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„Nimeni n-a iubit ca mine; 

nimeni n-a suferit cât am suferit

eu. Toţi zicem aşa. Şi toţi avem

dreptate..”

- Al. Vlahuță
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Doar o altă botniță, Doar o altă botniță, 
doar un alt apus…doar un alt apus…

Cezar Adonis
Mihalache

SS-a mai stins o
speranță… A mai apus o
șansă… Am mai risipit o
„deșteptare”… Chiar dacă
nu noi am semnat deciziile
de „clasare”, nu noi am dat
NUP- uri, vina este a
noastră… Vina acceptării,
vina resemnării, vina

nepăsării… Căci, orice
formă de „clasare”, orice, nu
ștergere, ci de-a dreptul
smulgere din ființa noastră,
tot mai nepanteonică, a unei
pagini de istorie ar fi trebuit
să ne irite, să ne
stârnească, să ne provoace
măcar o mirare pe sfertul
conspirațiilor legate de tot
felul de dileme ale acelui
continuu „a fost sau nu a
fost”… Și nu am primit nimic
în plus… Pentru că nici de-
sconsiderarea, nici umilința,
nici sfruntarea minimelor
noastre așteptări nu se mai
constituie într-un efort
măcar pe măsura
„avansării” noastre în istorie.
Poate nici măcar în istorie,
ci la nivel de mentalități, de
condiții de întrebări,
„tăcerea mieilor” avându-și
rostul de dilemă doar când
există și mieii, nu?!…

Poate că am putea
privi decizia Diicot -ului, de
clasare a Dosarului 10 Au-
gust, ca pe un bine ce ne-a
fost făcut… Ca pe o formă
de a ne proteja de alte
suferințe precum acelea pe
care le-am avut 30 de ani,
cu alte dosare… Căci, nu-i
așa?, la ce ne-ar fi folosit să
ne mai chinuim alte trei
decenii? La ce ne mai tre-
buia încă un vârf de compas
care să ne traseze cercul
solitar al unor întrebări fără
răspuns?…

Și nu, nu este doar
răspunsul insinuat de aceia
care au retezat însăși
rădăcina întrebării, clasând
lucrurile înainte de a fi decis

măcar dacă a fost sau nu
„ceva”, ci și este justificarea
pe care o găsesc tocmai
aceia care ar fi trebuit să se
asigure că nu vom mai avea
parte de alte întrebări fără
răspuns… Dar nu în formula
ignorării faptelor… Faptele
lor, căci, și ei, refuzând
răspunsurile și chiar
întrebările, devin parte a
acelora care ne-au gazat,
ne-au alergat, ne-au

umilit… De fapt, nici nu știi
ce să clasezi mai întâi ca
fiind batjocoritor: aroganța
„pretorienilor” sistemului de
a nega realitatea, și a
măcelări dosarul, sau
justificările, aproape a priori,
ale politicienilor de pe toate
părțile imundului eșichier
politic, practic de a ne deter-
mina să repetăm povara
postdecembristă: să ne
facem că nu ne pasă, pen-
tru că doar așa vom ajunge
să nu ne mai pese…

De aceea, nu tre-
buie să ne izolăm în coliviile
lor!… (Sigur, dacă nu sun-
tem la fel de ipocriți și doar
dacă, în colțurile
mentalităților noastre, nu am
așteptat de fapt o aseme-
nea clasarea tocmai pentru
a ne resemna)… Nu trebuie
să dăm pe repede înainte o
altă filă tristă a istoriei noas-
tre doar pentru că ei ne
spun că decizia lor trebuie
respectată… Dacă vom
face asta, „10 august” va
deveni o pagină grețoasă a
lașității și indiferenței noas-
tre de doi ani mai târziu…
Decizia procurorilor nu tre-
buie nici acceptată, nici
respectată! Și punct! Chiar
dacă politicienii așa ne
îndeamnă… Pentru că nu
este hotărârea unei
instanțe. Este doar încer-
carea unui parchet de a
salva imaginea șefilor unei
instituții de care au nevoie
toate partidele; mai puțin
oamenii simplii, care pot fi
bătuți, gazați, umiliți și apoi
ignorați și luați peste picior

în propriile rânduri necorec-
tate ale istoriei…

Revoluția, Mineri-
adele, 10 August… Istoria
se repetă doar pentru că noi
nu-am învățat lecția. Lecția
Demnității și a Dreptului la
Adevăr… Or, este timpul să
ne înățăm lecțiile; să
învățăm din erorile trecutu-
lui. Și să nu ne resemnăm!
Mai ales că decizia procuro-
rilor nu înseamnă o clasare
irevocabilă a dosarului într-
o notă de subsol a istoriei.
Ci doar declinarea
competenței și rostogolirea
dosarului înapoi la parche-
tele militare. Înseamnă doar
că Diicot și-a dat pe față
ar(a)ma de serviciu special
de protecție politicianistă; nu
faptul că faptele nu au exis-
tat.

Și este o gravă
eroare pentru procurorii
care au „instrumentat”
dosarul, având în fața
ochilor cel puțin o dovadă
pentru care și ei ar putea fi
„clasați”… O dovadă a
abuzului în funcție prin igno-
rarea voită a dovezilor ce nu
le-ar fi permis să decidă
„clasarea cauzei sub aspec-
tul săvârșirii, în forma tenta-
tivei, a infracțiunii de acțiuni
împotriva ordinii
constituționale”, dar și în
privința neconfirmării
acuzațiilor la adresa coordo-
natorilor intervenției forțelor
de ordine. Or, o dovadă toc-
mai a existenței unei
complicități organizate vine
din acoperirea numerelor de
identificare de către jan-
darmi. Iar atâta timp cât nu
se va demonstra că a fost o
acțiune individuală a unor
jandarmi nu poate fi exclusă
dirijarea, organizarea, sce-
nariul și conspirația, nu?!…

Și nu, nu trebuie să
ne lăsăm influențați de
starea lor de desconsider-
are, de dizgrație la adresa
noastră… Pentru că decizia
de clasare vine în anul
botniței… Măcar pentru asta
și trebuie să ne smulgem
măștile lui „1984” (nu și pe
cele sanitare, desigur),
înainte de a deveni un
căpăstru colectiv al
neexprimării, al lipsei de
revoltă, al inexistenței unui
minim murmur sau măcar al
unui palid semn de viață
socială, etică, morală…

●

Persecutaţi de Kiev, Persecutaţi de Kiev, 
ignoraţi de Bucureşti…ignoraţi de Bucureşti…

