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„Omul să fie mulţumit cu

sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu

bogăţia ci liniştea colibei tale te

face fericit.”

- Ioan Slavici
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Cezar
A. Mihalache

DDacă PNL şi-a luat
partea de „putere” din actualul
arc guvernamental, prin um-
flarea gogoșeriei electorale cu
membri PDL, pe care înainte
de-ai privi ca dezertori, trebuie
să-i analizăm ca „foşti”, cu
ghilimelele de rigoare, nici
PSD nu era să stea degeaba.

În fapt, în faţa invaziei
de personaje ale puterii 
în structurile PNL, social-
democraţii aveau două
opţiuni. Fie dezavuau
aservirea structurii liberale şi
sfărâmau pocitania politică
servită drept construcţie de
opoziţie, fie se îngrăşau, la

rândul lor, cu părţi din fleica
puterii. Şi nu ar fi fost deloc
surprinzător şi revoltător dacă
dădeau cu gheara dosului
doctrinar peste marginile în
desfacere ale pelagrei porto-
calii. Şi nici dacă acceptau o
infuzie masivă de sânge
politic din cadavrul traseismu-
lui politic al UNPR, pe care
să-l absoarbă ca forţă motrice
în lipsă de iniţiativă, fie şi doar
la nivelul teritoriului, nu ar fi
fost un şoc prea mare. 

Eşichierul a trecut
deja prin prea multe faze de
traseism, desfrâu, linşaj, per-
versitate ori prostituţie politică
pentru ca astfel de opțiuni 
să mai creze o mirare
cetăţenască. Cu atât mai
puţin o revoltă!

Şi totuşi, PSD, dincolo
de USL, a reuşit să treacă 
de linia mărginaşă slujului,
săvârşind prin brusca aple-
care spre o alianţă locală cu
UDMR, la Hunedoara, 
o trădare înzecit mai mare
decât toate gesturile de 
mucava ale liberalilor în pro-
cesul lor de absorţie
supraponderală de PDL-işti
defectori. Iar alianţa cu UDMR
se constituie într-un gest

şocant şi prin faptul că, în
acest moment, oricare ar fi
fost logica unei construcţii de
acest fel, nici conjuncura, 
nici motivaţiile electorale nu
justificau o înscăunare
benevolă în secuimea politică
expansionistă.

Pe eşichier s-au con-
turat suficiente formaţiuni
care, prin coagulare ori nu,
pot suplini definitiv rolul pe
care l-a jucat UDMR în toţi
aceşti ani în realizarea
alianţelor şi coaliţiilor post-
electorale.

De fapt, suntem într-
un moment în care, pentru în-
tâia oară, nici unul dintre
partidele cu şanse de acces
în arcul de guvernare nu ar
mai avea nevoie de compro-

misuri cu UDMR pentru a
închide cercul puterii. Şi, în
consecinţă, nu ar mai fi
nevoie de astfel de acte de
linguşeală şi supuşenie
conjuncturală.

PSD preferă se pare
tocmai o asemenea cale, cu
mult mai facilă decât
asumarea unui rol pe care îl
evită de mulţi ani. A ales dru-
mul cel mai simplu, bătătorit şi
verificat în două decenii de
înţelegeri meşchine şi
parşive.

În loc să-şi struc-
tureze politica electorală şi
post-electorală într-o viziune
în care România să se de-
baraseze definitiv de UDMR,
a preferat să facă singurul
lucru pe care îl ştie. Mârşava
îndobitocire la jugul umilinţei.

Şi-a purces la o astfel
de alianţă în condiţiile în care
era conştientă că menţinerea
UDMR în sfera de completa-
re nu va mai putea fi
recompensată doar cu gesturi
de mici dimensiuni. Cu nume
de străzi, statui, plăcuţe bil-
ingve ori facultăţi. Deja UDMR
joacă la un coş al pretenţiilor 
ce vizează impunerea
maghiarei ca limbă oficială. 

Or, asta va trebui să-i

asigure PSD dacă va apela la
sprijinul uniunii.

E drept, PSD a dat
mâna cu maghiarimea politică
departe de careul fierbinte al
Har-Cov-ului. Dar nu suficient
de departe de durerile ţării. 

Şi chiar dacă a bătut
palma la Hunedoara, unde a
decis să nu se mai susţină
candidatul liberal, ci pionul
UDMR, răul este cât se poate
de mare. Practic, dacă UDMR
va avea un primar acolo,
PSD, și nu PNL, va fi princi-
palul vinovat al creării
condiţiilor expasioniste 
pe care le vizează
maghiarimea politică în
acţiunea de impunere a
maghiarei ca limbă oficială. 

Pentru că UDMR nu
mai marşează în acest mo-
ment pe criteriul densităţii
pentru a-şi impune pretenţiile.
Din această perspectivă a
obţinut tot ceea ce şi-a dorit. 

Acum, politica
densităţii (acea concentrare
zonală, inclusiv prin alun-
garea românilor) a fost
înlocuită cu una de expansi-
une, de răspândire a
candidaţilor etniei în oraşe
care, într-un final, să consti-
tuie nodurile unei ţesături 
de aşa-zisă reprezentare
maghiară naţională.

Atunci, va fi împusă
recunoaşterea maghiarei ca a
doua limbă oficială în Româ-
nia.

