o deosebită importanță perioadei interbelice precum 
și a marilor personalități ale vremii, care au luptat pentru păstrarea obiceiurilor și a 
culturii, printr-un naționalism înfocat, de promovare a țăranului român, precum și im-
portanța clerului ortodox în lupta națională. Naționaliștii au fost creștini și ortodocși, 
ce au avut ca obiectiv apărarea obiceiurilor și a tradițiilor, fi ind împotriva comunis-
mului. Cu toate că anumite personalități ale vremii, au fost destul de controversate, 
regăsim un paragraf care ne arată respectul profund fată de marile personalități româ-
nești „Și dacă Mihai Eminescu a lăsat cea mai frumoasă poezie a neamului românesc, 
iar Nicolae Iorga cea mai autentică istorie a poporului român, cu toate victoriile și 
înfrângerile sale, profesorul Nae Ionescu a clădit oameni de geniu” (p. 212). O amplă 
dezbatere a acestei perioade, ca punct de comparație, regăsim și în lucrarea autoarei 
Mihaela Gligor: „Mircea Eliade. Anii tulburi: 1932-1938”.

Cartea este structurată în cinci mari capitole, astfel: în primul capitol „Premisele na-
ționalismului românesc, până la marea unire” face o trecere în revistă a istoriei români-
lor, din cele mai vechi timpuri, autorul citând din autori precum Marx, Frederic Engels 
sau Ptolomeu, Strabon, Ovidius etc. Din studiile sale concluzionează „toate popoarele 
tracice vorbeau aceeași limbă și că aceasta se aseamănă izbitor de mult cu limba latină...” 
(p. 14). De asemenea, face referiri cu privire la marile descoperiri arheologice, fapt ce de-
monstrează vechimea popoarelor pe acest teritoriu, neuitând nici de celebrele tăblițe de 
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la Tărtăria. Probabil, un reper important în istoria Transilvaniei sunt documentele din 
Anonymus, căreia autorul îi acordă o importanță deosebită, care au demonstrat faptul, 
că acest teritoriu a fost locuit înainte de invazia maghiară. Apoi, punctează pe ideea 
unirii de pe vremea lui Mihai Viteazul, când transilvănenii visau la unirea Principatelor 
Române, continuând cu un reper important: Revoluția de la 1848, moment care a schim-
bat mentalitățile colective, eveniment ce a cuprins o întreagă Europă.

În cel de-al doilea capitol, „Perioada interbelică. Privire de ansamblu asupra vie-
ții politice, economice și sociale”, autorul aduce referiri la perioada interbelică din 
România, prezentând politica vremii, economia menționând, totodată, că această pe-
rioadă a dus la „radicalizarea mișcărilor sociale” (p. 116). Descrie sfârșitul Primului 
Război Mondial, în care România a avut de pierdut și de câștigat, arătând înspre prin-
cipalii vinovați: S.U.A., Marea Britanie și Franța, țări ce au permis ca Hitler să devină 
mult prea puternic, un exemplu clar, în acest sens, fi ind ocuparea Cehoslovaciei fără 
nicio opoziție. Totodată, face referiri cu privire la politicienii români, unii fi ind patri-
oți, ce au dus România spre o lume occidentală apoi, descrie despre devierea naționa-
lismului românesc într-o altă direcție. Subliniază faptul, că ruinarea României se da-
torează în principal Casei Regale precum și a partidelor politice după Primul Război 
Mondial, punctând pe Partidul Conservator și Partidul Național Liberal, acuzându-i, 
că au gestionat greșit țara, apelând, în acest sens, la documente din arhive. Totodată, 
precizează că cel mai mare criminal al lumii este „bolșevismul” precum și noua idee 
politică „comunismul”, idei politice ce vor infl uența scena politicii românești. De ase-
menea, autorul menționează și de moartea suspectă a lui Ionel C. Brătianu, datori-
tă jocurilor politice ale vremii, menționând că „a murit unul dintre cei doi stăpâni ai 
României” (p. 140), moartea lui Brătianu fi ind un asasinat politic, mascat într-o moarte 
suspectă, crima fi ind noul model de politică românească interbelică. Concluzionează, 
că Junimea a fost promotorul iluminării pentru unitatea românilor, urmare a perioa-
dei zbuciumate, a neputinței conducătorilor de a asigura un trai mai bun națiunii, cu 
toate că România era un important jucător european cu privire la extracția petrolu-
lui, aurului și a gazelor naturale, anul 1929 atingând maximul crizei economice din 
România. Bineînțeles că, autorul menționează, încă o dată, care sunt principalii vino-
vați, de situația precară în care se afl a România, S.U.A., Marea Britanie și Franța, ci-
tându-l în acest sens pe Samuel Huntington, prin care războiul nu a însemnat sfârșitul 
imperiilor, ci o reașezare a Marilor Puteri, în care România era o colonie a acestei noi 
ordini. Parcurgând acest capitol, trebuie notat și faptul, că autorul menționează câte-
va personalități importante din perioada interbelică, precum Ion Mihalache, Nicolae 
Iorga, Nae Ionescu, cel din urmă negând, că ar fi  aparținut vreunei mișcări, însă elevii 
săi nu s-au ascuns, menționându-i în acest sens pe Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, 
Constantin Noica, neuitând, nici de clerul ortodox, care a sprijinit mișcarea națională, 
precum și urmările care le-au avut datorită bolșevicilor.

