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„Îndoiala de sine este cea mai
cumplită boală.”

- George Călinescu
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Impozit „pe gospodărie” sau Impozit „pe gospodărie” sau 
„kibbutz” progresist… impus?!„kibbutz” progresist… impus?!

Cezar Adonis
Mihalache

VVorba e: cum să in-
ventezi o asemenea noțiune
și să mai și încerci să
prostești o țară întreagă?!
Că, și dacă am vorbi de
„gospodării”, tot nu ar fi
toate la fel! Și tot în cote
diferite ar fi impozitate! Și de
ce să-i zică „pe
gospodărie”? Mai bine, pen-
tru mare parte din țară, ar
trebui să-i spună „pe
bătătură”! Sau chiar „pe

ogradă” ori, și mai precis,
„din fundul curții”. Realitatea
e că asta sună a născocire
evreiască. Și poate ar fi mai
bine să-i spună chiar așa:
„impozit pe kibbutz”. E
adevărat, eticheta vinde, 
și, pesemne, consultanții
(evrei!) ai PSD-ului s-au
gândit că o să prindă la în-
treaga națiune. Păi’, cine să
se supere că plătește im-
pozit pe gospodărie? Că
sună a gospodar chiar dacă
îi cade șura sau împletitura
de paie peste el! Se
cheamă gospodar?! Atunci
să plătească!

De fapt, născocirea
reprezintă un amestec (fis-
cal!) care cuprinde în el pe
toți aceia care scăpau
printre paginile fiscalizării. Și
pe cei fără venituri, și pe cei
veșnic celibatari, și pe care
multe guverne au încercat
să-i impoziteze pentru liber-
tatea lor de a fi… liberi (!),
că doar e un lux să nu dai
socoteală și să nu ai
responsabilități de familist,
nu?! Și îi mai prinde și pe
cei rămași de la fundul cur-

cubeului. Că o gospodărie
nu o să mai fie formată
neapărat din „soți”, așa cum
voiesc cele  trei milioane de
români „extremiști”, ca una
parte femeiască și una parte
bărbătească, ci din doi
„gospodari”. Unii gospodari
de curte, în sensul firesc,
alții gospodari de la fundul
curții…

Și chiar dacă
sfătuitorii PSD-ului ne
organizează și
„regionalizează” (!) în
colectivități pe model de kib-
butz, în realitate nu ne

adună la un loc pentru
binele nostru, ci pentru ven-
itul lor.

Impozitul pe
gospodărie este, de altfel, o
impunere fiscală progresivă
prost mascată. Cu o cotă
minimă, care pleacă de la o
idee promovată de actualul
ministru al Dezvoltării, care
vrea un așa-zis   impozit
„pentru funcţionarea
unităţilor administrativ-terito-
riale”, adică un preț al luxu-
lui de a trăi într-o metropolă
sau a nefericirii de a viețui
într-o ogradă cu anexe în
fundul curții, cu un prag de
plecare de 750 de lei pe
locuitor, și un maxim care va
penaliza practic avuția
(licită!) și munca
suplimentară. Și care va
adăuga și contribuția la
sănătate, că doar nu o să
plătescă doar locuințele și
dividentele… C.A.S., nu?!

Or, acum chiar
putem întrezări formele de
„descentralizare” care i-au
fost indicate lui Liviu Drag-
nea când i se prindea de
piept „Compasul Ierusalimu-

lui”. O organizare de „kib-
butzi” în care codul fiscal să
devină un fel de talmud. În
folosul acelora de „dânșii in-
ventate”!

În aplicarea impozit-
ului pe gospodărie, guvernul
va asigura și „rabini” de
gospodărie: 35 000 de
consultanți cu dublă funcție,
prima de consiliere despre
cum să nu-ți prinzi urechile
în formularele ce vor însoți
impozitul gospodăresc, iar a
doua, mult mai importantă,
o divizie electorală utilizabilă
la sorocul alegerilor. Că

doar de aia se cheamă
treabă evreiască, nu?!

Iar întrebarea nu
este dacă se urmărește re-
gionalizarea țării prin noile
„gospodării” ale Partidului
Sionist Dragnanizat, „livob-
butz”-urile, ci dacă vor reuși
aplicarea acestei extensii a
sionismului, în variantă so-
cial-democrată, coloniei în
care ne-au împins veneticii
și cozile noastre de topor?

●

La un pas de... La un pas de... 
război?război?

Radu
Golban

EEuropa a intrat în
linie dreaptă pe traiectoria
economică a anilor treizeci.
Hjalmar Schacht, fost
preşedinte al Reichsbanku-
lui, creierul finanţării
reînarmării Germaniei, ex-
plica în 1956 că, în Europa
de mâine, Berlinul trebuie să
creeze structuri de aşa
natură ca nici o ţară să nu
mai poată reveni la
protecţionism. Tatăl modelu-
lui economic care a stors
România prin cliring de bani
arăta că modelul de succes
al Berlinului constă într-un
mecanism care să asigure
exporturi germane prin înda-
torarea partenerilor comer-
ciali. Pentru o astfel de piaţă
germană (tradusă după ure-
che „pax germanica”) este
nevoie de o uniune vamală
la nivel european care să
ofere un zid protecţionist faţă
de restul lumii. Doar aşa se
creează un bloc economic
german, care în interior per-
mite Berlinului accesul la
materie primă ieftină, forţa de
muncă necesară şi o piaţă
de desfacere, pentru a com-
pensa lipsa unui spaţiu colo-
nial precum îl aveau marile
puteri.

Schacht considera în
1956 că trecerea în Europa
la protecţionism a dus la
război, pentru că Germania a
fost nevoită să-şi apere zona
de influenţă economică.
Atenţie: Berlinul critică
protecţionismul altora, însă
este tartorele unei Europe
protecţioniste. Doar la nivel
declarativ este adepta
comerţului liber, strict în
relaţii cu ţări terţe. Pe plan
european însă respinge un
astfel de model deoarece îi
reduce randamentul. Prop-
unerea Marii Britanii de a
avea în viitor relaţiile eco-
nomice cu UE în baza unui
acord de liber schimb
(comerţ bilateral scutit de
vămi), precum a existat până
la aderarea Londrei la Co-
munitatea Europeană în
1973, este respinsă cate-
goric.