P.S.:
Nu putem judeca ges-

tul PSD ca fiind o eroare
politică. Un aşa-zis „accident”
de provincie. Şi nimic nu scuză
decizia formaţiunii. Nici măcar
disperarea. Pentru că nu PSD
este în situaţia de a fi disperat
ca viitor politic. Şi i-ar fi fost de
iertat orice formulă de alianţă
locală. Chiar şi una cu PDL,
chiar dacă s-a jurat că nu 
va coborî la un asemenea nivel.
Dar nu o alianţă cu
maghiarimea politică de care,
pentru prima dată în 20 de ani,
clasa politică ar putea să
scape. Măcar pentru patru ani
în care să fie „aerată” de tupeul,
ameninţările şi şantajele
antiromâneşti ale UDMR. Din
păcate, PSD pare a fi intrat, 
mai ales după ce a obţinut, ca
parte a USL, majoritatea
parlamentară, într-o sferă a
panicii de asumare. Ce va fi
obţinut după ce s-a vândut într-
un asemnea hal, vom vedea…

●

Vrăjmașii ÎnvieriiVrăjmașii Învierii

Al. Stănciulescu
Bârda

DDe mai bine de
douăzeci de ani, de când
ziarele și posturile de tele-
viziune și de radio își pot
permite să scrie orice, de-
spre oricine și oricum, de
când avem acces la internet
și informația se vehiculează
cu multă ușurință, an de an,
în Postul Mare, în preajma
Sfintelor Paști, apar tot felul
de aberații privind pe Mân-
tuitorul și Învierea Sa. 

Unele vorbesc de
Domnul Hristos ca despre
un om oarecare, cu familie,
cu soție și copii, altele că e
doar o poveste, că Învierea
nu a fost reală, că Lumina
de la Ierusalim ar fi o
,,șmecherie popească” și
multe altele asemenea.

Nici  anul acesta nu
am fost scutiți de astfel de
eculubrații. Dacă în anii
trecuți se spunea că
Giulgiul din Torino este o
farsă și un fals realizat cu
câteva secole în urmă, anul
acesta ,,savanții” de ocazie
revin și spun că Giulgiul
este adevărat, în sensul că
el este pânza în care a fost
înfășurat trupul lui Iisus. 

Când au spus
adevărul?

Deși s-au scris cărți
masive și nenumărate de-
spre adevărul Învierii Dom-
nului, despre argumentele
incontestabile privind reali-
tatea Învierii, un domn de
prin Anglia se trezește abia
acum, habar nu are de
toate acestea, ci reia
,,melodia” prea cunoscută,
pe care o fredonează
vrăjmașii lui Hristos de două
mii de ani: Domnul Iisus n-a
înviat!  Stimabilul englezoi
vine cu argumentul ,,forte”:
apostolii au văzut imaginea
de pe giulgiu și au ajuns la
concluzia că Domnul a în-
viat. Altfel spus, ei au fost
păcăliți. Iată că acum
Giulgiu devine argumentul
Învierii. ,,Teoria” este
preluată pe toate canalele,
ca o mare descoperire, 
care anunță ,,prăbușirea
creștinismului”.

Asemenea teorii
sunt făcute la birou de oa-
meni care nu au nimic în
comun cu creștinismul, ci
sunt gata să batjocorească
pe oricine și orice. Omul
acela nu a citit Sfintele
Evanghelii.  Ar fi aflat de

acolo, fără putință de
tăgadă adevărul Învierii. 

Ar fi aflat că Mântu-
itorul S-a arătat timp de 40
de zile după Înviere 
de nenumărate ori atât
Sfinților Apostoli, femeilor
mironosițe, apropiaților Săi,
dar și la grupuri mari de oa-
meni de până la 500 de per-
soane. A vorbit cu ei, a
mâncat cu ei, S-a lăsat
pipăit. Cazul apostolului
Toma este evident în acest
sens.  Stimabilul englezoi
nu cunoaște nici istoria
creștinismului.

Altfel ar fi aflat că
tocmai acei ucenici și apos-
toli, care se conving de
adevărul Învierii cu propriile

lor simțuri (văz, auz, pipăit)
își vor petrece tot restul
vieții propovăduindu-L pe
Hristos, învățătura și min-
unile Lui. Acei Apostoli vor
suferi bătăi, înjurături,
temniță și moarte pentru că-
L propoveduiau pe Hristos
Cel Înviat. Nu aveau nici o
recompensă din partea
nimănui, decât speranța
unei recompense după
moarte. 

Numai niște oameni
pătrunși până în măduva
oaselor de adevărul Învierii
puteau să facă așa ceva. 

Nu-ți dai viața pen-
tru o iluzie, pentru o farsă. 

Au avut dreptate
Sfinții Părinți, când au rân-
duit ca slujba de Sfintele
Paști să aibă chiar la în-
ceputul ei, după citirea Sfin-
tei Evanghelii a Învierii,
stihuri de genul: ,,Precum
se stinge fumul, așa să
piară vrăjmașii de la fața
Domnului!”

●
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Despre cei ce au luptat împotriva neorevizionismului extremist, Despre cei ce au luptat împotriva neorevizionismului extremist, 
şovin, revanşard şi separatist maghiarşovin, revanşard şi separatist maghiar

Claudiu 
Aiudeanu

AAcest material este
adresat românilor de bună
credinţă, cetăţenilor  care nu
au idei preconcepute şi
prejudecăţi în ceea ce priveşte
serviciile secrete şi necesitatea
acestora pentru buna
funcţionare a oricărui stat 
din lume, celor care au
discernământ şi  minte să
înţeleagă. Indiferent de ceea
ce vor crede unii sau alţii,
asigur cititorii că cele scrise
sunt adevăruri. Motivul
redactării acestui material este
acela ca românii iubitori de
neam şi ţară să cunoască fap-
tul că anterior anului 1989, în
regimul comunist de tristă am-
intire, securitatea a avut şi o
linie de muncă ce a acţionat
pentru apărarea unităţii
naţionale şi integrităţii teritori-
ale a României!

Cu siguranţă că rân-
durile următoare vor suscita
opinii diferite, pro sau contra,
unele poate chiar radicale, al-
tele lipsite de orice logică
minimă elementară care ar
putea genera o cât de mică
obiectivitate.

