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INTERVIURI DE NEUITAT
De-a lungul celor 25 de ani de existen]` a CURIERULUI ROMÂNESC am
publicat interviuri cu o sem` de personalit`]i ale exilului românesc, dar [i cu
români afla]i la conducerea ]`rii dup` 1990. Interviurile realizate între 1980-
1995 au fost deja strânse în volumul ”Exil - oameni [i idei”, iar interviurile
realizate dup` aceast` dat` [i pân` în prezent vor fi strânse în volumul ”Oamnei
[i idei” ce va ap`rea în curând. Multe din aceste interviuri n-au ajuns la cititorii
actuali ai CURIERULUI ROMÂNESC, iar unii dintre cei intervieva]i, disp`ru]i
dintre noi, au fost uita]i sau sunt chiar necunoscu]i pentru cei mai mul]i din
România de ast`zi. Mul]i din cei intervieva]i povestesc despre via]a în închisorile
[i lag`rele comuniste, lucru care se vrea uitat de unii din ]ar`, ba chiar se

prezint` comunismul, de cei care au dus-o bine [i atunci, ca o ideologie
nepericuloas`, ca pe un ”trend” inofensiv.
Doresc s` v` prezint spicuiri din interviurile cu ace[ti eroi ai exilului [i s` dau
posibilitatea câtor mai mul]i cititori s` afle cum a fost s` tr`ie[ti în exil, dac` ne-
am gândit la cei de acas`, dac` am fost uni]i la nenoricire pentru c` apar]inem
aceleea[i etnii, sau dac` ne-am pierdut printre cet`]enii ]`rilor unde am fost
adopta]i [i n-am mai vrut s` ne consider`m români. Cum a fost? Voi începe
aceast` spicuire din interviurile realizate în anii trecu]i cu cel realizat cu
colaboratorul CURIERULUI ROMÂNESC de la apari]ie [i pân` la plecarea sa
dintre noi, în 1998: Constantin Mare[, cu pseudonimul Costin Miron.*            S.C.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSTANTIN MARE{:
"Locul firesc al romånilor este \n Romånia!"

Silvia Constantinescu: Cine e[ti Costin Miron?

Constantin Mare[: Sînt Constantin Mare[. Sînt n`scut
în 1927, la Bucure[ti, sînt c`s`torit din 1957. So]ia
mea se afl` în Republica Federal` Germania din
1972. |n 1977, dup` o... mic` tergiversare a
autorit`]ilor române[ti, am putut s` o urmez [i eu.
Sîntem stabili]i în ora[ul Hanau [i avem amîndoi
statutul de refugia]i politici.

S.C.: Scrii articole politice în presa din exil. La
CURIERUL ROMÅNESC semnezi de la primul
num`r. Ai o forma]ie politic`? Ai publicat în ]ar`?

C.M.: |n ]ar` am studiat Dreptul. Mi-au trebuit 14 ani
s`-l termin...

S.C.: ... din cauza corijen]elor?

C.M.: Din cauza exmatricul`rilor pe considerente
politice, a arest`rilor [i intern`rilor ce au urmat
primei exmatricul`ri. Afar` de materiile politice
studiate în cadrul Facult`]ii de Drept din Bucure[ti
([i aceste materii nu lipseau), mi-am ad`ugat o alt`
calificare politic`, dup` o metod` sovietic` la mod`
prin anii 50: metoda Kotlear, a calific`rii la locul de
munc`. |n cazul meu au fost mai multe din acestea:
în rîndurile tineretului na]ional-liberal, începînd cu
anul 1945, iar dup` 1949 în diverse locuri de
re]inere, anchete [i deten]ie, cum au fost sediul
securit`]ii din Calea Rahovei, lag`rul Ghencea,
lag`rul de la Capul Midia. Ultima anchet` mi-a dat
prilejul în 1974 s` iau cuno[tiin]` cu actualul sediu al
securit`]ii din Bucure[ti, aflat în strada Beldiman.
Pîn` la plecarea mea din ]ar`, în 1977, nu am
publicat nimic altceva decît anun]uri de vînzare la
"Mica publicitate" din ziarul România Liber`.