De ce refuză Germa-
nia această variantă? Dintre
toate argumentele vehicu-
late, de la economie la filo-
zofie, doar un comerţ liber
scutit de vămi nu permite
Germaniei exporturi nelimi-

tate, pentru că dispare ele-
mentul central de influenţă
bugetară şi monetară a
Berlinului. Euro a creat pen-
tru Germania cireaşa de pe
tort a unei zone de liber
schimb, oferindu-i Germaniei
posibilitatea de a exporta în
Europa în moneda comună,
obligând totodată ţările la da-
torii, pe care tot acestea tre-
buie să le plătească din
propriile taxe. Kaputt mas-
chinist de data aceasta. Fără
piaţă comună în cazul unui
efect de domino al modelului
britanic în Europa, Germania
ar putea să exporte doar atât
cât propria monedă îi va mai
permite. Deoarece în mod
normal moneda unei ţări
care exportă mereu mai mult
decât importă se scumpeşte,
motorul german s-ar gripa de
la sine.

Ca să revin la
enunţul din titlu: Modelul
economic al Reichului în anii
treizeci a constat în crearea
unui spaţiu economic euro-
pean, în care să poată dicta
preţul la import şi export pe
plan continental, permiţând
Germaniei la nivel intern
preţuri de consum accesibile,
o aprovizionare a populaţiei
acceptabilă şi preţuri com-
petitive în afara Europei.

Mecanismul motoru-
lui economic german este
greu de decriptat la prima
vedere. La prima vedere
pare să se învârtă ca alte
motoare, după principiul
comerţului liber şi exporturi.
Doar la a doua vedere
observăm că nu are capaci-
tatea şi puterea pe care le
indică în manualele tehnice,
deoarece are nevoie pentru
aceste performanţe de un
mediu extrem de delicat şi
fragil. Fără aceste elemente
vitale, exporturile germane s-
ar prăbuşi. Ar fi doar un sim-
plu motoraş ca şi alte
economii. Va accepta
doamna Merkel, care poartă
o coafură tăiată scurt, să o
mai tundă Trump şi May
numărul zero? După o sută
de ani de la Primul Război
Mondial, duritatea atacurilor
germane la adresa Marii Bri-
tanii ar putea duce la salutul
istoric „Gott strafe England”
(„Dumenzeu să bată Anglia”)
reloaded.
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Minciuna ca parte a instrumentarului politic!Minciuna ca parte a instrumentarului politic!

Cristian
Vasiliu

ÎÎn faţă comisiei LIBE
din Parlamentul European,
cu o morgă inchizitorială, dl.
Liiceanu îşi exprima in-
dignarea pe care i-o
trezeşte situaţia politică din
România. Intervenţia este
pe jumătate o hulă, pe
jumătate o lamentaţie, cu o
tuşă groasă, de pamflet,
mai potrivită pentru editori-
ale din presă - sau de pe
saiturile – ce tratează
actualităţile politice şi so-
ciale.

Tema abordată este
eternă (şi demonetizată de-
mult) în preocupările dom-
niei sale: corupţia şi bătălia
politică acerbă din jurul
corupţiei. De-o parte binele:
(Koveși şi Johannis), de-o
parte răul (Legislativiul, Gu-
vernul, PSD-Alde, Liviu
Dragnea şi Tăriceanu). Cum
însă faptele singure (OUG,
protestele din stradă etc..)
nu sunt suficiente pentru a-i
susţine poziţia, dl Liiceanu
inventează altele noi. Îşi
pune ochelarii pe nas, se
uită pe notiţe şi spune: „Iată
declaraţia explicită a şefului
PSD, rostită la un post 
de televiziune săptămâna
trecută: Trebuie să ne
concentrăm pe demiterea
procurorului şef al DNA, pe
demiterea doamnei Koveși”.
Spune un ne-adevăr – mă
feresc (deocamdată) de cu-
vântul „minciună" – cu
seninătate, fără ca obrajii
să-i capete vreo nuanţă sta-
cojie. Şi este aplaudat atât
de cei prezenţi în sală
(peste 45 de susţinători
#rezist invitaţi de europarla-
mentarul Monica Macovei),
cât şi de „rezistenţii” de
acasă.

E grav. E grav nu
doar pentru că am ajuns să
ducem ne-adevăruri în Par-
lamentul European (Raluca
Prună a făcut şi ea acelaşi
lucru anul trecut), iar ele 
pot duce la scăderea
credibilităţii României. E
grav nu doar pentru că am
ajuns să purtăm bătălii
politice (cu mijloace josnice)
în faţa străinilor, iar aceste
comportamente ne fac de
râs şi ne scad prestigiul ca
ţară. Sunt convins că Parla-
mentarii de la Bruxelles au
fost imuni la sofisme ieftine,
nu au plecat cu seriozitate
urechea la pâră şi  – din
pricina barierei de limba şi
în absenţa contextului – nu
s-au putut bucura în totali-
tate de metaforele dlui Li-
iceanu. Însă cu sau fără
neadevărul strecurat în dis-
curs, nu văd altă miza decât
aceea a spectacolului – a
unui spectacol din categoria

penibilului – menit să aducă
capital politic şi de imagine
pe plan intern. Chiar şi cu
preţul problemelor cauzate
în extern, (a căror decon-
tare va fi lăsată tocmai pe
seama adversarilor politici).