Prin acest articol nu se
urmăreşte reabilitarea nimănui
şi nici evidenţierea cuiva pen-
tru că ofiţerii care au activat îm-
potriva neorevizionismului
extremist, şovin, revanşard şi
separatist maghiar nu au
nevoie de aşa ceva, nici măcar
de recunoştiinţă, ei şi-au făcut
doar datoria faţă de România a
cărei integritate teritorială au
apărat-o. Plecăm, însă, de 
la premisa că există încă des-
tui români pentru care
cunoaşterea adevărului
continuă să fie importantă.

Fostul Departament al
Securităţii Statului (Securi-
tatea) a avut între direcţiile şi
unităţile ce îl compuneau şi
Direcţia I-a cu atribuţii  în cele
mai diverse medii şi locuri,
considerate la vremea
respectivă de interes: artă-
cultură-patrimoniu, presă,
învăţământ, sănătate, justiţie,
legionari, foste partide istorice
(PNŢ, PNL, PSD-Titel Pe-
trescu), culte, secte religioase
şi minorităţi. Din problematica
menţionată am să mă refer
numai la aceea a „minorităţilor”
şi în special la minoritatea
maghiară. La nivelul judeţelor,
Direcţia I-a era reprezentată, în
cadrul inspectoratelor judeţene
de securitate, de Serviciul I
care era împărţit în birouri şi
compartimente. 

Astfel, într-un judeţ în
care existau minorităţi, Servi-
ciul I avea în componenţă şi un
birou cu atribuţii pentru aces-
tea, iar dacă erau mai multe
minorităţi, biroul respectiv era
divizat în compartimente,
fiecare dintre ele corespun-
zând unei minorităţi. 

Trebuie specificat că
aceste birouri sau comparti-
mente operative erau cunos-
cute în mod generic, impropriu,
ca ocupându-se de minorităţi
în general. În mod real, dar şi

potrivit  normelor şi
reglementărilor activităţii infor-
mativ-operative, compartimen-
tul care avea în preocupări,
spre exemplu, minorita-
tea maghiară nu se numea
„compartimentul minorităţii
maghiare” ci „compartimen-
tul naţionalişti-extremişti şi
revizionişti maghiari”, la fel
cum, compartimentul axat pe
minoritatea germană nu se
numea „compartimentul
minorităţii germane” ci „com-
partimentul naţionalişti-fascişti
germani”. 

Aceasta pentru că,
oricât ar putea să pară azi de
ciudat sau de necrezut,
minorităţile nu făceau obiectul
activităţii securităţii în totali-
tatea lor, adică nu însemna că
dacă erai etnic maghiar, ger-
man, sârb, turc, ucrainean, rus,
tătar, bulgar etc, erai automat
luat în preocupare şi urmărit
într-o formă sau alta. 

Nici vorbă despre aşa
ceva. Erau ţinute sub
observaţie şi urmărite numai
persoanele, de exemplu, din
cadrul minorităţii maghiare, de-
spre care existau date şi
informaţii că desfăşoară
activităţi antiromâneşti, neore-
vizioniste, extremiste, şovine,
revanşarde şi iredentist
maghiare în scop autonomist şi
separatist teritorial şi care
atentau la unitatea naţională şi
integritatea teritorială a
României. Acestea acţionau fie
individual, fie constituite în an-
turaje, grupuri şi chiar în
organizaţii clandestine sau
erau elemente de legătură şi
de acţiune pe teritoriul
României, ale unor emisari şi
organizaţii revizioniste, ex-
tremist-şovine din Ungaria sau
diaspora revizionistă maghiară
din diferite ţări ale lumii.

Structurile informativ-
operative din acest segment
de activitate erau încadrate  cu
ofiţeri proveniţi din Şcoala de
securitate de la Băneasa sau
din cei proveniţi prin încadrare
directă. Ofiţerii din categoria
„încadraţi direct”, spre deose-
bire de cei de la Băneasa,
erau în mod obligatoriu
absolvenţi de facultate, cu
diplomă de licenţă, aceştia
neavând nimic în comun cu
Şcoala de securitate de la
Băneasa. Anterior încadrării,
aceştia susţineau, pe lângă un
riguros examen medical, mai
multe teste, la rândul lor com-
plicate, cu un grad  ridicat de
dificultate, psihologice, de
inteligenţă, de memorie etc.,
fiecare fiind eliminatoriu. Ime-
diat după încadrare, cu grad şi
funcţie, ei urmau un curs în
regim militar, de iniţiere
generală în activitatea
specifică de informaţii, la
sfârşitul căruia susţineau un
examen scris şi oral. Pentru
linia de muncă „naţionalişti-
iredentişti şi extremişti
maghiari” erau de preferat
absolvenţi ai facultăţilor de
ştiinţe umaniste (sociologie, is-
torie, filologie, psihologie,
filosofie), dar şi de ştiinţe ju-
ridice. Ideal era ca aceştia 
să cunoască  limba maghiară,

istoria minorităţii maghiare, dar
şi a Ungariei, tradiţiile, 
obiceiurile, caracteristicile psi-
hologice şi morale,
particularităţile zonale ale etni-
cilor maghiari şi secui. O cali-
tate care era absolut necesară
şi de la care nu se făcea rabat,
sub nici o formă, indiferent de-
spre orice „pilă” ar fi fost vorba,
era patriotismul (astăzi un ter-
men demonetizat din păcate
prentru noi românii) şi
ataşamentul faţă de valorile
naţionale româneşti! Ofiţerii
„încadraţi direct” veneau fie
imediat după absolvirea
facultăţii, fie după câţiva ani de
la terminarea acesteia, timp în
care îşi desfăşuraseră activi-
tatea în diverse locuri de
muncă.