Următoarele trei capitole, autorul prezintă câte o personalitate remarcantă a peri-
oadei interbelice. În capitolul trei, „Rolul și locul lui Nicolae Iorga în propagarea dis-
cursului naționalist”, autorul dedică un capitol întreg marelui istoric Nicolae Iorga. 
Parcurge biografi a lui N. Iorga, descriind greutățile pe care le-a avut de înfruntat în co-
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pilărie, continuând cu parcursul profesional, specifi când că „Nicolae Iorga se va dedi-
ca trup și sufl et culturii românești” (p. 257). Nicolae Iorga, de la multele discursuri cri-
tice cu privire la politicienii români, a încercat, fără succes, să-l înlăture pe Alexandru 
C. Cuza și să preia conducerea partidului. După moartea regelui Ferdinand, va deveni 
prim-ministru în cabinetul regelui Carol al II-lea, autorul dorind să ne comunice că 
Nicolae Iorga a fost „unul dintre cei mai informați oameni din conducerea statului”.

Al patrulea capitol, „Naționalismul extremist și antisemit la Alexandru C. Cuza”, 
autorul ne prezintă cel mai „longeviv politician din toate timpurile” (p. 303), care a 
participat la cele mai importante evenimente de pe șcena politicii românești, fi ind 
întemeietorul, alături de Nicolae Paulescu, al „Uniunii Național Creștine”, un anti-
semit convins, împotriva comunității evreiești, reușind, împreună cu Octavian Goga, 
să suprime presa evreiască și să emită un decret pentru dovedirea cetățeniei, dorind 
prin acest lucru ca mulți dintre cetățenii evrei să-și piardă cetățenia. A.C. Cuza milita 
împotriva alcoolului, spunând că „Alcoolul este cauza tuturor nenorocirilor țăranilor 
români, că cu ajutorul acestuia, evreii îi deposedează de produsele muncii lor, că bă-
utura îi ține într-o stare permanentă de sărăcie și prostie” (p. 321), încercând să aducă 
legi împotriva consumului de alcool, precum și încercări de conștientizare a populați-
ei, urmare a vizitelor sale avute în rândul populației.

Autorul ne prezintă în ultimul capitol „Corneliu Zelea-Codreanu, fariseul naționalis-
mului interbelic românesc”, ideologia extremistă a lui Corneliu Zelea-Codreanu, perso-
nalitate politică foarte controversată, ce a avut o ideologie națională „precum fascismul 
italian, nazismul german sau bolșevismul sovietic” (p. 350), bucurându-se de o popula-
ritate neașteptată datorită acțiunilor sale, care au dus la crima împotriva lui C. Manciu 
care, în urma procesului, dar și urmare a intervențiilor unor instituții ale statului, va 
fi  declarat nevinovat, crima transformându-se în legitimă apărare. Va înfi ința „Liga 
Apărării Național Creștine”. După ce a încercat să-l înlăture pe A.C. Cuza de la con-
ducerea Ligii, Codreanu va înfi ința o nouă formațiune politică „Arhanghelul Mihail”, 
legionarii atribuindu-i titlul de „Căpitanul”, care se va dovedi mult mai agresivă decât 
precedenta. În fi nalul lucrării, autorul concluzionează faptul că C. Zelea Codreanu „a 
lucrat împotriva afi rmării poporului român a renașterii neamului românesc” (p. 398), 
însă recunoaște că politicianul a dat dovadă de patriotism, iar mișcările naționale ce au 
urmat, au fost în interes personal și de grup, lichidând adevărații patrioți ai țării.

Această lucrare are un traseu cursiv, fi ind ușor de citit, stârnind interesul citito-
rului, prezentând un alt fel de naționalism. Are la bază perioada interbelică căreia, 
cu ajutorul arhivelor, a încercat să redea cât mai bine faptele premergătoare celui de-
al doilea Război Mondial, jocurile de culise ale scenei politice, cu toate că ar fi  putut 
dezbate în linii mai detaliate și marile personalități de la Revoluția de la 1848, când 
naționalismul a cuprins toată Europa, moment care a schimbat gândirile, fi ind adevă-
ratul promotor al uniunii naționale. Regăsim, în lucrarea sa, marii vinovați al Primului 
Război Mondial, precum și faptul că au permis ca Hitler să preia puterea, totodată 
acești vinovați, S.U.A., Marea Britanie și Franța, se făceau vinovate și de situația difi ci-
lă în care se afl au țările europene.
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