Ionuț
Țene

DDrama românilor din
Ucraina a atins cote alarmante,
ajungându-se la un proces activ
de deznaţionalizare şi genocid
etnic cultural. Administraţiile co-
munelor româneşti sunt
dezmembrate administrativ de
Kiev într-un proces agresiv de
destructurare a comunităţii
românilor. Durerea cea mare
este că românii din Bucovina de
Nord, Maramureşul istoric şi
Bugeac sunt ignoraţi de
Bucureşti. Ucraina acţionează
agresiv pentru desfiinţarea
minorităţii româneşti şi
Bucureştiul tace complice să nu
supere aliatul SUA. Când s-a
votat în Rada de la Kiev noua
lege a educaţiei, când limba
română a fost izgonită din şcoli,
atunci guvernanţii de la
Bucureşti nu au protestat. Azi,
când Kievul destructurează
administraţia comunelor
româneşti, alipind-o de structuri
administrative ucrainene pentru
dizolvarea elementului etnic
românesc. Bucureştiul tace din
nou complice. Se încalcă grav
tratatul româno-ucrainean din
1997 şi autorităţile noastre nu
reacţionează. Pe baricadele
păstrării identităţii româneşti au
rămas doar asociaţiile românilor
din Ucraina, care strigă după
ajutor la urechile surde şi igno-
rante ale guvernului şi
preşedinţiei române. Ministerul
Dezvoltării Regionale din
Ucraina propune reducerea
numărului de raioane în
regiunea Cernăuți, în loc de 11
raioane vor fi 3: Storojineț,
Cernăuți și Hotin. În cadrul
raionului Storojineț vor fi in-
cluse, probabil alături de o mică
parte din raionul Cozmeni, ac-
tualele raioane: Putila, Vijnița,
Storojineț și Adâncata. Numai în
ultimele două comunitatea
românească are o pondere
semnificativă, în timp ce în
primele două care acoperă are-
alul montan din nordul Bu-
covinei, populația vorbitoare de
limbă română este o raritate.
Populația din Putila și Vijnița
este redusă numeric, dar în
Storojineț majoritari (per
ansamblu) sunt, totuși,
ucrainenii iar în Adâncata (den-
umirea ucrainizată fiind Hli-
boca) numărul românilor nu
este covârșitor majoritar față de
cel al ucrainenilor. Recent
aceste asociaţii româneşti au
revenit cu un nou memoriu,
care a fost ignorat de către
Bucureşti. Autorităţile ucrainene
au realizat că România este
dezinteresată de drepturile
minorităţii române şi duc o
politică de ştergere a acesteia
de pe harta Ucrainei şi din
memoria românităţii. Premierul

Viktor Orban a intervenit brutal
în relaţiile cu Kievul şi azi un-
gurii din Transcarpatia se
bucură de respect şi de o
administraţie proprie,
autonomă. La noi, Guvernul Lu-
dovic Orban se pare că dă cu flit
intereselor românilor din
Ucraina, la fel ca guvernele tre-
cute. Asociaţiile româneşti din
Ucraina au făcut un ultim apel
disperat către Bucureşti. În
scrisoarea adresată în 4 iunie
preşedintelui Comisiei pentru
comunităţile de români din afara
ţării, Viorel Badea, preşedinţilor
celor două Camere ale Parla-
mentului, ministrului de Ex-
terne, preşedinţilor comisiilor de
politică externă din cele două
Camere Consiliul Naţional al
Românilor din Ucraina (CNRU)
acuză „preconizata fărâmiţare a
comunităţii româneşti” prin re-
forma administrativ-teritorială în
curs de desfăşurare şi „violarea
grosolană a dreptului
constituţional al cetăţenilor de
etnie română la educaţie în
limba maternă”.

Referitor la reforma
administrativă, românii din
Ucraina afirmă că „în prezent
comunitatea românească
locuieşte compact în patru din
cele 11 raioane ale regiunii
Cernăuţi, iar ca urmare a
proiectelor de reformă
administrativă aflate în curs de
analiză, regiunea s-ar împărţi în
trei sau patru macroraioane, în
care românii vor reprezenta
zece la sută din populaţie, ceea
ce are drept consecinţă faptul
că nu vor mai avea nicun
reprezentant în Rada Supremă
şi o subreprezentare la nivel
local, neputând astfel să-şi
apere drepturile la educaţie, la
folosirea limbii materne, iden-
titare, garantate de Constituţie.
iar asmiliarea va deveni
ireversibilă. Românii din
Ucraina cer ca problema
învăţământului în limba română
să fie rezolvată după modelul
celei pentru maghiarii din
Ucraina”. 

Românii din Ucraina
sunt supuşi deznaţionalizării, iar
autorităţile române se complac
în ignoranţă. În câţiva ani,
românii din Ucraina vor fi ştersi
de Kiev de pe harta ţării vecine,
dacă Bucureştiul nu va inter-
veni, măcar în aceeaşi măsură
ca vecinii unguri. E vremea ca
diplomaţii, consulii români de la
Cernăuţi, Odesa şi Solotvino
să-şi facă datoria faţă de
românii persecutaţi din Ucraina.
Istoria nu ne dă voie să-i trădăm
pe românii persecutaţi din
Ucraina. 

●



Firea românilor 3

Atrocitățile din temnițele bolșevice…Atrocitățile din temnițele bolșevice…

George
Petrovai

„F„Fenomenul Pitești”,
tulburătoarea cartea a lui Virgil
Ierunca

Fiind un necesar doc-
ument istoric, o carte ca
Fenomenul Pitești (Editura Hu-
manitas, București, 1990), se
adresează memoriei colective
a unei națiuni (în speță memo-
riei românilor): cumplitele orori
ale bolșevismului, din întregul
său lagăr și din fioroasele sale
temnițe, trebuie să fie cunos-
cute de toți cetățenii, îndeosebi
de tineri, pentru că – ne
avertizează istoricii și înțelepții
– poporul care nu-și cunoaște
temeinic trecutul sau (adaug
eu) îl ignoră, riscă să repete
greșelile! Nu cumva asta-i
adevărata cauză (mă rog, o
cauză condimentată cu
răsplata după fapte) a devas-
tatoarelor mișcări Antifa (cică
antifasciste) din Statele Unite
și Europa occidentală
(deocamdată Marea Britanie,
Germania și Franța), mișcări
ce-și spun neoliberale, dar
care, în realitate, sunt neo-
marxiste și esențialmente
anarhiste, adică dementul
rezultat al împerecherii doc-
trinei marxisto-bolșevice cu
teoriile fasciste? După
cum se știe prea bine din
mass-media, toată revolta
americană, mai exact a
„luptătorilor” de culoare (și nu
numai, că doar interesul poartă
fesul), a pornit de la stangu-
larea lui George Floyd de către
un ofițer de poliție, care nu
cred c-a vrut să-l omoare, ci
doar să-i dea o lecție acestui
negru dependent de droguri și
certat la cuțite cu legile.