Problematica revizion-
ismului extremist revanşard
maghiar a fost un obiectiv pri-
oritar, clar, distinct şi extrem de
important şi pentru serviciile
speciale de informaţii
româneşti din perioada
interbelică când, se ştie că Un-
garia horthystă declanşase la
nivel internaţional „revizionis-
mul revanşard în scopul re-
vizuirii frontierelor cu
România”, neîmpăcându-se, în
viziunea sa, cu pierderea Tran-
silvaniei care revenise de drept
României la 1918. 

Ulterior, după cel de al
Doilea Război Mondial, în ati-
tudinea Ungariei comuniste nu
s-au produs schimbări semni-
ficative în privinţa poziţiei sale
neorevizioniste antiromâneşti.
Din contră, regimul comunist
ungar condamna Tratatul de
pace de la Trianon şi susţinea
că prin acesta s-a făcut o mare
nedreptate Ungariei care fus-
ese dezmembrată prin acor-
darea Transilvaniei României. 

Ungaria comunistă a
continuat să întreţină şi să con-
solideze, de-a lungul existenţei
sale, pretenţiile revizionismului
horthyst dintre cele două
războaie mondiale, asupra
Transilvaniei. Poziţia Ungariei
comuniste în această
chestiune s-a completat şi
întrepătruns cu cea a diasporei
maghiare din occident care, la
rândul ei, acţiona pentru anu-
larea Tratatului de la Trianon,
respectiv pentru revenirea
Transilvaniei la Ungaria, pre-
cum şi cu cea a unor elemente
antiromâneşti, extremiste, sep-
aratiste şi şovine din cadrul
minorităţii maghiare din ţara
noastră. În faţa acestui pericol
ce ameninţa statul naţional
român  a fost înfiinţată, în
cadrul securităţii, problematica
„naţionalişti extremişti şi
revizionişti maghiari”. 

Menţionăm foarte pe
scurt câteva elemente 
ale activităţii  pe line 
de „naţionalişti-extremişti şi
revizionişti maghiari”. Aceasta
se derula în condiţii deosebit
de dificile, în primul rând, pen-
tru că se acţiona într-un mediu
etnic închis, izolat, exclusivist
şi ostil. 

Din punctul strict al
activităţii informativ – operative
specifice acestei linii de
muncă, se poate spune că

aproape se acţiona ca într-un
teritoriu străin. Realizarea
penetrărilor informative nece-
sare documentării activităţilor
antiromâneşti cu caracter re-
vizionist şi extremist maghiar
era mult îngreunată din acest
motiv. Pentru respectarea
realităţii este necesar să se
reţină  că în cadrul domeniului
de activitate la care facem
referire politicul nu avea  nici o
ingerinţă. Aici nu era vorba de-
spre  probleme de disidenţă
politică, despre opinii, atitudini
sau revolte anti-sistem social-
ist, comunist sau faţă de liderii
acestuia, sau de apărarea sis-
temului politic existent atunci,
etc. Aici, era vorba numai de-
spre probleme legate efectiv
de interesul naţional al  ţării, de
apărarea statului naţional uni-
tar român faţă de pericolul ne-
orevizionismului maghiar care
viza direct integritatea
teritorială a României!

Principala modalitate
de obţinere a datelor şi
informaţiilor necesare şi de
verificare a vericidităţii aces-
tora, a reprezentat-o „reţeaua
informativă”, adica factorul
uman, propriu de fapt tuturor
serviciilor de informaţii din
lume, indiferent de celelalte mi-
jloace tehnice etc. şi de stan-
dardele acestora in ţara
respectivă, la un moment dat. 

Şi în prezent, „reţeaua
informativă” constituie baza
activităţii obţinerii de date şi
informaţii pentru toate servici-
ile speciale din lume. 

Bineînţeles, la aceasta
se adaugă alte mijloace com-
plementare. O „reţea
informativă” pe segmentul
„naţionalişti - extremişti şi
revizionişti maghiari” se creea
în funcţie de necesităţile dome-
niului de activitate respectiv,
ţinându-se seama de caracter-
isticile şi particularităţile aces-
tuia, de locurile şi mediile în
care s-au înregistrat an-
tecedente contrare siguranţei
naţionale şi care erau predis-
puse în continuare a genera
astfel de activităţi ş.a. Trebuie
spus că va-loarea unei „reţele
informatve” era dată de val-
oarea şi calitatea informaţiilor
furnizate, de operativitatea cu
care acestea erau aduse la
cunoştiinţa ofiţerului operativ
de legătură. Pe linia de
muncă, la care facem referire,
cele mai valoroase date şi
informaţii s-au obţinut de la „in-
formatorii” şi „persoanele de
sprijin” din mediul cultelor
maghiare, fără deosebire de
specificul acestora, al
învăţământului, mass-mediei,
culturii.  

Astfel, era aproape im-
posibil să existe ceva care 
să fie de interes operativ pe
linia „ naţionalişti-extremişti şi
revizionişti maghiari”, într-o co-
munitate (sat, comună, oraş),
pe care un „informator” de
etnie maghiară sau secuiască
din mediile menţionate să nu îl
cunoască, dacă nu în
amănunt, măcar ca o
informaţie de semnalare. 

Este de reţinut că
aceste medii erau proprii unor

persoane cu studii superioare,
ca atare şi calitatea
informaţiilor livrate ofiţerilor op-
erativi era foarte bună. Aşa au
fost semnalate elemente 
cu concepţii şi atitudini propa-
gandistice antiromâneşti de
natură extremistă, revizionist –
revanşardă şi xenofobă
maghiară, depozitari de mate-
riale bibliografice şi de
propagandă horthystă pe care
fie le moşteniseră din perioada
ocupaţiei horthyste a Transil-
vaniei de nord-vest, fie
fuseseră aduse în mod ilegal
din Ungaria sau diaspora
maghiară occidentală. 