Răul făcut prin
neadevăr este mult mai pro-
fund; el are şi implicaţii cul-
turale (nu doar politice). E
grav pentru că o serie de
ne-adevăruri ies din gura
unui filozof care a scris în
trecut un eseu numit – ce
paradox! – „Despre
minciună”. Am ales să
citesc eseului ca urmare a
acestui sinistru episod,
gândind că voi găsi în el
material pentru a construi o
acuzaţie de ipocrizie. Mă
aşteptăm la un traseu filo-
zofic pe urmele lui Kant (ce
a tratat fără menajamente
problema în lucrarea „De-
spre pretinsul drept de a
minţi din omenie”) sau pe
urmele sfântului Augustin
(„Despre minciună”). Mă
așteptam la o încercare de
desţelenire a conştiinţelor
moderne, ce au ajuns să în-
drepte minciuna până şi îm-
potriva lor însele, ca o formă
de auto-anihilare (sau imu-
nizare) morală.  Mă
aşteptăm la o analiză lucidă
a trecutului, la un diagnostic
brutal al prezentului şi la un
verdict sumbru despre un
viitor închis prin rela-
tivizarea adevărului şi prin
manipularea subiectului
cunoscător. Mă aşteptam să
îi pot înapoia dlui Liiceanu
pe partea sa de baricadă
săgeţi înmuiate în citate din
propriul text. Spre sur-
prinderea mea, teza din
eseul Despre minciună (ca
fals lingvistic) este însă una
contrară. Minciuna – în viz-
iunea filozofului -, lărgeşte
spectrul instrumentarului
politic. Iar dacă este pusă în
slujba unui scop politic de
grup (mai presus de un in-
teres individual, egoist) de-
numit „bine comun" este nu
doar acceptabilă, ci chiar de
dorit pentru că doar ea
poate stârpi „corupţia în sta-
diul ei ultim”.

Nu este greu să
găsim traducerea politică
corectă a eseului. Toată
argumentaţia (cu savante
trimiteri la Filoctet, Socrate
şi Machiavelli) a fost
construită în 2004, în prea-
jma alegerilor prezidenţiale.
Dl Liiceanu trăia pe atunci
fantasma strâmbă  –
împărtăşită de altfel şi de alţi
intelectuali de marcă ai
României – a salvatorului
„Băsescu”, marele luptător
anti-comunist şi anti-moguli.
Cel atât de anunţat şi de
aşteptat de autor, cel numit
în text „Principele”, „Harap-
Albul în viaţă” sau

„cetăţeanul virtuoso”, cel
care urma să „întrupeze
scenariul machiavelic al
binelui ce compune cu răul
fără să se lase corupt de el”,
nu este altul decât Băsescu.

Peste timp, textul
„Despe minciună” rămâne
ca o dovadă că unii intelec-
tualii au luat decizia loialităţii
faţă de Băsescu într-un mod
conştient, ce li se poate im-
puta. Ştiau prea bine cine
este şi ce poate viitorul
preşedinte şi cu toate astea
au ales să-l sprijine. Ei au
realizat „organizarea
intelectuală a urii" pe care
Băsescu a emanat-o, a flu-
turat-o în campanie şi a
pus-o la temelia sistemul
corupt cu care a guvernat
România timp de zece ani.
Ei sunt „intelectualii lui
Băsescu”...

Asta înseamnă că în
tot acest timp dl Liiceanu şi-
a trăit filozofia. Iar acest
lucru îl ridică ca om, însă
scade considerabil valoarea
testelor sale. Întreaga sa
operă, din perspectiva
părerilor enunţate în acel
eseu (aproape progra-
matic), nu pare a fi decât o
justificare savantă a com-
promisurilor făcute în viaţa
sa „publică” (şi în special a
compromisului său cu
adevărul). (Procedeul uti-
lizat ar putea fi denumit:
„Trecerea de la descriptiv la
normativ” sau „Curăţarea
ideologică a conştiinţei”).
Ştiind care este părerea filo-
zofului despre minciună –
ca instrument onorabil mâ-
nuit la nevoie de „eroi”
politici ai binelui, nu putem
citi diversele sale editoriale
şi nici nu putem privi
intervenţiile sale politice
(cum este şi cea de la Brux-
elles) decât cu o doză
masivă de circumspecţie.
Următoarele întrebări sunt
legitime: Dacă dl Liiceanu s-
a trezit într-o bună zi şi s-a
hotărât că îşi doreşte să fie
un erou, să lupte (cu rău)
împotriva răului în arena
politică (chiar şi cu preţul
sacrificiului suprem – pre-
cum antemergătorii săi Isus
şi Socrate)? Dacă dl Li-
iceanu – în urma acestei de-
ciziei – a scos din teacă
minciuna cu conștiința
împăcată şi hotărât să
meargă cu ea până la capăt
pentru a-şi atinge un scop
politic?

Oricare ar fi – în tre-
cut - răspunsul la aceste
întrebări, cred că este nece-
sar să îi amintim dlui Li-
iceanu propriile sale rânduri
(dintr-un alt eseu: „Despre
ură”): „Cum ştie un intelec-
tual [...] când anume o ieşire
a sa în piaţa publică nu
echivalează cu o trădare a
funcţiei sale cărturăreşti şi

cu intrarea pe teritoriul pasi-
unilor politice? El are un sin-
gur criteriu: când va crede
[...] că, optând pentru o
anume forţă politică sau
sprijinind un om politic
anume, el continuă să
slujească, dincolo de vremi,
valorile în care crede dintot-
deauna”. Să înţelegem că
minciuna este o valoare în
care dl Liiceanu crede din-
totdeauna? Şi cum rămâne
cu altă o altă afirmaţie de-a
sa: „[intelectualul] are [...]
obligaţia să intervină ori de
câte ori va avea senzaţia că
se află în faţă unui derapaj
al puterii”. Unde era dl Li-
iceanu când Băsescu îşi
ţesuse peste România un
sistem al abjecţiei şi îşi
bătea joc – la propriu – de
poporul român. Şi minciuna
prin omisiune intră în instru-
mentarul politic?

Dl Liiceanu nu s-a
mulţumit însă cu neadevărul
emis în faţa membrilor
comisiei LIBE a Parlamen-
tului European. El a venit
să-l întărească cu un al
doilea neadevăr. Citez: „Lu-
crul pe care mi-l reproşez
este de a fi dat statut de
citat (inexact) ideii
adevărate care se ascun-
dea în el. Altfel spus, am ex-
primat un adevăr, dându-i
însă, prin folosirea
ghilimelelor, pretenţia de ex-
actitate, lucru pe care l-am
întărit şi prin folosirea ex-
presiei «declaraţia
explicită». Acest lucru mi-l
asum în mod public că pe o
eroare. Nu însă că pe o
minciună. N-am avut nici o
clipă intenţia de a deforma o
realitate ştiind foarte bine că
adevărul e în altă parte. În
acest caz, şi doar în acesta,
aş fi minţit”. Abia această a
două declaraţie – „o
minciună de a două
instanţă” – ne dezvăluie fap-
tul că dl Liiceanu a minţit cu
program, a minţit politic, a
minţit cu conştiinţa
împăcată, a minţit crezând
că face un bine. Încercarea
de a face ca un neadevăr
flagrant să treacă în catego-
ria erorii, dezvăluie intenţia
neruşinată de a folosi
minciună ca instrument
politic (aşa cum anunţa că
este perfect moral în eseul
„Despre minciună”). Este
dovadă clară – dacă mai
există vreun dubiu – că dl
Liiceanu a ales o tabăra
politică (ceea ce este bine),
dar că din poziţia sa politică
este gata să renunţe la val-
oarea perimată a adevărului
(ceea ce este rău).