Ei bine, ofițerul n-avea
de unde să știe că nu numai
America, ci întregul Occident
stătea de ceva timp pe butoiul
cu pulbere al „drepturilor
rasiale” (într-ale culorii pielii,
dar și ale orientării sexuale), că
multe dintre cele mai pusti-
itoare conflicte militare (de
pildă, cele două războaie mon-
diale) au fost declanșate de
pretexte sau incidente minore
și că nefericitul accident , sol-
dat cu moartea afroamerican-
ului, va genera o 
foarte periculoasă suită de
absurdități: proteste, spargeri
și vandalizări (așadar, fiecare
nație cu mineriadele sale!),
nenumărate demisii de oficiali,
profesori și polițiști (evident,
toți fiind albi și cu o gândire
„incorectă”, respectiv un com-
portament inadecvat momen-
tului de „glorie” al minorităților
revanșarde), dărâmarea mem-
oriei și a statuilor acelor
înaintași albi, care sunt bănuiți
că ar fi fost rasiști, trecerea
grabnică și forțată, iar prin
aceasta păgubitoare pentru
omenirea prezentă și viitoare,
de la europocentrism (cultura,
religia și știința rasei albe) la
imprecisul centrism multicul-
tural și ateu al bălțatului (cu o
tot mai pronunțată recoman-
dare politică înspre culorile în-
chise), transformarea peste
noapte a lui G. Floyd în „erou

american” și ridicolul omagiu
adus acestuia de 
către democrații americani
îngenuncheați, dovadă
indubitabilă că în spatele aces-
tei anarhii stau detestabile in-
terese politicianiste.

Nota 1: Dacă ameri-
canii au făcut „erou” dintr-un
ins de teapa lui Floyd, românii
de ce nu-l declară erou pe
pădurarul lăpușean Liviu Pop,
de exemplu, cel care a fost
bătut, schingiuit (i-au rupt un
picior) și – în final – ucis cu
bestialitate de tâlharii pădurilor
maramureșene? Dimpotrivă,
ca și cum ar fi fost ceva abso-
lut firesc, pe Certificatul său de
deces scrie că a murit din
cauze naturale (sic!), văduva și
cele trei orfane minore primesc
o pensie de 1024 lei, iar crimi-
nalii (dacă vor fi vreodată
prinși!) riscă să stea în sanato-
riul de după gratii doar câțiva
ani, apoi ține-te trai pe vătrai
pentru ei și ai lor cu ce au furat
până acuma și vor fura în con-
tinuare după ispășirea simbol-
icelor pedepse…

Vremurile fiind extrem
de ostile patriei, patriotismului
și memoriei colective (în
comparație cu memoria unui
popor, din a cărei neuitare
fidelă și obiectivă rezultă isto-
ria națională, uitarea la nivel de
individ este în egală măsură
normală și trebuincioasă pen-
tru asigurarea echilibrului său
lăuntric), iată rolul fundamental
al unei cărți-document așa ca
Fenomenul Pitești, nu doar în
gândirea și conștiința
românilor, ci în mentalitatea tu-
turor pământenilor.

Redutabil om de
cultură și jurnalist, expatriatul
Virgil Ierunca (părăsește
România în 1947 și moare la
Paris pe data de 28 septem-
brie 2006) nu face afirmații gra-
tuite și, deci, nu scrie după
ureche, asta deoarece – lucru
lesne constatabil – opusculul
Fenomenul Pitești se bazează
pe lucrări referențiale din atro-
cele capitol al torturii fizice și
psihice, respectiv din cel al
reeducării:

1) Cartea lui Dumitru
Bacu, intitulată Pitești, centrul
de reeducare studențească (a
apărut prima dată la Madrid în
1963, iar în anul 1971 ea apare
și în limba engleză), despre
care V. Ierunca spune
următoarele în pagina a doua
a Fenomenului: „Cartea lui Du-
mitru Bacu, primul document
asupra Piteștiului, și care
rămâne o referință, este
alcătuită din aceste mărturisiri
individuale, fărâmițate, trans-
mise din gură în gură, de la
ureche la ureche, prin în-
chisori, fără de ansamblu, im-
posibil de avut atunci, dar care
are imensa calitate a
autenticității (Dumitru Bacu a
fost el însuși deținut politic,
izvoarele sale fiind de prima
mână) și a bunei credințe”.

Nota 2: Iubitorii de
adevăr din România și de pre-
tutindeni trebuie să știe
următoarele lucruri pilduitoare
despre Dumitru Bacu: s-a
născut în localitatea
macedoneană Gramaticova pe
data de 14 februarie 1925, a

fost arestat în anul 1949 (era
student la Institutul Politehnic
din București) împreună cu un
grup de dobrogeni și macedo-
neni din Banat, supraviețuiește
torturilor din mai multe în-
chisori bolșevice (Timișoara,
Jilava, Gherla,  Aiud, Pitești,
Canal), după eliberare se
căsătorește cu Marica
Pundichi, iar în anul 1958
reușește să plece, cu întreaga
familie, în străinătate – mai
întâi în Grecia, apoi la Paris,
unde s-a stins din viață pe 9
Octombrie 1997.

2) Celebrul Arhipelag
Gulag al lui Alexandr Soljenițîn,
document emblematic-acuza-
tor al sinistrului univers
concentraționar din fosta Uni-
une Sovietică, despre care V.
Ierunca afirmă în prima pagină
a cărții lui că-l cunoaște toată
lumea și că „sub denumirea
posibilă de Arhipelag M.A.I., el
s-a întins și asupra României”.
Dar, se grăbește scriitorul nos-
tru să menționeze în paragraful
următor, semnificativ este fap-
tul (neajuns încă la cunoștința
tuturor) că „în Arhipelagul
românesc a existat o insulă a
ororii absolute, cum alta n-a
mai fost în întreaga geografie
penitenciară comunistă: în-
chisoarea de la Pitești”.

3) Mărturiile scrise și
orale ale preotului Dries Van
Coillie și ale tehnicianului (în
mașini-unelte) Jean
Pasqualini, doi europeni care
au supraviețuit (evident, cu
inerentele sechele în gândire și
comportament) diabolicului
proces de reeducare (spălarea
creierelor sau sinuciderea cu
entuziasm a personalității) din
închisorile chinezești: primul
(născut în anul 1912 în Belgia
și numit în 1938 profesor la un
seminar din China), arestat în
anul 1951 la Pekin, „a suferit
«spălarea creierilor» timp de
34 de luni, înainte de a fi elib-
erat și expulzat în 1954, cu
prilejul conferinței de la
Geneva”, dar care este mereu
conștient că „Într-o înceată sin-
ucidere a personalității, începi
să semeni cu ceilalți, să
gândești ca ei. Te pierzi în
masă”; celălalt (J. Pasqualini),
cu tată francez și mamă
chinezoaică („s-a născut în
China și a trăit numai acolo
până în 1957, când a fost are-
stat”), a cărui mărturie – ne
înștiințează V. Ierunca – „este
un document unic, pentru că
descrie un semi-eșec sau o
semi-reușită: reeducarea
totală, spălarea cu adevărat a
creierilor, așa cum a fost visată
de autoritățile chineze, n-a
putut fi realizată. Dar, în
același timp, condiționarea a
fost destul de puternică pentru
ca, la zece ani după ce a
scăpat din China, Jean
Pasqualini să scrie o carte în
care e incapabil să tragă con-
cluziile propriilor sale
experiențe”.