Toate acestea erau
utilizate de acei etnici maghiari
sau secui extrem de şovini
pentru îndoctrinarea îndeosebi
a tineretului maghiar cu
concepţii şi idei antiromâneşti,
şovine şi revanşarde. În toate
cazurile de acest fel ideea de
bază ce trebuia să fie însuşită
de cei îndoctrinaţi era aceea că
Transilvania a fost şi este a un-
gurilor, dar a fost luată forţat
Ungariei şi dată României. De
fapt, era vorba despre con-
testarea Tratatului de la Tri-
anon! (teză reluată cu
obstinaţie în zilele noastre atât
în Ungaria cât şi în România!).

Mai mult, unele dintre
aceste elemente extremist-
şovine au fost semnalate că
deţineau în mod ilegal şi arme
de foc, cu care făceau chiar
exerciţii de trageri în zone
montane izolate în scopul, de-
clarat unor foarte apropiaţi de
ai lor, de a fi pregătiţi în orice
moment să sprijine revenirea
Transilvaniei la Ungaria! 

În acelaşi scop, unii
dintre ei au sustras în timpul
satisfacerii serviciului militar
sau de la unele unităţi miniere
şi cariere armament, cartuşe,
grenade, dinamită şi capse
detonante despre care nu s-a
ştiut nimic ani de zile până la
aflarea acestei situaţii de către
„informatorii” din rândul lor. În
atare situaţii elemente ultraex-
tremiste maghiare au plănuit
chiar şi punerea în practică a
unor acţiuni teroriste. 

Tot „reţelele informa-
tive”au semnalat existenţa
unor anturaje şi grupuri cu
preocupări teroriste care
aveau intenţia, spre exemplu,
de a arunca în aer monumente
istorice reprezentative ale
românilor din Transilvania, ş.a.

A susţine azi că ofiţerii
de securitate care şi-au
desfăşurat activitatea pe linia
de muncă menţionată şi care
au apărat integritatea teritorială
a României, anterior anului
1989, au făcut  „poliţie politică”
este o mare eroare izvorâtă de
multe ori din necunoaştere, dar
de cele mai multe ori dintr-o
premeditată şi abilă dezinfor-
mare şi manipulare a
românilor! Puneţi lucrurile în
balanţă şi întrebaţi-vă cine a
lansat, cine întreţine şi cui
foloseşte această diversiune
mârşavă? Românii de bună
credinţă vor afla cu uşurinţă
răspunsul.

●
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Democrația modernă și manipulareaDemocrația modernă și manipularea

Remus Tănasă

IIdeea de democraţie
stă la baza societăţii mod-
erne, astfel încât oricare alt
sistem politic este cel puţin
considerat mai “rău”, dacă
nu este combătut pe faţă în
numele dreptului tuturor
popoarelor la libertate şi la
autodeterminare. Puţini sunt
cei care îşi dau seama de
importanţa rolului celor ce
administrează informaţia, de
importanţa acestora în for-
marea convingerelor şi
percepţiei opiniei publice
asupra realităţii. Dacă 
este evidentă importanţa
atribuită propagandei şi
manipulării informaţiei într-
un regim totalitar, ideea de
democraţie pare a vrea să
interzică orice formă de dez-
informare şi minciună în ra-
portul dintre putere şi
cetăţean, transformând
canalele de informare în
locuri idilice unde Adevărul
este suveran. 

Nu este însăşi
esenţa contractului social
garanţia că puterea lucrează
în numele binelui colectiv? 

Nu face parte din
ideea de suveranitate
populară convingerea că
cine se ocupă de adminis-
trarea lucrului public trebuie
să o facă “în numele şi pen-
tru” cei care au desemnat re-
spectivii administratori în
respectivele funcţii? 

Răspunsul la aceste
întrebări ar trebui să
coincidă cu idealurile
societăţii noastre: nu există
libertate acolo unde nu
există un raport onest şi
transparent între Stat şi
cetăţean, acolo unde Put-
erea îşi justifică comporta-
mentul prin intermediul
minciunii deliberate.

Unul dintre pilonii de
bază ai democraţiei e fără
îndoială libertatea de

informaţie. Aceasta din urmă
reprezintă cu adevărat o va-
loare absolută, indiscutabilă,
o consecinţă logică a
exigenţei ca fiecare cetăţean
să fie în stare să îşi formeze
o opinie autonomă asupra
realităţii. Informaţia, şi în
mod special informaţia

liberă, este vazută în soci-
etatea modernă ca un drept,
un simbol al unui presupus
rol activ în interiorul Sis-
temului, ca o garanţie a
libertăţii de gândire şi de par-
ticipare la viaţa publică. 

Într-un sistem demo-
cratic, unde oricare cetăţean
are posibilitatea să participe
la viaţa politică şi socială,
informaţia liberă coincide,

sau ar trebui să coincidă cu
esenţa însăşi a democraţiei.

Şi totuşi astăzi,
informaţia nu este aşa liberă
precum unii dintre noi ar
vrea să creadă, sau mai bine
spus, cum unii ar vrea ca noi
să credem. Şi asta pentru că
organele de informare, sau
mai concret mass-media,
decide ceea ce trebuie să
aflăm, ceea ce nu trebuie să
aflăm şi modul în care tre-
buie să aflăm.

Conceptul modern
de democraţie se bazează
pe o definiţie care pre-
supune suveranitatea
populară drept principiu fun-
damental; dar suveranitatea
populară se află în stransă
legatură cu opinia publică,
cele două completându-se
reciproc. Dacă opinia
publică nu stă la originea
oricărei autorităţi atunci
democraţiei îi lipseşte
substanţa. 