Înainte de a
răspunde dlui Liiceanu, se
impune un răspuns la
provocarea aruncată de
eseul: „Despre minciună”.
Ce este minciună? Simplu:

Este un atentat la libertate!
Dacă  acceptăm că liber-
tatea are două nivele: o lib-
ertate de bază în care
subiectul îşi întâlneşte
opţiunile şi o libertate de
discernământ în care
subiectul face alegerea pro-
priu-zisă, atunci se observă
că minciună nu face altceva
decât să răpească subiectu-
lui o parte din opţiuni (sau
să îi ofere altele false) la
nivelul libertăţii de bază. Nu
putem rămâne cu poziţia
inflexibilă a lui Kant: „Sin-
ceritatea este o datorie
categorică, absolută,
necondiţionată a omului faţă
de toţi ceilalţi oameni, ori-
care ar fi întinderea
daunelor ce pot rezultă din
ea pentru el însuşi sau pen-
tru altul” (Despre pretinsul
drept de a minţi din ome-
nie). Din perspectiva
propusă, în anumite cazuri,
dacă un anumit subiect nu
are (şi) o libertate de
discernământ, minciuna
poate fi acceptabilă. Nu se
poate da o reţeta sau un al-
goritm, dar ne putem
închipui din vastele
posibilităţi ale naturii umane
diverse exemple. Conştiinţa
care minte trebuie să
cunoască (şi să iubească)
conştiinţa minţită pentru a fi
sigură că acţionează spre
binele ei (şi nici atunci nu
putem fi siguri de „bine”).
Regula adevărului acceptă
abateri, dar aceste abateri
sunt abateri particulare,
abateri izolate în care inter-
vine umanul şi relaţia
personală. Nu putem ac-
cepta că un întreg grup
politic sau social nu are
discernământ, nu putem ac-
cepta minciuna politică; nu
putem accepta încălcarea
libertăţii. Cu atât mai mult
dacă ne putem în slujba
scopului primordial al
libertăţii, nu putem ajunge la
libertate încălcând libertăţi.
Atunci când tratăm cu
grupuri sociale şi politice cu
care avem un contract (şi
întotdeauna există un con-
tract între social şi politic),
minciuna nu poate interveni
sub nicio formă.

În concluzie: nu
putem înghiţi şi digera min-
ciunile dlui Liiceanu, fie că
ele sunt adresate unui
entităţi externe, fie că sunt
îndreptate intern, asupra
noastră – a tuturor! Nu
contează intenția dlui Li-
iceanu și (nici declarațiile
sale de iubire față de
poporul român). Minciunile
sale nu sunt un medica-
ment, ci o otravă perfidă...

●
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Reeducarea de la Aiud. Explicații metafizice despre neînfrânțiReeducarea de la Aiud. Explicații metafizice despre neînfrânți

Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii ani mă
frământă problema reeducării
de la Aiud din perioada
comunistă a finalului regimului
Dej. Cred că la Aiud este cheia
înțelegerii comunismului româ-
nesc și a parcursului istoric
post-decembrist. Înțelegerea
faustică între deținuții slăbiți
fizic și moral, după peste zece
ani de detenție crudă și
reprezentanții regimului comu-
nist are o dimensiune
metafizică.

Dacă reeducarea de la
Pitești din anii 1949-1951 a
însemnat o reeducare
contondentă ce a atins limitele
patologicului și a expiat o
trăsătură întunecată, o liturghie
neagră a comunismului de tip
bolșevic, propunerile de „cân-
tec de sirenă” ale sistemului
comunist deținuților de la Aiud
se aseamănă cu un veritabil
„pact al diavoului”, exemplificat
genial de Goethe în opera
Faust. Cercetarea cu acribie a
documentelor reeducării de la
Aud și interpretarea acestora
în cheia transcendentă ne
poate lămuri ceea ce a însem-
nat din punct de vedere al
înțelegerii religioase comunis-
mul ca expresie a unui materi-
alism dialect ce a încercat să
rupă cu ardoare legătura dinte
om și Dumnezeu. În inter-
pretare teologică comunismul
a fost faustic, o experiență
satanizată a omului suficient
sieși, care s-a dorit „dum-
nezeu”. Uciderea lui Dum-
nezeu inspirată de la Nietsche
a fost o caracteristică
constantă a comunismului,
care a pus antropologic omul
în centrul universului apud
renașterea medievală. Care au
fost metodele și motivațiile
acestui ”pact cu diavolul” pro-
pus de către funcționarii
regimului comunist ce dorea
îndulcirea situației din închisori
și apoi pregătirea grațierii pen-
tru a obține creditele băncilor
occidentale este o intre-
prindere exhaustivă ce poate
să ne ofere întreaga paletă a
înțelegerii fenomenului comu-
nist în general. Este evident că
în România nu s-ar fi instaurat
niciodată comunismul dacă nu
era important cu tancurile sovi-
etice după 23 august 1944 și
cu complicitatea unui Occident
căzut în decadența unui mate-
rialism consumerist. Nu
întâmplător fenomenul
reeducării de la Pitești prin
tortură a fost unic în Europa de
est, pentru că țara noastră
avea o structură și o fibră
morală creștină greu de frânt
de către corifeii ateismului pro-
movat de Marx. Doar bâta
forței torționare putea înfrânge
Imitatio Christi la tinerii și
curații creștini închiși doar pen-
tru credința lor. Nu întâmplător
reeducarea fost un experi-
ment, putem spune, specific
regimului comunist din Româ-
nia datorită acestei opoziții
conservatoare și creștine a bis-
ericilor tradiționale și a
societății patriarhale. Românul