Da, căci deși muribun-
dul Pasqualini („pe cale să
moară mai mult de inaniție
decât de boală”) este îngrijit de
colegii săi de detenție, ei toți
rupându-și de la gură ca să-l
salveze pentru că este francez,
altfel spus „singurul dintre noi

care are o șansă să iasă într-o
zi și să povestească ce se pe-
trece aici”, acesta nu numai că
ajunge să vadă în gardieni
duhovnici și frați mai mari
(„Gardienii chinezi nu sunt
brute sadice, ci educatori,
duhovnici”), dar – ne spune
Ierunca – face, prin comparație
cu Arhipelagul Gulag, un
„tablou aproape idilic” al
lagărelor chineze într-un inter-
viu acordat ziarului Le Figaro
(„Iată de ce între gardieni și pri-
zonieri se stabilește o
coexistență pașnică”, în vir-
tutea faptului cu nu este o
diferență enormă între hrana
consumată de cele două specii
sociale), nederanjându-l faptul
că nu-i prima dată „când
Pasqualini îl va dezminți pe
Pasqualini”: în cadrul aceluiași
interviu va menționa dezastrul
din economia Chinei, iar mem-
orabilele pagini din cartea sa
despre foametea ce bântuia
printre deținuți, vorbesc ba de-
spre unii care „ciuguleau boa-
bele de porumb nedigerate din
balega cailor”, ba despre alții
care „mâncau viermii din
balega vacilor și boilor”, ba de-
spre „alimentele de înlocuire”
pe care administrația le inventa
și le încerca pe deținuți, pre-
cum scârboșenia numită
„pasta de hârtie”. Pentru
corecta înțelegere a reeducării
din temnițele românești (ex-
perimentul a început la Pitești,
apoi cei mai cruzi reeducați au
fost trimiși și în alte închisori –
Gherla, Canal, Ocnele Mari,
Târgu-Ocana etc.), trebuie să
avem răspunsuri temeinice și
credibile la următoarele
întrebări: a)De unde s-a inspi-
rat el?; b)Cine l-a organizat și
dirijat?; c)De ce a fost aleasă
închisoarea piteșteană drept
„poligon” pentru acest sinistru
experiment?; d)Cum s-a deru-
lat?; e)Cine a plătit după înc-
etarea monstruoasei
experiențe în august 1952 și
ce explicații au dat autoritățile?

La toate aceste
întrebări răspunde, nepătimaș
și argumentat, Virgil Ierunca în
opusculul Fenomenul Pitești,
nu înainte de a ne dezvălui că
adevăratele motive pentru care
experimentul a fost mai
„acoperit de tăcere” ca cele-
lalte crime din închisorile
bolșevice, se cheamă cenzura
oficială (procesul țapilor
ispășitori n-a funcționat atât de
bine încât să se desfășoare la
lumina zilei și să poată acredita
versiunea lansată de partid) și
– taman ca-n Demonii lui F.M.
Dostoievski – legătura de/cu
sânge care, prin complicitatea
crimei, îi unea pe deținuții-
torționari.

a) Toți istoricii
bolșevismului sunt de părere
că reeducarea (de la noi și de
pe alte meleaguri) s-a inspirat
din ideile lui Anton Semionovici
Makarenko (1888-1939), care
– ne face cunoscut V. Ierunca
– pornește în halucinanta lui
demonstrație de la premisa că
infractorul, conștient că singura
lui salvare este sprijinul par-
tidului, „își ia sarcina de a-i
reeduca pe alții (subl. mea,
G.P.), care au fost în situația
lui, pe drumul cel bun”, astfel

că Poemul pedagogic al aces-
tuia „se traduce prin aplicarea
torturii neîntrerupte”.

Sigur, completează
Ierunca, în acele vremuri de
coșmar „se tortura în toate în-
chisorile din România”. Dar
noutatea reeducării constă „în
a pune pe torționar în aceeași
celulă cu cel torturat și a nu
îngădui nicio pauză”, astfel că
cel din urmă nu mai avea
răgazul necesar „să-și revină
în fire”, fie că era singur în
celulă, fie că era îngrijit și
îmbărbătat de ceilalți deținuți.

Această diabolică
noutate este evidențiată și de
preotul Dries Van Coillie în
cartea sa. După eliberare, au-
torul îl întâlnește pe părintele
Ulrich Lebrun, cel care a avut
neșansa să fie închis în lagărul
nazist de la Buchenwald și în
temnițele din Pekin, și-l
întreabă: „Unde ați suferit mai
mult?” Răspunsul fostului
deținut din Vest și din Est nu-i
doar elocvent, ci-i de-a binelea
incriminator pentru reeducare,
treapta cea mai de sus a ororii:
„Prefer zece ani de Buchen-
wald unui singur an de Pekin”!

Explicația este
următoarea: dacă la Buchen-
wald, „după suferințele în-
durate din partea călăilor”,
prizonierul „se regăsea în
calda și virila prietenie a
celorlalți prizonieri”, la Pekin
chiar frații săi de suferință
„erau aceia care îl urmăreau
cu ura și atacurile lor” atunci
când se grăbeau să pună în
practică inumanele reguli, cică
de întrajutorare, fixate de
autorități: „Orice, în atitudinea,
în cuvintele, în gesturile, în
privirea, în felul de a mânca,
de a umbla, de a dormi al unui
prizonier, nu este cu totul con-
form felului de a se purta al
unui bun comunist, orice ți se
pare reacționar, trebuie imediat
denunțat. Acela care n-o face
este considerat mai vinovat
decât vinovatul și pedepsit ca
atare” (subl. mea, G.P.).

b) Experimentul a fost
conceput și dirijat de Securi-
tate, principalul „artizan” al
acestei monstruozități fiind
Alexandru Nikolski (născut, cu
numele de Boris Grünberg, pe
2 iunie 1915 într-o familie
evreiască din Tiraspol), despre
care autorul spune că era
„general, comandant suprem
al Securității românești timp de
16 ani” și că, după pensionare,
„se plângea că regimul nu-i
recunoaște meritele”, în
schimb (la fel ca în cazul altor
respingători torționari, precum
Sigi Beiner, Mișu Dulgheru,
Gheorghe Enoiu, Ion Iosif Fi-
cior, Vasile Ciolpan, Petrache
Goiciu, Nicolae Moromete,
Alexandru Vișinescu, Gheo-
rghe Boștină etc.) a primit pen-
sie de general până în 1992,
anul pieirii lui, adică încă trei
ani după mult trâmbițata de-
capitare a regimului bolșevisto-
ceaușist.