Se înţelege că pen-
tru a exercita ceea ce este
considerat un drept, 

adică suveranitatea, opinia
publică trebuie să fie în stare
să cunoască adevărul în
legătură cu variantele
disponibile şi din cadrul
cărora trebuie să alea-
gă prin intermediul
reprezentanţilor săi. 

În lipsa unui astfel de

drept şi unei astfel de
garanţii, puterea este de fapt
exercitată de grupuri private
care se concep ca elite şi, 
în numele acestei
“superiorităţi” se substituie
opiniei publice prin abu-
zuri ce implică în special de-
formarea realităţii prin inter-
mediul și măsura “măsluirii”
informaţiilor. 

În realitate rolul indi-

vidului, cetăţeanului, este cel
de spectator, dimensiunea
participativă care l-ar trans-
forma în protagonist fiind
doar un vis. Individul nu este
decât un element pasiv în in-
teriorul masei care trebuie
să fie dirijată, făcut să
creadă că are rol decizional
şi pus să accepte variante şi
decizii cu convingerea că
acţionează autonom. 

În realitate individul
este dirijat de un adevărat
bombardament de stimuli şi
sugestii impuse de alţii. 

Celebrul Edward
Louis Bernays, încă din
1928, accentua importanţa
unei manipulări inteligente a
opiniilor şi obiceiurilor
maselor, pentru o mai bună
funcţionare a unei societăţi
democratice. Conform lui
Bernays rezultatul este
acela de a oferi maselor idei
stereotip, sub pretenţia au-
tonomiei intelectuale ascun-
zându-se de fapt un
deliberat proiect de orientare
a imaginarului şi gândirii
colective. 

Ceea ce noi ştim,
sau credem că ştim, ne face
să acceptăm realitatea în
mod acritic, să acceptăm
proiecţii de evenimente con-
struite “în salon” al căror unic
scop este transformarea Is-
toriei după exigenţele Put-
erii.

Deşi teoretic liber-
tatea de informaţie este un
stindard al democraţiei, sunt
evidente manipulările asoci-
ate transmiterii de informaţii
de către media în dorinţa lor
de a susţine un sistem, care
lepădându-se de haina sa
democratică, este preocupat
de a se autoconserva.

Un fapt interesant,
caracteristic democraţiilor
moderne, este ideea con-
form căreia minciuna poate
să aibă caracter altruist, că

minciuna este utilă uneori
pentru comunitate. 

Astfel minciuna este
justificată moral pentru a le-
gitima acţiuni de camuflare
şi manipulare a realităţii,
depăşind astfel limitele man-
datului oferit de către
cetăţeni. Minciuna în folosul
comunităţii elaborată de
către media, scoate în
evidenţă natura raportului
dintre sistemul democratic,
mass-media şi opinia
publică. Acest raport,
funcţionează într-un mod nu
foarte diferit de cel caracter-
istic regimurilor totalitare;
scoate în evidenţă faptul că
minciuna este folosită şi de
regimurile democratice pen-
tru a păstra consensul
maselor şi pentru a se legit-
ima, dezinformarea opiniei
publice fiind în realitate un
mod exclusiv de a păstra an-
umite forme de control
asupra vieţii politice, sociale
şi economice.

În practică mass-
media reprezintă principalul
instrument prin care se
falsifică realitatea, dar se
creează și stereotipuri,
concepţii despre lume, stiluri
de viaţă şi linii de gândire,
aşa încât să genereze com-
portamente publice cât mai
conforme cu obiectivele sis-
temului politic, obiective care
nu sunt neapărat în avanta-
jul cetăţenilor.

Cum am putea deci
să recunoaştem “buna
credinţă” a unor structuri
care în numele binelui colec-
tiv îşi acordă dreptul de a
minţi, de a modifica reali-
tatea şi de a o construi în
aşa fel încât să inducă în
eroare pe aceeaşi cetăţeni
care ar trebui să fie esenţa
respectivelor structuri; cum
am putea fi de acord cu o
putere care prin intermediul
informaţiilor “măsluite” vrea
să se legitimeze; cum să nu
rămânem perplecşi în faţa
concubinajului dintre putere
şi organismele creatoare de
informaţie, adica între sis-
temul democratic şi mass-
media.

Presa trebuie să fie
în serviciul guvernaţilor şi nu
în cel al guvernanţilor. Put-
erea guvernului de a cen-
zura presa a fost abolită
pentru ca presa să fie liberă
de a cenzura guvernul. Doar
o presă cu adevărat liberă
poate să denunţe eficient un
abuz al guvernului.Printre
responsabilităţile unei prese
libere cea mai importantă
este de a impiedica guvernul
să mintă cetăţenii.

Naom Chomsky
afirma în 2005: “Mass-media
încearcă să distreze pub-
licul. Se doreşte ca per-
soanele să facă altceva în
aşa fel încât să nu ne deran-
jeze pe noi (prin noi 

se înţelege cei care
organizează. controlează şi
administrează puterea). Să
se intereseze, de exemplu,
de sport. Să fie înnebuniţi
după partide, după scan-
dalurile sexuale, după per-

sonajele importante şi
problemele lor, după orice
informaţie de genul ăsta. 

Orice, numai să nu
fie ceva serios. Lucrurile se-
rioase sunt pentru per-
soanele serioase. De asta
ne ocupăm noi”. În ziua de
azi informaţia înseamnă put-
ere. Cine are acces la
informaţii de calitate poate
pretinde să ia parte la jocul
puterii, căci este adevărat că
şi în politică sau economie,
cine are mai multe informaţii
verosimile, va avea întot-
deauna un avantaj care de
obicei este suficient pentru a
câstiga partida. 