nu dorea să se lepede de
Dumnezeu, biserică și tradiție,
iar încăpățînarea lui în cadrele
valorice și ierarhice seculare a
înfuriat aparatul de partid și se-
curitatea comunistă de
respirație atee și cu o viziune
materialist – dialectică asupra
lumii. După Pitești și Gherla,
unde a avut loc reeducarea
prin torturi inimaginabile, unde
se săvârșeau spovedanii și
liturghii negre pentru a în-
frânge rezistența și morala
creștină din prizonier și a se
scoate „la propriu” pe Hristos
din capul deținuților ce nu
doreau să renunțe la
mărturisirea credinței, a venit
noua abordare metodică a
Aiudului. În acei ani s-a născut
o generație de mărturisitori și
mucenici care mai târziu vor
intra în imaginarul colectiv ca
Sfinți ai Închisorilor. Comuniștii
au înțeles imediat că dacă vor
continua reeducarea prin
tortură se eva crea o generație
de sfinți martiri. Atunci au
apelat la clasica manipulare de
tipul șarpelui biblic: pactul cu
diavolul oferit unei pleiade de
deținuți care după 12 sau 20
de ani de pușcărie politică
cumplită erau opți să cadă în
plasa întinsă cu perfidie de
către regimul comunist. În
schimbul recunoașterii regimu-
lui și a lepădării credinței
deținuții erau momiți cu liber-
tatea și reîncadrarea în muncă,
pe posturile și în profesiile
inițiale de dinainte de
pușcărie.Ispita șarpelui era
mare. Unii deținuți nu își mai
văzuseră părinții de 12 ani iar
o scrisoare de la mama în
schimbul autodemascării pub-
lice în colective de deținuți
însemna dreptul la un bilet
trimis acasă. Cine nu ar fi
cedat să se afle că băiatul lui
mama trăiește? La aceasta se
adăuga o îmbunătățire a traiu-
lui în pușcărie: o masă mai
bună, haine groase, medica-
mente, cărți, hârtie și creion și
dreptul la plimbări supli-
mentare la aer curat, plus
promisiunea libertății în RPR,
de fapt un lagăr mai mare. Și
totuși unii dintre deținuți nu au
căzut, refuzând acest adevărat
”pact cu satana”. Ei au fost
foarte puțini care nu au accep-
tat reeducarea și au refuzat
orice compromis spre disper-
area comuniștilor care îi schin-
guiau și îi încarcerau la izolare.
Poate, poate mai pică unul din-
tre cei neînfrânți în plasa
întinsă de regimul comunist?
Așa gândeau cerberii. Dacă la
reeducarea de la Pitești an-
chetatorii ce torturau bestial
spuneau „avem timp suficient”
până vă lepădați de vechile
idealuri și de credință, la Aiud
ofițerii de securitate și an-
chetatorii acționau în grabă,
vorba lui Marin Preda „timpul
nu mai avea răbdare” cu ei. Ul-
timatumul occidental pentru
acordarea de credite regimului
comunist pentru a se 
realiza industrializarea accel-
era deznodământul. 

Anchetatorii ofereau
tot mai mult zăhărelul și bor-
canul cu mierea beneficiilor în
favoarea renunțărilor la vis și
idealurilor tinereții de către pri-

zonierii politici. Despre mecan-
ismele interioare perfide ale
reeducării Demostene An-
dronescu ne-a lăsat o mărturie
complexă: ”A fost cumplita
Gherla lui Goiciu. A fost cumplit
Aiudul pe vremea lui
Dorobantu si Coler. Toate oro-
rile traite în aceste închisori în
perioadele respective s-au es-
tompat în amintire si apar ca o
imensa pata neagra. Si totusi,
în acest infern uniform si con-
tinuu sunt unele intervale care
se casca în memorie ca ade-
varate „gauri negre” ale ororii.
O asemenea „gaura neagra ” a
fost si Aiudul ultimilor ani de ani
de detentie. Atunci, în timpul
reeducarii, aici s-a intrat cu
cizma în sufletele oamenilor.
Atunci au fost ucise vise si au
fost împinse la sinucidere sute
si mii de constiinte. Cineva re-
marca, pe drept cuvânt, ca, din
acest punct de vedere, Aiudul
acelor ani „este frate geaman
cu Pitestiul”.

În reeducarea de la
Aiud, pentru a fi înfrânta rezis-
tenta oamenilor, au fost între-
buintate cu mai mult
rafinament si cu mai multa sub-
tilitate poate, toate metodele
experimentate cu un deceniu
în urma la Pitesti. Desi agre-
sarile fizice nu au lipsit (rezis-
tentilor la reeducare li s-a
aplicat un regim extrem de dur:
înfometare, frig, izolari, lanțuri,
etc), la bătaie nu s-a recurs. Si
nu s-a recurs la bataie nu pen-
tru ca ucigasii de suflete ar fi
devenit , între timp, mai umani,
ci din cu totul alte motive. La
Pitesti toti subiectii asupra
carora s-a actionat erau tineri
si toti proaspat arestati. Deci,
toti erau, din punct de vedere
fizic, vigurosi si rezistenti si,
pentru a putea fi îngenunchiati
mai usor, era nevoie ca mai
întâi sa fie ruinati fizic. De
aceea, la Pitesti reeducarea a
început prin aplicarea torturii
fizice neîntrerupte si, în câteva
luni, chiar si cele mai robuste
exemplare au fost transfor-
mate în epave. La Aiud situatia
era, din acest punct de vedere,
cu totul alta. Nici unul dintre cei
ce urmau sa treaca prin reedu-
care nu mai era tânar si, în
plus, majoritatea dintre ei
(afara de cei arestati în 1958-
1959) aveau în urma lor ani
grei de temnita. Asa ca din
punct de vedere fizic toti erau
la limita de jos a rezistentei.
Apoi în Aiud nu s-a recurs la
bătaie si pentru ca cei care au
initiat reeducarea voiau sa dea
acestei actiuni un aspect legal
și uman. Voiau, vezi Doamne,
sa recupereze materialul uman
din închisori, pentru ca purificat
si reconditionat sa-l redea so-
cietatii . De altfel, de acest
lucru se facea mare caz.
Colonelul Craciun , cel care a
condus aceasta actiune, ori de
câte ori inaugura un nou club
(colectivele pregatite pentru
reeducare erau, pretentios, nu-
mite cluburi) tinea sa sublin-
ieze cu o ironie nedisimulata
acest lucru. „V-am adunat aici,
laolalta, sa discutati între voi si
sa va spalati rufele în familie”,
spunea el de fiecare data.
Puteti să folositi, unul împotriva
altuia sau altora, în demascar-