●



4 Tichia de politician

Revoluțiile „culturale”: Proletcultismul…Revoluțiile „culturale”: Proletcultismul…

Nicolae
Iuga

OObsesia politică a
făuririi unui „om nou” este de-
osebit de veche. Cel puțin de
la Apostolul Pavel (vezi de ex.
Col. III, 9-10), dar aplicarea ei
în practică, în calitate de
proiect politic impus cu brutali-
tate de sus în jos, poate fi
originată abia în urmă cu
aproximativ un secol, în siajul
revoluției bolșevice. Pentru a
putea fi manipulat în scopurile
proprii, religioase ori politice,
omul trebuia „înnoit” periodic,
adică trebuia schimbat radical,
prin ruperea într-o măsură cât
mai mare cu putință de tradiția
sa culturală. Sau, mai sigur,
substraturile tradiției sale cul-
turale trebuiau compromise și
distruse, într-o manieră
furioasă și bestială. În vechime
bunăoară, au fost arse
intenționat cărțile din Biblioteca
din Alexandria, în două rânduri.
Mai întâi, au fost arse de către
creștini numai cărțile despre
care se credea că ar contra-
veni creștinismului, în anul 391
după Hristos, din porunca
împăratului roman Theodosie
cel Mare și a episcopului The-
ofil al Alexandriei. Apoi, la două
secole și jumătate după aceea,
cele 800.000 de volume
rămase încă în Bibliotecă au
fost arse în totalitate de către
cuceritorii arabi ai Alexandriei,
pentru motivul explicit că ei
aveau Coranul și că această
Carte singură le era deajuns.
Toate în numele unui „om nou”.

Proiectul politico-cul-
tural bolșevic a fost numit „pro-
letcultism”, prin comprimarea și
sudarea cuvintelor proletariat
și cultură, vrând să însemne o
nouă cultură, aceea a prole-
tariatului. Întemeierea și
definirea curentului sunt legate
de numele a doi doctrinari so-
vietici, A. Lunacearski și A.
Jdanov. Interesant este că
Anatoli Vasilievici Lunacearski
(1875-1933) era un adevărat
intelectual, lucru rar în echipa
bolșevică ajunsă la putere la
Kremlin, și a fost ministru al
Învățământului și Culturii între
anii 1917-1929. Lunacearski
cunoștea limbile clasice și vor-
bea fluent șase limbi moderne,
era un critic literar pătrunzător,
scriind eseuri despre George
Bernard Shaw, H. G. Wells,
Marcel Proust sau Romain
Rolland, pe care i-a citit în orig-
inal. L-a studiat în profunzime
pe Marx, dar și pe filosofii J. G.
Fichte, Fr. Nietzsche și R. Ave-
narius, iar intelectualitatea
nemarxistă din U.R.S.S. îl cre-
dea un politician sovietic edu-
cat, rafinat și tolerant. Până la
urmă, anvergura sa
intelectuală l-a deranjat pe
Stalin, care l-a înlăturat treptat
din funcțiile de conducere de la
vârful partidului și l-a trimis am-
basador în Spania. Și cu 
toate acestea Lunacearski,
împreună cu cumnatul său
Alexander Bogdanov, au pus
bazele unei crime culturale de
proporții, cunoscută sub nu-
mele de proletcultism.

Ideea de bază a Pro-
letcultismului era instituirea

unui fel de cult al Proletariatu-
lui, deoarece tocmai Prole-
tariatul era clasa socială cu
care se legitima deținerea put-
erii de către bolșevici, în baza
raționamentului că Prole-
tariatul, atunci când se
emancipează pe sine, el are
rolul de a emancipa în același
timp întreaga societate.
Societățile comuniste erau în
mod programatic ateiste,
deoarece ideea de Dumnezeu
făcea concurență ideii de Pro-
letariat, ca obiect de cult și de-
pozitar al adevărului absolut.
Apoi, în teoretizările sale,
Lenin a restrâns rolul Prole-
tariatului în revoluție. Prole-
tariatul nu este în întregime
conștient de măreața sa misi-
une istorică, oarecum
mesianică, de aceea el trebuie
să fie trezit și condus de o elită
conștientă, de o „avangardă”
formată din revoluționari de
profesie, care să-i arate
direcția istoriei. Această
avangardă trebuie să se prez-
inte în mod natural ca și cum ar
deține adevărul absolut, prin
urmare aici este necesară nu
majoritatea, ci unanimitatea.
Unanimitatea nu poate admite
și alte păreri sau compro-
misuri, deci cei care gândesc
diferit trebuie suprimați, adver-
sarii nu trebuie convinși ci tre-
buie învinși, adică distruși.
Pentru că munca de convin-
gere presupune rezerve, ne-
gocieri și compromisuri, deci
riscul de a se ajunge la re-
forme în loc de revoluție.
Numai că că această
avangardă, la fel ca și Prole-
tariatul ca atare, sunt abstracții,
iar cultul unor abstracții nu se
poate susține ca obiect de
devoțiune și din această cauză
cultul a trecut repede de la
Proletariat și avangarda sa la
personalitățile istorice concrete
care dețineau puterea în nu-
mele Proletariatului, devenind
în mod natural cultul
personalităților, al dictatorilor
comuniști, de la Stalin la Enver
Hodja sau Ceuașescu.

În cultul Proletariatului
intrau: eliminarea religiei din
viața publică, demolarea unor
biserici, a unor clădiri istorice și
statui care simbolizau tradiția
culturală și politică, ridicarea
unor construcții noi, cu
căutarea unui stil arhitectural
propriu (Universitatea
Lomonosov din Moscova,
Palatul Culturii din Varșovia
sau Casa Scânteii din
București), punerea la index a
unor exponenți ai culturii ante-
rioare – scriitori, artiști plastici,
compozitori – și promovarea
unor „valori” noi, proletcultiste.
În U.R.S.S. a fost demolată
Catedrala Iisus Mântuitorul din
Moscova și multe alte biserici
din tot imperiul, a fost pusă la
index aproapte toată literatura
rusă clasică și a început să se
vorbească despre o „literatură
sovietică” separată de cea
rusă etc. Potrivit canoanelor
enunțate de Andrei Jdanov
(1896-1948) la un Congres al
Scriitorilor Sovietici ținut la
Moscova în anul 1934, scriitorii
erau considerați „inginieri ai su-
fletului omenesc”, deci ei tre-
buiau să edifice „omul nou”, să

transforme ideologic mintea
oamenilor în spiritul tezei „real-
ismului socialist”, prezentând
exclusiv eroi pozitivi, comuniști
care înving întotdeauna forțele
răului, o teză de politică
culturală total nerealistă în
sine.