S.C.: E[ti plecat din ]ar` de 4 ani. Nu e[ti singurul.
Cum vezi acest val de emigrare, care tinde s`
creasc`?

C.M.: Locul firesc al românilor este în România.
Veacuri de-a rîndul neamul românesc nu s-a plecat
[i nu a plecat; nici din calea go]ilor, nici a hunilor,
nici a slavilor, nici a t`tarilor. România a fost o ]ar`
de imigrare, nu de emigrare. Emigra]ia de ast`zi
este cu atît mai dureroas`, cu cît are la baz` nu un
atac din afar`, ci unul din`untru. Du[manul nu mai
n`v`le[te în puhoaie [i colb`iri de copite, ci este
fratele nostru vitreg, care ne d`ruie opresiunea [i
s`lb`ticia noastr` de toate zilele.

S.C.: Ce po]i spune despre atitudinea românilor
exila]i, ca exilat român?

C.M.: Neputîndu-se realiza uman, individual, pe nici
un plan decît cu pre]ul unor înalte tr`d`ri morale [i
joase lingu[iri imorale, românul ia toiagul pribegiei.
Se pierd pentru neamul românesc, pentru cultura [i
istoria româneasc` energii tinere [i valori poten]iale,
cu atît mai mult, cu cît, odat` v`zîndu-se ajun[i pe un
p`mînt str`in, cei mai mul]i dintre cei sosi]i caut` s`

se identifice în mod cît mai total cu aceia care le-au
oferit  g`zduire, cel mai adesea f`r` s` le fie cerut`
renun]area la str`mo[i, la limb`, la cultur` [i la
datini. Dar românii pribegi, în num`r prea mare se
dezintereseaz` de tot ce este valoare pur
româneasc`, de solidaritate româneasc`, de biseric`
românesc`, de suferin]` româneasc`, fie ea între
sau peste hotare. Iar copiii caut` s` [i-i creasc`
astfel ca s` uite c` au fost români, iar dac` î[i mai
aduc aminte, s` le fie m`car jen`, dac` nu chiar
ru[ine. S` nu uit`m c` dup` dou` milenii, evreii au
revenit cu fruntea sus în Ierusalim, considerînd
Israelul ca adev`rata lor patrie [i c` timp de opt
veacuri sa[ii [i-au p`strat în Transilvania [i religia [i
cultura [i limba [i fiin]a na]ional` proprie. Nici o
clip` nu [i-au negat cu ru[ine, ci totdeauna [i-au
afirmat cu mîndrie origina lor german`.

S.C.: Crezi c` se poate vorbi de o politic` a exilului
românesc?

C.M.: Cred c` este prezum]ios s` vorbim despre o
politic` a exilului. Exist` exila]i care fac politic`,
exist` exila]i care se prefac c` fac politic`,G[i, mai
exist` exila]i care cred c` fac politic`. Dar mai
presus de toate exist` nuan]e, tendin]e [i intoleran]e
în acest exil.

S.C.: S-a discutat mult despre unitatea exilului
românesc. Ca unul care faci parte din acest exil,
cum vezi lucrurile?

C.M.: Unitatea exilului românesc este o necesitate,
dar în acela[i timp [i un simplu deziderat. Sînt  multe
cauze care genereaz` lipsa de unitate: diferen]` de
vîrst` [i de cunoa[tere real` a situa]iei din ]ar`,
deosebiri de concep]ii, de tendin]e politice, de
forma]ie, de interese ([i mai ales de dezinterese!).
Mai intervin cu pondere, motivul real al exilului,
situa]ia familiei r`mase în ]ar`, rela]iile cu
autorit`]ile române[ti. Am f`cut o enun]are, nu o
limitare. |ncerc`rile de "unificare" f`cute pîn`
acum, au e[uat pe rînd, f`cînd astfel ca ideia în sine
s` ias` sl`bit`. Desigur îns`, nu numai c` se poate
face ceva,  dar [i trebuie f`cut. Mic`, o pic`tur`,
putem aduce fiecare din noi azi la ceea ce într-o zi
va fi, sau ar putea fi, o mare a împlinirilor române[ti
în pribegie.

S.C.: De pild`?