Şi totuşi sistemele
actuale democratice se
laudă că informaţia este un
bun public la care oricine
poate avea acces liber, dar
există multe dovezi care ne
demonstrează că sistemele
de putere încearcă să
interzică accesul liber, sau
dacă nu, creează confuzie
prin impunerea de multe
informaţii fără valoare (pre-
cum cele prezentate 
de Naom Chomsky) astfel
că practic, informaţia
importantă să fie posedată
aproape exclusiv de minori-
tatea guvernativă şi de am-
icii lor. Majorităţii guvernate i
se lasă un procent scăzut de
informaţii esenţiale astfel
încât jocul să poată con-
tinua.

Astăzi, prin inter-
mediul Internetului, care a
cunoscut în ultimii zece ani o
dezvoltare impresionantă,
procesul de dezinformare,
manipulare şi camuflare 
în defavoarea omului de
rând a crescut într-un mod
alarmant. În interiorul
panoramei informative glob-
ale o multitudine de site-uri
care se declară a fi pro sau
contra unei cauze, unei idei,
nu sunt altceva decât
emanaţii ale aceloraşi
aparate de “intelligence”
care “lucrează” pentru a
apară sistemul “democratic”.

●
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Agentul tomberonAgentul tomberon

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn filmul alegerilor
locale bucureştene, în cele
şase secvenţe de sector şi
un cadru-general, mai mult
de decor, s-a infiltrat şi el,
agentul (ne)amator, dar cam
dator, Pliciu’ Tomberon. 
Un agent de infiltrare pen-
tru pubela politică verde
colectoare, (ne)selectivă,
deghizat în negru şi brenduit
ca prinzător de muşte.

Cu pliciul negru pe
stâlpii Capitalei şi pubelele
umblătoare lăsând în urmă
prin cel puţin două sectoare
mirosul electoral al candi-
datului , agentul şi-a asigu-
rat de departe cea mai
incisivă infiltrare subliminală
la neuronul electorului.

Mai merge şi prin
parcuri, tot cu ceea ce ştie
el să facă, să strângă
gunoaie, dar cum îl cam
reciclează pensionarii cu
rostul lui prin lumea lor,
agentului îi stă mai bine tot
cu pliciul şi pubela.

De ce şi-a ales pli-
ciul ca însemn electoral?, ar
putea fi o întrebare. De ce
un însemn dizgraţios, tras
parcă în ferpar pe afişele
electorale căţărate pe stâlpi
şi pe care electoratul, în

mod firesc, ar trebui să îl
înghesuie împăturit, nu în
urna de vot, ci în pubelele
de sector.

Poate ne crede
muşte… Gata să ne
zdrobească de urne sub pli-
ciul lui!

Poate nu dă pe noi
nici măcar un „Flit”, ci doaar
un plici de tomberon. Şi pe
noi, bucureştenii, dar şi pe
parte din electoratul ţării,
unde pliciul de „dez-
gunoiere” şi deszăpezire
lipeşte banii contribuabililor
în firmele agentului cu hand-
icap la impozite.

Totul are un scop!.
Pentu că, da, el vrea vo-
turile noastre! Dar nu foarte
multe. Şi atunci, şi-a ales
mizeria de însemn electoral
tocmai pentru ca o parte din
electorat să îl privească aşa
cum este: un tomberon
burduşit de gunoaie putur-
oase.

Oricum, vrem, nu
vrem, trebuie să
recunoaştem: dintre toţi
candidaţii, agentul-mirositor
este singurul care va avea
şi beneficiile unei campanii
electorale… olfactive. Căci,
ori de câte ori va trece câte
o maşină de gunoi ziua în
amiaza mare pe străzile
noastre lăsând în urmă
stampila ofactivă a cadidat-

ului-pubelă şi dâra 
de zeamă scursă din
tomberonul umblător pre-
cum politicienii din urnele de
vor, bucureştenii se vor
gândi la el.

Rămâne doar între-
barea: şi totuşi, pentru cine
agită agentul-tomberon pli-
ciul prin aerul electoral al
Capitalei? Pentru că per-
sonajul pe care îl credeam
candidat serios (!) nu are ni-
cidecum interesul să se
vadă postat în fototoliul con-

flictelor de interese ca pri-
mar versus om de afaceri,
trebuind, dacă ar ieşi primar,
să renunţe la toate con-
tractele de salubrizare din

(deocamdată) cele două
sectoare.

Pentru ce azvârle
aşadar banii în această
campanie? Pentru partid şi
doamna Udrea? Pentru a
promova imaginea unui
PDL rebrenduit în verdele
maşinilor de la firma sa de
salubrizare? Pentru un loc
pe listele de la parlamentare
pentru juniorul Honorius?

Sau, de fapt, tot
jocul de-a candidatul
vizează extinderea sferei

sale de afaceri peste în-
treaga Capitală? Pentru că
îl ajută şi legea. Vine,
candidează, pierde (îngri-
jându-se să dea cu pliciul

dezgustului să nu îl
nimerească prea multe vo-
turi), dar adună totuşi sufi-
ciente sufragii pentru a da
câţiva oameni de pe listele
lui de consilieri ca agenţi „de
reprezentare”. Căci, dacă el
este un perdant sigur la fo-
totoliul de primar, şi nu riscă
nici să se trezească în con-
siliu, pentru că nu poate fi
pe două liste, în schimb
poate juca rolul de trăgător
al listei sale de consilieri. Iar
din cele trei duzini de per-
sonaje pe care le trage
după sine pe lista lui de can-
didat, se vor nimeri câţiva şi
acolo unde trebuie.

Câţiva oameni
„rosal” infiltraţi legal acolo
unde se decide, de fapt,
felul de sfârtecare a bugetu-
lui pe contractele de salu-
brizare şi deszăpezire. Şi
atunci, să vezi mişcare, de
la cele două sectoare unde
„plicuieşte” la gunoi, o să
ajungă şef de dezgunoiere
pe tot Bucureştiul.
.