Postbelic, Pro-
letcultismul s-a extins și în
țările satelite ale U.R.S.S., in-
clusiv în România.  La noi în
România a rezultat, după
vorba lui Belu Zilber: „un
amestec de Stalin și Cara-
giale”.  Au fost luate o serie de
măsuri politico-organizatorice
represive, menite să distrugă
vechiul sistem românesc de
valori și instituțiile culturale
corespunzătoare, propunând-
și realizarea omului „de tip
nou”, după modelul sovietic.
Legăturile intelectualilor cu
țările din vest au fost complet
întrerupte, Academia Română
și universitățile au fost epurate,
asociațiile profesionale ale cre-
atorilor de cultură au fost
desființate și înlocuite cu unele
noi, din care personalitățile
care nu erau agreate de noul
sistem au fost înlăturate. În
anul 1948 s-a tipărit un catalog
de 522 de pagini, cuprinzând
aproximativ 8.000 de titluri de
cărți și reviste interzise, care
au fost scoase din bibliotecile
publice și din manualele
școlare. Operele unui mare
număr de autori importanți sunt
interzise – Lucian Blaga, Tudor
Arghezi, Radu Gyr, Octavian
Goga, Nichifor Crainic, Mircea
Vulcănescu și mulți alții – la fel
au stat lucrurile și cu princi-
palele opere ale literaturii și
filosofiei universale. Ca și în
alte țări bolșevizate, și în
România cultura și-a revenit cu
greu după distrugerile provo-
cate în profunzimea spiritului ei
de către proletcultism.

Revoluția chineză își
are originea în stalinism. Prin
anii ’30, Stalin s-a confruntat
cu necesitatea istorică de a
transforma U.R.S.S. într-o put-
ere industrială, dar pentru
aceasta nu dispunea de capi-
tal. Ar fi putut să se împrumute
din afară sau să aducă firme
străine, dar acest lucru nu îi
convenea, pentru că țările cap-
italiste ar fi pus condiții cu
privire la natura investițiilor și,
cu timpul, U.R.S.S. ar fi devenit
dependentă de Occident.
Soluția pe care a găsit-o Stalin
a fost una simplă, posibilă
numai într-un regim de
dictatură. Au fost arestați la
grămadă intelectuali și
dizidenți politici, aproximativ
1,2 milioane de oameni,
vinovați sau nu, care au fost
relocați în lagăre de muncă
forțată în Siberia. În acest fel,
a fost asigurat necesarul de
forță de muncă. Hrana acestor
prizonieri a fost asigurată prin
confiscarea de cereale de la
țăranii mai înstăriți, demonizați
în calitate de chiaburi, în spe-
cial din zonele fertile din
Ucraina. Apoi cu această
armată de forță de muncă
disciplinată și gratuită,
U.R.S.S. a extras cărbune din
neospitaliera Siberie, a con-
struit hidrocentrale gigantice
pe fluviile din nordul Asiei și a

pus bazele unei industrii
siderurgice. Așa se face că,
atunci când a fost invadată de
către Hitler, Rusia a putut să se
apere, a fost capabilă să
producă mii de tancuri,
avioane, camioane, garnituri
de cale ferată, armament și
muniții pentru artilerie și infan-
terie.

Dictatorul chinez Mao
Zedong a vrut pur și simplu să
urmeze exemplul lui Stalin, în
sensul de a face din China o
mare putere industrială. A în-
ceput, cu planul cincinal 1958-
1963, o acțiune botezată
ideologic „Marele salt înainte”.
În cadrul acestui „salt” i-a
obligat pe locuitorii satelor să
realizeze tot felul de produse
industriale, dar care au ieșit de
o calitate atât de proastă, încât
nu erau utilizabile. În paralel,
ocuparea forțată a lucrătorilor
din agricultură cu mici activități
industriale a dus la
declanșarea unui episod de
foamete la scară mare,
foamete cauzată nu de o
catastrofă naturală, ca de obi-
cei, ci de o decizie politică. Ur-
mare a eșecului „Marelui salt
înainte”, care s-a dovedit a fi
un salt în gol și din care nu a
ieșit nici industrie și nici
agricultură, poziția lui Mao în
Partidul Comunist Chinez s-a
șubrezit, prestigiul și influența
sa au scăzut până la punctul
critic în care era în pericol să
piardă puterea. Atunci Mao a
provocat o „revoluție culturală”,
o crimă de mari proporții, pen-
tru a șterge urmările crimei an-
terioare încă și mai mari, a
marelui salt ratat și pentru a
recâștiga puterea absolută în
partid.

Mecanismul „revoluției
culturale”, derulat între 1966-
1968, a fost în linii mari
următorul. Mai întâi Mao a
elaborat o cărticică roșie de
mici dimensiuni destinată
îndoctrinării elevilor și
studenților, pe care fiecare
tânăr trebuia să o dețină și din
care să învețe maximele lui
Mao cu sfințenie. Apoi, în
primăvara anului 1966, a ordo-
nat închiderea tuturor liceelor
și universităților, iar pe tinerii cu
vârsta cuprinsă între 14 și 22
de ani, ajunși astfel „frumoși și
liberi” de obligațiile școlare, i-a
organizat ca pe o armată
ideologică, sub denumirea de
„gărzile roșii”, și i-a instigat îm-
potriva foștilor lor profesori,
ajunși șomeri. Când elevii și
studenții au ajuns șefi politici ai
foștilor lor profesori, s-au dedat
din proprie inițiativă la
bestialități greu de imaginat, la
asasinate comise cu un fel de
fervoare religioasă, iar Poliția
nu a intervenit deloc. Profesorii
au fost demascați în public
(sună cunoscut, nu ?), purtați
pe străzi cu pancarte incrimi-
natoare atârnate pe piept,
umiliți, scuipați, loviți, unii
arestați, torturați și apoi trimiși
pentru re-educare la muncă în
agricultură. De la profesori,
prigoana s-a extins cumva nat-
ural la toate categoriile de int-
electuali, oameni de știință și
artiști, toți au fost trimiși la re-
educare. Apoi, după câteva
luni aceste gărzi roșii, devenite

atotputernice și impunitive, au
fost asmuțite împotriva elitelor
partidului, mai exact împotriva
adversarilor lui Mao din interi-
orul partidului, care au fost
epurați din funcții și trimiși la în-
chisoare. Astfel, în realitate
„revoluția culturală” chineză a
fost o crâncenă luptă pentru
putere în interiorul Partidului
Comunist Chinez, între Mao și
adversarii lui, iar intelectualii și
cultura au căzut ca victime co-
laterale.

În parametri cantitativi,
numărul victimelor este foarte
mare, chiar raportat la imensa
populație a Chinei. Atunci au
murit – au fost asasinați ori s-
au sinucis, neputând suporta
nedreptatea și umilințele  –
peste 140.000 de cadre didac-
tice, peste 50.000 de inginieri
și oameni de știință, 500 de
savanți, 2.600 de scriitori,
artiști plastici sau muzicieni.
Tot acest genocid intelectual,
combinat cu închiderea liceelor
și a universităților, a templelor
și a bibliotecilor, a dus la
afectarea în profunzime a fun-
damentelor vechii civilizații
chineze: obiceiurile, tradițiile,
ideile vechi și cultura veche, de
asemenea au fost distruse val-
ori muzeale inestimabile. A
rezultat în schimb o generație
lipsită de educație, de con-
strângerile tradiției și ale
moralei, dar profund
îndoctrinată, o generație per-
fect manipulabilă.