C.M.: De pild`, s` ne ab]inem de la polemici sterile
între români. De pild`, fiecare s` sprijine o
asocia]ie, o publica]ie, o biseric` româneasc`. De
pild`, fiecare s` prest`m o activitate de cultur`
româneasc`, de p`strare a limbii române[ti. F`cînd
toate acestea într-un climat de toleran]` [i omenie
româneasc`, receptînd activitatea altor români,
chiar dac` este în alt` sfer`, vom contribui la
constituirea unui fundament pentru dificila, dar
necesara construc]ie a unit`]ii exilului. S` folosim
deocamdat` no]iunea de unitate, care poate [i

trebuie s` admit` diversitatea. Este poate prea mult
[i desigur prea devreme s` vorbim de unificarea
exilului.

S.C.: |n ultima vreme Regele Mihai I s-a adresat ]`rii
[i exilului. Ca unul care e[ti exilat, ce crezi despre
atitudinea fa]` de  monarhie [i republic`?

C.M.: |n ce prive[te neamul nostru românesc, el nu a
fost consultat nici la 30 decembrie 1947, cînd s-a
proclamat de c`tre partid republic`, nici de atunci
asupra acestei probleme. }`ri ca Suedia, Norvegia,
Danemarca, Anglia au r`mas monarhii. |n Spania,
democra]ia a putut fi instaurat` [i salvgardat`, în
primul rînd cu ajutorul monarhiei. S` nu uit`m c` [i
papalitatea constituie în fond o monarhie, electiv`,
dar [i absolut`. Europa cunoa[te practic doar
monarhii constitu]ionale în state democratice. |n
schimb toate dictaturile comuniste sînt republici.
Cînd poporul român va avea posibilitatea s` se
pronun]e liber, va putea reflecta comparativ, la
Carol I [i Ferdinand, la Parhon [i Petru Groza [i
atunci va hot`rî el, primul guvern, M`ria Sa,
Poporul. |n exil, în prezent, Regele poate juca un rol
deosebit ca factor unificator, moderator, fiind
deasupra partidelor, a grupurilor, a persoanelor [i
intereselor. Pentru aceasta îns`, nu numai trebuie s`
fie acceptat de genera]ia mai veche, ci [i considerat
de cea mai tîn`r`.

S.C.: E[ti unul din exila]i. Crezi c` exilul are în fond
o semnifica]ie aparte?

C.M.: Exilul, dac` este politic [i nu este un simplu
exil economic (s`-i spunem exilul caltabo[ului), are,
cred, dou` finalit`]i: în primul rînd, s` afirme
permanen]e române[ti, pretutindeni. |n al doilea
rînd, s` contrubuie la propria sa negare, la dispari]ia
sa ca exil, atuncea cînd va fi posibil` întoarcerea la
isvoare. Exilul nu este o etap` scurt`. Pentru cei mai
mul]i dintre noi este [i va fi o tragic` permanen]`,
avînd ca unitate de m`sur` îns`[i limita vie]ii. Cu atît
mai mult nu trebuie s` l`s`m exilul pe seama r`u-
interesa]ilor, a dezinteresa]ilor, a manipula]ilor de
c`tre ambasadele Bucure[tiului. Exilul trebuie s`
cuvînte demn, dar hot`rît, ceea ce c`lu[ul îi
împiedic` pe cei de la Vatr` s` o fac`, s` men]in`
treaz` suma cuno[tin]elor române[ti, s` prezinte
opineiei publice [i cancelariilor apusene adev`rul
despre România [i poporul român. Iar cînd cei de
mîine vor trebui, nu s` plece din ]ar`, ci vor putea s`
se întoarc`, s` nu ne huleasc` pentru ocara [i
ru[inea ce nu avem dreptul s` le-o facem celor 22
de milioane r`ma[i în arcul Prutului [i Dun`rii, avînd
[i ei în fond un exil, poate mai dureros: exilul
con[tiin]elor [i speran]ei.                                          ✩
___________________
* Not`: Acesta este un fragment din interviul
realizat în 1981. Inerviul integral poate fi citit în
lucrarea: Silvia Constantinescu: ”Exil – oamnei [i
idei”, Skogås 1995, ISBN  91-972440-0-7.