ile pe care le veti face, toate
cuvintele existente în vocabu-
larul limbii româna. Nu aveti
însa voie sa criticati regimul si,
mai ales, nu aveti voie sa va
bateti sau sa va omorâti între
voi. Noi nu vrem sa reeditam
aici ceea ce s-a petrecut la
Pitesti, ci vrem, doar, sa
scoatem putregaiul din voi,
pentru ca, purificati, sa va
redam societatii”. Respons-
abilii cu reeducarea erau, deci,
constienti ca nu cu bâta vor
reusi sa înfrânga rezistenta
morala a detinutilor si sa
scoata , cum pretindeau, „pu-
tregaiul” din ei. Dupa atâtia ani
de detentie si de tratament inu-
man, oamenii închisorilor de-
venisera imuni la suferintele
fizice. Cu cât asuprirea era mai
mare, cu atât rezistenta morala
a celor asupriti crestea. Si
acest lucru îl stiau si asupri-
torii... În legatura cu aceasta
îmi amintesc de o discutie pe
care am avut-o cu un ofiter
politic, cu câteva luni înainte de
începerea reeducarii”.

Avem un între sindrom
Stockholm la unii deținuți, nu
cu fluierele picioarelor zdobite,
ci cu sufletul frânt. Rezistența
la rău era mult mai dificilă
acum, deoarece „lupul
îmbrăcase pielea de oaie” a
umanismului socialist. Pe rând
la Aiud elita rezistenței antico-
muniste cădea în plasa întinsă
diabolic de regim. Unii, destui
de puțini, au refuzat acest
„pact cu diavolul”. Unul dintre
neînfrânți a fost Ioan Ianolide,
autorul manuscrisului „În-
toarcerea la Hristos”, prietenul
lui Valeriu Gafencu, cel botezat
de Nicolae Steinhardt cu apel-
ativul de Sfântul Închisorilor. În
nuvela autobiografică „Testa-
mentul unui nebun” publicată
abia după 2010 Ioan Ianolide
face o radiografie psihologică
completă și paradigmatică a
reeducării de la Aiud. Pe per-
sonaj, real sau fictiv, doar sim-
ularea nebuniei la salvat de la
cădere și moarte. „Între timp,
Aiudul clocotea. Se
organizaseră mai multe săli de
şedinţe. Se instalaseră
megafoane ce transmiteau
autodemascările unora şi ale
altora. In vremea asta, în zarcă
alţii trăgeau să moară. Din
când în când, un alt lot pleca
acasă. Nouă ni se spunea că
vom putrezi în temniţă.
Colonelul era prezent în toată
această acţiune şi asta dădea
„reeducării” un caracter de
oarecare legalitate şi respons-
abilitate, nu ne mai simţeam
aşa de părăsiţi şi nimiciţi ca în
Piteşti şi Gherla. 

Acum, „reeducarea”
lua forme mai mult verbale. Se
ţineau discursuri interminabile,
în care se debitau cele mai in-
credibile enormităţi. Oameni
serioşi luaseră în serios o
vădită neseriozitate. Oameni
culţi se declasau în lozinci şi
slogane. Bărbaţi politici îşi
cereau iertare de la aceia pe
care-i dispreţuiau. Onoarea
era terfelită cu deosebire.
Demnitatea se confunda cu in-
famia. Unii preoţi, chiar dacă
nu-şi lepădau credinţa, îşi
pierdeau demnitatea. Era o în-
trecere în delaţiune, un entuzi-

asm în angajamente faţă de
Securitate, o stimulare a tot ce
era mizerabil în oameni. Pri-
etenii se torturau moralmente
între ei până ce se prăbuşeau.
Erau echipe de propagandişti
care ţineau discursuri, pe de o
parte blamând trecutul, pe de
alta preamărind prezentul şi
chemând cu insistenţă „la
marea şansă ce ni se oferă”.
Oameni care aveau în spate
între cinci şi douăzeci şi cinci
de ani de temniţă, care erau
bolnavi şi lihniţi, care trecuseră
prin cumplite încercări, erau
acum împinşi cu sila să se
prostitueze moral în schimbul
eliberării. Acesta era peisajul
psiho-politic al momentului şi
simţeam că-mi este imposibil
să particip la el, cu orice risc.
De aceea categorisirea ca
nebun îmi era din nou salva-
toare. Prin megafoane auzeam
cele ce se debitau la şedinţe şi
plângea inima în mine. Totuşi,
trebuie să precizez că acolo
fiecare om a încercat să-şi
găsească, aşa cum a putut,
calea lui – o formulă cu un
minim de compromis – şi doar
câţiva au fost matadorii
declasării şi ai dezicerii”. Este
încurajator că dincolo de ex-
perimentele comuniste dure
sau edulcorate a existat 
o conștiință volițională
individuală la supraviețuitorii
temnițelor comuniste care nu
au acceptat înțelegerea
mefistofelică și nu s-au lepădat
de idealurile lor și de Hristos.
Neînfrânții nu au fost mulți, și
până în ultima zi securiștii mai
întindeau capcane morale să
mai cadă unul la înțelegerea cu
diavolescul regim, dar ei, cei
care nu au căzut sunt reperele
morale de azi, coloană
vertebrală a spiritualității unei
națiuni zdrobite de un regim
străin impus prin ocupație.
Nenfrânții sunt mucenicii sec-
olului XX pe care poporul
român i-a canonizat cu titu-
latura de Sfinții Închisorilor.

La Aiud circa 200 de
români nu au cedat din
credința și demnitatea lor. De-
spre acești Sfinți ai Aiudului voi
scrie mărturie pentru a fi model
unei generații care vine orbită
de mirajul consumerismului
materialist. Trăim azi o lume
extravertită care și-a pierdut
sensul interiorizării ca și canal
de legătură cu divinitatea. Fără
acești mucenici mărturisitori și
răscumpărători, neînfricați
luptători împotriva păcatului și
nedreptății, România creștină
ar fi fost în prezent „o amintire
frumoasă” vorba poetului zdo-
bit de „clonțul de rubin” (o in-
terpretare de către Labiș a
bolșevismului străin și nivela-
tor).