După devastarea
suprastructurii intelectuale,
Gărzile roșii s-au năpustit
asupra Partidului, punând în
practică aceleași metode:
umilințe, bătăi, asasinate. Mao
nu intervenea, semn că aproba
acțiunile Gărzilor. În acest fel,
aproximativ 3 milioane de
cadre ale partidului din struc-
turile politice și administrative
au fost scoase din funcții și
trimise la închisoare sau la re-
educare.

După aproximativ doi
ani de „revoluție” neîntreruptă,
prin 1968 s-a ajuns la o situație
critică. Gărzile roșii au terminat
de masacrat intelectualitatea și
elitele politice și, rămânând
fără un clar obiect al muncii, au
ajuns la conflicte și lupte între
ele. Perespectiva anarhiei era
iminentă. Abia atunci Mao s-a
decis să intervină. A mobilizat
Armata, ținută până atunci în
rezervă, pentru a anihila
Gărzile roșii. Astfel tinerii
maoiști fanatizați au fost, la
rândul lor, reprimați fără milă și
trimiși pentru re-educare în
cele mai îndepărtate sate ale
Chinei. În următorii trei ani de
dictatură militară, Mao a de-
venit stăpânul absolut al Par-
tidului și al Statului. Comuniștii
mai în vârstă au fost eliberați
din închisori și reabilitați,
printre aceștia numărându-se
chiar și Deng Xiaoping, succe-
sorul lui Mao la conducerea
Chinei. Tinerilor, care au fost
folosiți pentru a înfăptui
„revoluția”, li s-a permis să se
reîntoarcă în orașe, dar aceștia
nu s-au mai putut integra
nicăeri, o generație risipită și
eșuată.

●



Ghimpele Națiunii

Eroii trăiesc prin noi, prin ceea ce suntem, prin ceea ce înfăptuim, Eroii trăiesc prin noi, prin ceea ce suntem, prin ceea ce înfăptuim, 
nu prin șapouri de legi populist-electorale…nu prin șapouri de legi populist-electorale…

Cezar Adonis
Mihalache

ZZidirea Panteonului
Național în chenarul timpului
nu se face prin legi!… El
există prin eroismul și jertfele
celor cuprinși acolo, se
întrupează din și prin
conștiința națională a celor
contemporani lor, de la care
ne vin dovezile de fapte, dar
și prin recunoștința
urmașilor… Ba, poate, ca
pavăză în fața unor vremuri
precum cele pe care le trăim
astăzi, mai ales prin acțiunile
urmașilor. Pentru că un pan-
teon nu devine mai bogat prin
rânduri de lege, iar martiriul
eroilor nu se dovedește prin
certificate de îngăduință
emise de politicieni… El se
cultivă în conștiința publică,
se sădește și se îngrijește prin
fapte, eroii neavând nevoie de
o lege pentru a le atesta
meritele, contribuțiile, jert-
fele… Ei sunt acolo prin ceea
ce au făcut, prin ceea ce au
sacrificat, fiind dincolo de
posibilitățile unor legi, și ale
unor muritori, de a le atesta
nemurirea…

Un Panteon Național,
cuprinderea lui istorică și
culturală, recunoașterea lui ca
osatură din jertfe,
conștientizarea valorii și
necesității acestuia pentru cei

de azi și cei de mâine, se face
prin faptele eroilor și martirilor
naționali și se continuă, prin
noi, prin umila noastră
contribuție, prin onorarea
cărților de istorie, prin conser-
varea și promovarea caselor
memoriale, prin așezarea de

monumente ca piedestale
între noi, cei mărunți, și bolta
cerească a Eroilor și Martirilor.

Panteonul există
acolo, în ceruri… Trebuie doar
să ne ridicăm privirile și să-l
onorăm prin fapte, prin rezidi-
rea a ceea ce ne-au lăsat deja
aici, pe pământ. Căci, ‘geaba
vom scrie zeci de legi, de
recunoaștere a meritelor mar-
tirilor, dacă moștenirea lor va
fi lăsată pradă buruienilor,

mucegaiului, nepăsării. Dacă
ei vor deveni aici, printre noi,
doar ruine, doar cărămizi de-
sprinse din ziduri monumen-
tale, doar bârne de case
lăsate în ploaie și îngheț, doar
pietre tombale răsturnate și
înecate în mâlul unor cimitire.

Și nu, ei nu se
scufundă aici, dimpreună cu
caselor lor, cu monumentele,
cu troițele și crucile nepăsării,
ci noi, noi ne săpăm
adevărate cripte ale uitării.
Uitarea demnității, uitarea
onoarei, a respectului, a mân-
driei, a Patriei în contur de is-
torie și geografie, de cultură și
îngemănare spirituală a valo-
rilor ce astăzi par poate
desuete. Deși, nu ele sunt

perimate, ci noi, noi suntem
cei prea goliți de alegerile a
30 de ani irosiți în vidul
nepăsării…

Recunoștința nu se
poate proba prin articole de
lege… Ci prin ceea ce mai
putem face pentru a dovedi că
merităm o șansă. Iar locul
Eroilor și Martirilor este,
înainte de toate, în calen-
darele Bisericii Ortodoxe
Române, din închinare
izvorând drumul întru
așezarea lor printre sfinții nea-
mului, și în cărțile de istorie…
Și pentru Mihai Viteazul, și
pentru Horia, Cloșca și
Crișan, dar și pentru cei 45 de
români uciși la Beliș, în 1918,
de mercenarii grofului Ur-
manczy… Căci oare ce rost ar
avea o lege de desemnarea
ca martiri ai neamului ai tu-
turor acestora când cărțile
noastre de istorie au paginile
rupte exact de aceia ce astăzi
ne îndeasă printre rânduri?
Pentru că asta se întâmplă
acum: politicienii ne confiscă
istoria, o iau din mâinile celor
îndreptăți să o lase moștenire
prin gândurile lor despre
faptele celor ce au fost,
punând mai presus de rostul
cărților, mai presus de pietrele
de hotar ceresc pe care le
avem deja aici, actele politice
ale dreptului lor de a decide
cine ne sunt martiri, cine eroi
și cine… nimic.

Toți Eroii Neamului
trebuie cuprinși într-o lege,
dacă politicienii chiar vor să
lase ceva în urma lor… Dar să
o facă, nu pentru a-și demon-
stra apucăturile lor de a se
așeza peste penițele cronicar-
ilor, de a sări cu bocancii pe
cărțile de istorie, ci drept mod-
est elogiu față de cei ce sunt
oricum fără de cuprindere. Să
pună înapoi în cărțile de isto-
rie paginile rupte de venetici.
Să smulgă pânzele de
păianjen de pe boltele monu-
mentelor. Să refacă zidirile
înainte de a deveni ruine, nu
doar în planul fizic, ci și în cel
ale recunoștinței. Și, mai ales,
să nu transforme eroii și mar-
tirii în șapouri populist-elec-
torale. Locul lor a fost deja
scris în orele astrale ale nea-
mului, iar noi trebuie doar să
nu lăsăm nisipul prezenței
noastre să se scurgă în van…
Căci, degeaba vom avea
oricâte astfel de legi dacă nu
vom face nimic altceva. Ba,
va fi doar o altă dovadă a
nepăsării și lașității noastre de
a-i fi lăsat pe politicieni să se
închipuie deasupra istoriei,
deasupra acelor izvoare de
clipe astrale hărăzite nou.