●

Maria
Diana Popescu

PPanică la Palat
înainte de Paşti. Pierzîndu-
şi echilibrul prin mediul
înconjurător al corupţiei,
Borbely a fost lăsat la vatră,
iar Franks e nevoit să-şi ia
tălpăşiţa. 

Nu-i va mai fi reîn-
noit mandatul. I se trage de
la pantoful găurit şi de la
ruptura în cotul moralei. Vă
amintiţi cît au vuit ziarele
după cheful dinainte de
Crăciun cu miel la proţap şi
hore la poalele Bucegilor, de
unde Franks a coborît îndul-
cit, sătul, relaxat. F.M.I.,
care trebuie să comunice
strict instituţional cu guver-
nul, a fost compromis de
poftele trimisului. 

Drept răsplată, va fi
deportat în Africa şi înlocuit,
potrivit zvonurilor, cu un ex-
pert din ţara europeană,
unde consumul unui capac
de drog este permis de la
politician la cetăţean.

Căpuşele din prin
iarba Puterii, apologeţii
austerităţii, dar și dinastiile
guvernanţilor - soţi, soţii,
copii, cumetri, bunici, unchi,
nepoţi, veri, fini - membri ai
unei secte indestructibile,
toţi cei ce huzuresc pe banii

poporului nevoit să strîngă
mereu cureaua, au mîncat
de Paşti miel crescut cu
muzică de Bach pe culmile
munţilor Pirinei. 

Putin, cu capul pe
umeri, a interzis
funcţionarilor de stat să-şi
cumpere maşini de serviciu
scumpe, cu scopul reducerii
cheltuielilor şi stimulării
producţiei auto din Rusia.
Beijingul consideră că hege-
monia americană se
apropie de sfîrşit. „S.U.A. e
în declin, iar sistemul politic
al Chinei - o alternativă la
democraţiile din Vest - ar
putea fi exportat cu succes
în alte ţări", scrie Wang Jisi -
consilier al ministrului de
Externe şi al Partidului Co-
munist, într-o analiză în The
New York Times. 

Beijingul nu are în-
credere în Washington (sus-
piciunea fiind alimentată de
considerente istorice) şi
crede că administraţia
americană, care nu tratează
Beijingul cu respectul cu-
venit, încearcă să împiedice
statul comunist să devină o
mare putere mondială. 

După ce democraţia
a dus la „dezordine şi haos",
spune Wang, oferind exem-
plul „revoluţiile colorate"
care au dezbinat unitatea
naţională, ţările respective

ar putea profita de modelul
chinez, apt să rezolve prob-
lemele sociale şi economice
ale unei naţiuni. Wang scrie
că Statele Unite se află „de
partea greşită a istoriei", în
timp ce China poate oferi un
exemplu compatibil succe-
sului economic, acum cînd
„vraja americană" şi-a pier-
dut seducţia asupra altor

naţiuni. Eu cred că-i
epuizată demult, a mai
rămas doar o aparenţă
alimentată de mass-media.

După opt ani de ne-
somn şi weekend-uri petre-
cute în laborator, timp în
care a întors pe faţă şi pe
dos giulgiul din Torino, Wes-
selow va trimite la editură
speculaţiile şi presupunerile.

Naivii vor da năvala
la cumpăratul cărţii şi-l 
vor umple de bani. Deşi tot
ce s-a scris împotriva
creştinismului a ajuns la
coş, noile ipoteze vor de-

schide teoreticienilor uşa
contradicţiilor şi căutărilor. 

La fel cum Obama
caută cu zel nemăsurat prin
ţările arabe armele de dis-
trugere în masă ale lui Sad-
dam Hussein, pe care Bush
nu le-a găsit, sau poate do-
cumentele secrete prin care
nişte oficiali români au primit
mită ca să ierte Iraq-ul de
datorii, Wesselow a căutat
acul în carul cu fîn, declar-
înd pentru „The Daily Tele-
graph" că giulgiul l-a atins
pe Iisus, iar imaginea chip-
ului său pe bucata de pînză
i-ar fi păcălit pe apostoli,
crezînd că ar fi înviat. Fără
să ia în considerare faptul
că Biblia vorbeşte despre
un Iisus care, după Înviere,
a vorbit cu apostolii şi a stat
la masă cu ei, fostul profe-
sor de la Cambridge
consideră că Învierea lui
Iisus este o iluzie optică. 

Poate ne explică
magicianul Wesselow, cum
a reuşit, acum 2000 de ani,
o imagine să vorbească
ucenicilor, să umble, să
mănînce şi de ce ei au avut
curajul să înfrunte moartea?

Viaţa în Iisus este
altceva decît demonstraţiile
de la Cambridge. Cum îi
trăsneşte unui cercetător o
idee, poc!, o nouă teorie, zic
ei, vitală pentru omenire. 

Moda comercială
trimite la rampă diverşi
„savanţi" cu ipoteze contrarii
adevărului, substratul psiho-
logic facilitînd instalarea
anarhiei. Sînt suficienţi
rătăciţi în lume care vor da
bani pe carte. Wesselow va
face cîteva milioane bune
de dolari din paraliteratură. 

Aşa lucrează forţe-
le întunericului, pardon,
maimuţele evoluate,
înşelîndu-i pe naivi. Ce cărţi,
ce filme, ce genuri muzicale,
ce articole, ce emisiuni, ce
personaje, ce studii, ce
reclame se vînd mai bine
azi? 

Tot ceea ce dis-
tribuie violenţa, imoralitatea,
ateismul, pericolul, minci-
una, adică ceea ce
deconstruieşte mai uşor
spiritul uman. Biblia rezistă
de peste două mii de ani şi
va rezista cu toate atacurile
venite din partea celor fără
Dumnezeu.

●
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