●



Ghimpele Națiunii

A fost sau nu a fost?!...A fost sau nu a fost?!...

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, pentru ce a
fost amendat fondul privat
de pensii? Pentru
îngrijorările transmise de
către administratorul com-
paniei despre ceea s-ar
putea întâmpla cu depuner-
ile clienților sau pentru a 
se da un semnal clar de
avertizare (că de undeva
trebuia pornit, nu?!), pentru
multinaționalele care vor
mai ieși din „front”, vor mai
scoate angajații în stradă
ori, mai grav, ar putea să-i
pună pe clienții lor contra
sistemului? 

De fapt, cine a greșit
cu adevărat? Administra-
torul fondului privat care și-a
făcut datoria de a-și anunța
clienții despre anumite idei
existente în piață sau sis-
temul politic care a amendat
o companie pentru liber-
tatea acesteia de a-și ex-
prima anumite temeri? 

Și nu contează
acum dacă a existat sau nu
și vreun sâmbure de
adevăr! Căci, dincolo de
faptul că niciodată nu iese
fum fără foc, realitatea este
că tentația „naționalizării”
fondurilor private a mai exi-
stat și în cazul altor guverne
(în 2014, Victor Ponta vor-
bea într-un interviu despre
intenţia guvernului de a
naţionaliza aceste fonduri
de pensii!). Și, vorba aceea,
mai bine să își asume com-

panie „NN” o amendă
istorică, dar să împiedice un
gest pe care, e drept, nu
vom știi niciodată dacă ar fi
fost sau nu făcut de către
guvernanții, decât să ne fi
trezit cu răul gata făcut!

Important este felul
discreționar în care puterea
a agresat o companie. Doar
pentru o opinie pe care
aceasta a făcut-o cunoscută

propriilor clienți. Dar nu este
responsabilitatea oricărei
companii să-și informeze
clienții despre orice idei și
păreri care circulă, nu (doar)
la bursa zvonurilor, ci în
medii extrem de selecte
(bancare)?

Dacă ar fi fost vorba
despre orice altceva, ce nu
ar fi deranjat planurile put-
erii, iar compania ar fi igno-
rat să-și informeze clienții,
probabil ar fi fost reclamată
pentru nerespectarea drep-
turilor consumatorilor. Pen-

tru că așa spune legea, nu?!
Or, naționalizarea unui fond
de pensii privat, indiferent
unde a fost vehiculată ca
idee, premiză, opțiune sau
șopârlă pentru a testa piața,
de la companii la clienți,
reprezintă o suspiciune care
trebuia adusă la urechile
clienților. Că vrea sau nu
puterea! Că vrea sau nu
Liviu Dragnea!

Iar dovada faptului că suspi-
ciunile în cauza au fost mai
mult decât rezonabile, că a
existat mai mult decât o
scânteie de inițiativă care a
aprins poate mințile unora
de a umple visteriile în curs
de golire, vine din însăși
reacția sistemului (politic)
față de dreptul unei com-
panii de a-și anunța clienții
că există anumite
posibilități.

Liviu Dragnea s-a
pronunțat la ceas de seară
că fondul privat trebuie

sancționat exemplar! Și a
fost, dovadă că micului
dumnezeu de Teleorman i
se dă ascultare! Nu acolo
unde vrea el, peste tot
adică!, dar măcar la nivelul
servilismului politic. 
Șefimea Autorității de
Supraveghere Financiară
(ASF), supraveghetor pară-
se, nu a siguranței clienților
în raport cu fondurile de
pensii, ci a protejării
informației și, tot mai proba-
bil, a deciziei guvernanților
de a-și băga labele prin alte
visterii, a aplicat sancțiunea
de îndată (până și Justiția ar
putea fi invidioasă pentru
promptitudinea sistemului
față de directivele lui Liviu
Dragnea!).

A doua dovadă a
„focului”, și nu de paie, pus
de guvernanți vine din trata-
mentul discriminatoriu al
puterii față de... două
instituții care au comis, de
fapt, aceeași „fărădelege”.
(Iar a-ți exprima o temere
devine, iată, nu doar delict
de opinie, ci o atitudine con-
tra-sistemului la nivel de
fărădelege!).

Și ceva a fost! Dacă
nu intenția clară a guvernu-
lui de  a naționaliza fondurile
private de pensii, cel puțin
încercarea de a scoate de
pe piață o companie
nedorită. De a face jocurile,
folosindu-se de puterea pe
care o are, pentru alte fon-
duri.

Pentru că, în
războiul informațional al

„naționalizării”, nu s-a
pronunțat doar fondul privat
de pensii „NN”! Ci și direc-
torul BCR Pensii private. E
drept, cel de al doilea nu a
apucat să trimită notificări
clienților, sau a așteptat să
vadă ce pățește primul ple-
cat la „război”!, care s-a ars,
dar măcar a făcut-o pentru
binele clienții „NN” (ceea ce
despre BCR pensii nu se
prea poate spune). Iar
explicațiile ASF că al doilea
fond de pensii private nu a
fost amendat pentru că
opiniile au fost făcute în
nume personal, de către di-
rectorul acestuia, fără a da
și notificări oficiale, sunt
prea subțiri. 

Poate că olandezul
„NN” (fost ING) trebuie să-și
mai strângă aripile... Sau
poate chiar ASF a căzut în
capcana concurenței dintre
fonduri în care unul a fost
împins la înaintare știindu-
se modul de funcționare al
sistemului. Sancțiunea.

Mai ales că, dincolo
de solicitarea publică a lui
Liviu Dragnea de
sancționare a fondului olan-
dez a existat și o mani-
festare aritmică a acestuia
de a fi chemată la raport
chiar Ambasada Olandei.

●

Lista…Lista…

Ion
Coja

CCirculă pe internet o
„listă” cu prietenii Rusiei,
alcătuită, se zice, de cunoscu-
tul Dughin, mare consilier al lui
Putin. Zic unii! Am primit lista
aceasta de mai multe ori. Pe
această listă apare și al sub-
semnatului, în formularea: „Ion
Coja – profesor universitar,
lingvist, scriitor și publicist. Eu-
rosceptic, anti-american”… De
data asta însă, o „lista” mi-a
parvenit din Basarabia!… Nu
pot trece cu vederea și mă simt
dator cu un scurt comentariu.