Eroii trăiesc prin noi,
prin ceea ce suntem, prin
ceea ce înfăptuim!…

●

Nimic despre Covid-19, dar…Nimic despre Covid-19, dar…

Corneliu
Vlad

MMai întâi șoapte
neliniștitoare, nedumeriri,
apoi întrebări tot mai insis-
tente, obsedante, fiori de
spaimă, adunându-se toate
într-o masă critică din care a
detonat, la scară planetară,
ceea ce avea să se
numească pandemia noului
coronavirus Covid-19. A fost
proclamată cea mai
neobișnuită primejdie care
amenință individul și
omenirea, pericol de neevi-
tat pentru fiecare pământean
și pentru întreaga specie
umană, care surprinsă și
împietrită, încearcă să-și
adune mințile buimăcite și
îngrozite pentru a face ceva,
adică pentru a preîntâmpina
sau evita sau stăvili
coșmarul atât de real al unui
dușman redutabil și nevăzut,
parcă inzestrat cu o
inteligență supraumană, de
o viclenie și un cinism fără
limite.

Cum să nu se
cutremure lumea, într-o
panică generalizată, în fața
unei asemenea forțe oarbe
și malefice despre care mai
toți avem convingerea că ne
poate înhăța oricând, ori-
unde, fără să simțim, lipsiți
de sau neîncrezători în
apărare, cu mâinile goale în

fața unui coșmar atât de
real.

Cum să nu se
înspăimânte lumea, într-o
panică generalizată, în față
unei asemenea amenințări
resimțită ca o primejdie
existențială pentru toți și
pentru fiecare dintre noi, 
o primejdie care 
ne găsește stupefiați,
dezorientați, nelămuriți,
nepregătiți, neputincioși? De
la protagoniștii din vârful ier-
arhiei mondiale publice sau
oculte, politice, de afaceri
sau din lumea științei și până
la omul de rând, lumea
întreagă se întreabă tortu-
rant sau cu doza de lucidi-
tate care se mai poate
păstra: ce-i de făcut? Cum
să te împotrivești unui
dușman atipic, nevăzut, ver-
satil, parșiv, mutant, aparent
sau nu, invincibil? Mai marii
zilei își ascund cu greu per-
plexitatea, se adresează
mulțimilor cu mesaje 
ce se vor încurajatoare,
liniștitoare, dar eșuează, de
regulă, în enunțuri nu prea
convingătoare, șovăielnice,
contradictorii, altele de la o zi
la alta. Se imaginează,
i m p r o v i z e a z ă ,
experimentează și aplică, în
pripă, strategii și tactici, for-
mule de acțiune, se
decretează, se contestă, se
revocă măsuri, recomandări,
precauții și interdicții, se vrea

și nu se vrea lansarea felu-
ritelor acțiuni în comun, în
mici colectivități sau la nivel
național ori regional, se
mizează sau nu pe
organizații cu vocație
internaționala îndrituite 
cu garantarea sănătății
societăților umane.

Dar flagelul își
urmează parcă netulburat,
implacabil, propriile legi 
și curmă vieți, răvășeste
societăți, răspândeste
groază in iuresul sau plane-
tar care nu tine seama de
granite, continente, distante,
oprelisti si precautii. În isto-
ria și legendele lumii, poate
doar biblicul Potop al lui Noe
să fi solicitat într-atâta de
adânc, de dramatic și cu o
asemenea amplitudine spe-
cia umană.

Cât de apocaliptic
este acest tablou și câtă re-
alitate, cât adevăr se
regăsește în această
percepție indusă de teama
paroxistică a momentului?

Să lăsăm deoparte,
pe cât se poate, noianul
copleșitor de vrute și nevrute
care cresc exponențial și a
căror explozie informațională
în lanț cotropește și
agresează mințile, să
încercăm să ne abstragem
din isteria colectivă
explicabilă, dar care se
dovedește a fi, într-o măsură
din ce în ce mai greu de ig-

norat, indusă, inculcată,
inoculată, insinuată și să
apelăm la dreapta judecată
a ceea ce se întâmplă. Iar
pentru aceasta, o formulă la
îndemână – și care este, de-
sigur, departe de a fi alfa și
omega – poate fi și tentativa
de elucidare a sinistrului și
enigmaticului fenomen sin-
gular prin care ne e dat să
trecem. Să rememorăm
așadar fapte petrecute și idei
ventilate în trecut, dar
atingătoare la evoluțiile de
astăzi, care rezonează cu
ceea ce trăim acum. Căci
pandemia Covid-19 nu s-a
născut din nimic, are un tre-
cut al său, origini lesne de
aflat, trasee ce pot fi de-
scrise, are o preistorie a sa,
preludii mai mult sau mai
puțin luate în seama, are an-
tecedente, ba chiar a și fost
cumva prevestită cu ani
înainte de izbucnirea ei.
În ce mă privește, am la
îndemână un asemenea în-
dreptar. Am scris cu vreo
zece ani în urmă o carte pe
care n-am reușit să o public
până acum, despre Cei
Patru Cavaleri ai Apocalip-
sei, așa cum sunt ei întrupați
în lumea de azi. Ei ar putea fi
Schimbarea climei, Teroris-
mul, Pandemiile și Criza.
(Mai sunt însă și alții, mai
mici, cavaleri ai Groazei, și
ei cu însușiri malefice, gen-
eratoare de spaima

colectivă.) Amenințări glob-
ale, colosale, definite la
proporții reale sau hiper-
bolizate, conștient sau nu,
onest sau mistificator, dera-
paje logice interesate și in-
strumentate, politizate sau
răstălmăcite.

Toate aceste
amenințări se regăsesc într-
un numitor comun care in-
clude, între altele, ca
elemente esențiale, sfidarea,
evaluarea, avertismentul,
imperativul acțiunii, dar și,
din păcate, exagerarea și
mistificarea, alarmismul și
spaima – toate investite cu
scopuri precise. Între aceste
scopuri fiind restructurarea
echilibrului global între prin-
cipalii centri de putere ai
lumii, restricționarea sau in-
terzicerea unor drepturi fun-
damentale ale omului,
instaurarea unor regimuri
autoritariste. Dar mai trans-
pare din acest univers sum-
bru și o rază luminoasă de
speranță: aceste mari
încercări cu care se
confruntă contemporanii dar
vor avea de luptat și
generațiile care vor urma au
șansa de a deschide și
oportunități salutare pe care
lumea se străduiește să le
identifice.
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