Cu ceva timp în urmă
am participat la lansarea unei
cărți interesante, semnată de
Iurie Roșca, cunoscutul om
politic din Basarabia, care de
ceva vreme pledează cu
insistență pentru statalitatea
Republicii Moldova, ca singura
variantă benefică pentru toată
lumea. Adică pledează pentru
o perpetuare a situației de azi,
excluzând varianta Unirii. În
felul acesta, zice domnul
Roșca, Basarabia își va putea
asuma rolul firesc care îi
revine, de punte, o punte între
România și Rusia, între Eu-
ropa și Asia. Cerându-mi-se
părerea, am afirmat că Basara-
bia nu este o punte, ci este

prăpastia care ne desparte de
Rusia! Basarabia a fost și este
un teritoriu pe care Rusia a
desfășurat o serie de politici,
de strategii fățiș dușmănoase
față de populația băștinașă,
românească, dușmănie
împinsă până la evidențierea
intențiilor criminale față de
această populație, majoritară,
pe care strategii țariști și
staliniști au vizat-o prin atâtea
răutăți în speranța lichidării fiz-
ice românilor de peste Prut și
Nistru. Diminuarea ponderii
demografice a românilor din
Basarabia a avut și alți benefi-
ciari, poate mai interesați decât
autoritățile rusești. Nu mai este
niciun secret că au existat și
proiecte sioniste care au luat în
calcul Basarabia. După invazia
sovietică din vara lui 1940 de-
venise iminentă declararea
Basarabiei ca republică
sovietică evreiască. Fusese și
convocată o „adunare a
poporului” în care să se
proclame noua republică. Nu
se știe exact de ce, în ultima
clipă, Stalin s-a răzgândit și
tovarășul Kaganovici n-a mai
ajuns la Chișinău, unde era
așteptat de tot „norodul mol-
dav”!

Așa că răul de care au
avut parte românii din Basara-
bia după 1812 nu acuză numai
Rusia, numai pe ruși, ci și pe

liderii evreimii, cum bine se
știe. Ce este trist în istoria
relațiilor noastre este că polit-
ica Bisericii Ruse este chiar
mai agresivă decât a
autorităților civile, laice.

Sigur că Basarabia –
de fapt România ca întreg,
este deja o punte între Europa
și Eur-Asia. O punte naturală,
impusă și consolidată de isto-
rie, câtă istorie s-a adunat
până azi. Oricâte greșeli se vor
mai face la București și la
Moscova, această punte va
funcționa cât de cât. De la
sine! Chiar și în ilegalitate! Dar
firesc ar fi să-i dăm cale liberă!
Firesc ar fi ca Rusia să pro-
cedeze lucid și bărbătește! Să-
și asume cele săvârșite cu
sânge rece împotriva ființei
românești nu numai în Basara-
bia, ci și împotriva României, a
Românilor în general, și să
pună bazele unei bune
vecinătăți, ale „frăției” româno-
ruse, la care unii au visat cu
sinceritate după 23 august au-
gust! Un inventar complet și
sincer al contenciosului
româno-rus va consemna, de-
sigur, și motive consistente de
recunoștință reciprocă. Chiar l-
am sfătuit pe domnul Iurie
Roșca să sprijine la Chișinău
alcătuirea / demararea acestui
inventar. Un inventar al Binelui,
datorat bunăoară românilor

trăitori în Rusia, respectiv
rușilor trăitori România! Este
un inventar neglijat, mai greu
de alcătuit decât inventarul
Răului care a fost mai mult co-
mentat și documentat. Deh,
când răul înseamnă crime, ten-
tative de genocid, n-ai cum să-
l treci cu vederea, să-l uiți! Mai
visează, mai atentează oare
panslavismul rus la teritoriul
românesc și la sufletele noas-
tre, să le rusifice? Să le de-na-
tureze?! Dacă iau aminte la
politica Patriarhiei ruse n-aș
putea zice că aceste intenții le-
au ieșit din cap, s-au lecuit de
ele!

Așadar, n-am ce căuta
pe „lista lui Dughin”. Dar mi-ar
face plăcere să mă întâlnesc
cu domnul Dughin, pare că se
numără printre rușii rezonabili,
cu care se poate pune la cale o
lume mai bună. Rusia n-a dus
lipsă de asemenea oameni.

În relația cu Rusia eu
am propus să pornima de la o
axiomă: rușii nu sunt vinovați
de Marea Revoluție din Oc-
tombrie Roșu 1917. Răul
provocat de acea diversiune
criminală a lovit cel mai mult în
poporul rus! În popoarele slave
și creștine din Rusia. (Apud
Soljenițân) La ultima defilare
de 7 noiembrie, cea din 1989,
la Moscova s-a defilat sub loz-
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ȚĂRILE, IERTAȚI-NE!
Cât privește euro-

scepticismul meu, așa e! Sunt.
Cunosc bine prețul cu care am
fost „acceptați”! În 2003 s-a re-
curs la o fraudă electorală
nerușinată și s-a ocolit ținerea
unui referendum propriu zis pe
tema intrării în UE.

Despre anti-american-
ismul meu am scris pe acest
site cum stau lucrurile. Există
cel puțin două Americi. Poate
chiar mai multe. America
soților Clinton, a lui Obama,
este America pe care n-o pot
iubi, ci o compătimesc sincer!
Rusia și America ar trebui să
colaboreze mai mult, mai sin-
cer. Fundamental vorbind, la
nivelul intereselor vitale, sunt
pe aceeași baricadă.

Nu mă simt dușmanul
nimănui! Ci doar inamicul și
victima prostiei și a răutății!
Care prosperă la nivel planetar
în ultimii o sută și ceva de ani!
De la Sarajevo încoace! Vorba
bănățenilor: Cine a văzut vacă
albastră și sârb cu(-)minte?!
Sau polonez! Ar trebui să-și
ceară și ei scuze pentru
declanșarea celor două
războaie mondiale, două mari
mostre de prostie, imbecilitate
și ne-omenie la scară
planetară.
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