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Am fost 
întrebaţi 

de mai multe 
ori, de ce acor-
dăm “prea mult 
spaţiu” spiritua-
lităţii. De ce nu 
acordăm spaţiu 
egal şi „altor 
opinii”, diferite 
de cele religioa-
se sau ortodoxe, 

ateismului ştiinţific sau postmoderniş-
tilor. Răspunsul este destul de simplu: 
în primul rând, am iniţiat această pu-
blicaţie nu pentru a reproduce materia 
atee, care este prezentă în cantităţi mai 
mult decât suficiente în bibliotecile, 
şcolile şi universităţile noastre. În al 
doilea rând, cred că spiritualităţii se 
acordă nu “prea mult”, ci prea insufi-
cient spaţiu, AXA fiind gândită drept 
o baionetă care ar sparge monopolul 
ideologic instaurat de „generaţia post-
modernistă”. Revista încearcă să pre-
zinte un alt aspect al stărilor de fapt, un 
model de gândire diferit de dogmele 
liberalismului de stânga. 

Societatea golită de sensuri şi va-
lori sau o „societate deschisă”, cum le 
place să-i spună oracolii occidentalis-
mului, este sortită, mai devreme sau 
mai târziu, pieirii. În aceste condiţii, 
tradiţionalismul ortodox, este acea 
pastilă care vine să salveze ceea ce    
mai poate fi salvat. 

Chiar dacă percepe instictual sta-
rea de anormalitate, intelectualitatea 
noastră încă nu este gata să priveas-
că realitatea aşa cum este. Mentalita-
tea omului modern, cu atât mai mult 
a unui intelectual, nu poate percepe 
esenţa paradigmelor tradiţionaliste. 
Din această cauză, ortodoxia este în-
ţeleasă destul de eronat. Dacă se poate 
vorbi de o „înţelegere” propriu-zisă. 

În perioada comunistă, s-a încer-
cat transformarea Bisericii şi a creş-
tinismului într-un soi de „instituţii 
de asistenţă socială”. Mai straniu 
este faptul că, în Occident, pe ace-
eaşi cale a mers şi Biserica Catolică. 
Creştinismul este perceput în con-
tinuare drept o „doctrină socială”, 
„cod moral” şi nimic mai mult. Chiar 
şi în interiorul Bisericii se observă 
unele tendinţe ale canalizării întregii 

activităţi bisericeşti spre „acţiuni fi-
lantropice”. 

Ideologia, spre deosebire de doc-
trină, este structură fixă, amorfă şi 
universală. Născută în perioada victo-
riei raţionalismului modern, ideologia 
devine unica schemă de gândire a in-
telectualului. Iată de ce, orice model, 
orice formă sunt privite dintr-un punct 
de vedere ideologic de către intelectu-
ali, chiar dacă aceştia se declară duş-
mani ai ideologiilor. Postmodernis-
mul, moda intelectuală a vremurilor 
noastre, se construieşte pe negaţii, nu 
pe afirmaţii. Să ne amintim că lozinca 
tineretului neo-marxist, care a ieşit pe 
străzile Parisului în 1968, pentru a-şi 
demonstra „emanciparea”, era: „ Este 
interzis a se intezice ? ”, fără a 
propune un proiect nonideologic celui 
existent. A se observa că anume acest 
an, 1968, a devenit simbolul „genera-
ţiei post-moderniste”. Generaţie care 
vine de nicăieri şi pleacă spre nicăieri.

De aici provine handicapul inte-
lectual al perceperii creştinismului. În 
mentalitea post-modernistului, Biseri-
ca este cea care „neagă”, „interzice”, 
fără a se încerca să se vadă reversul 
medaliei. Libertatea nu este un act ne-
gativ, protestatar, ci este un act pozi-
tiv, acumulativ. Omul devine liber în 
măsura în care se înalţă spiritual, îşi 
desăvârşeşte personalitatea – chipul 
Creatorului în om. Hristos nu a venit 
să strice legea ci să o „împlinească”. 
Nicolae Steinhardt îl considera „revo-
luţionar” pe Iuda, nu pe Hristos. Iuda 
l-a vândut pe Mântuitorul nu pentru 
bani, ci pentru a provoca o răscoală a 

poporului, care simpatiza cu Iisus, îm-
potriva ocupaţiei romane. Anume Iuda 
era un „postmodernist” convins. Pro-
babil nu în zadar, mulţi din intelectuali 
postmodernişti s-au arătat „extaziaţi” 
de „Evanghelia după Iuda”.

Liberalismul postmodern este o 
„revoluţie permanentă”. El există, se 
hrăneşte din „spargerea barierelor”. 
Aşa cum numărul „barierelor” este 
unul infinit, liberalismul va avea întot-
deauna de lucru. Mişcarea într-o astfel 
de direcţie este una care goleşte, dar 
nu împlineşte. Mai devreme sau mai 
târziu, acesta încep să se contrazică: 
valorile sunt ca un combustibil la auto-
mobil, cu cât te deplasezi mai departe, 
cu atât rişti să rămâi cu rezervorul gol. 
Imaginaţi-vă un şofer care îşi goleşte 
intenţionat rezervorul de benzină şi în 
acelaşi timp încearcă să ajungă depar-
te. Un absurd. Nu şi în cazul postmo-
dernismului.

Revista AXA este deschisă spre co-
laborare. Dar acest lucru nu înseamnă 
că îşi va acorda spaţiul unor idei, opi-
nii care sunt, şi fără contribuţia noas-
tră, dominante în societate. Publicaţia 
noastră se vrea un manifest împotriva 
lumii moderne. Revoluţionarismul 
nostru porneşte de la sensul iniţial al 
cuvântului - „re-volutio” („reîntoar-
cere”), nu în sensul său socialist, ci 
tradiţionalist. În acest sens, ortodoxia 
este adevărata revoluţie, o „revoluţie 
permanentă”, o revoluţie care ne face 
să ridicăm privirea din pământ spre 
cer, simţind cum se pogoară peste noi 
veşnicia.

Ortodoxia - adevărata 
revoluţie de Octavian Racu
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Preşedintele Venesuelei, Hugo Chavez, 
ameninţă să scoată tancurile în stradă, în 
cazul în care opoziţia va obţine victorie la 
alegerile regionale, care vor avea loc la 23 
noiembrie. „În cazul în care oligarhii vor 
reveni la putere, prefer să scot tancurile în 
stradă pentru a apăra guvernul revoluţionar 
şi poporul”, a declarat liderul venesuelean. În 
opinia lui Chavez, alegerile regionale, la care 
urmează să fie aleşi guvernatori în cele 23 de 
state şi 330 primari şi şefi ai consiliilor mu-
nicipale, sunt decisive pentru soarta ţării.

În cazul victoriei opoziţiei 
la alegeri, Hugo Chavez va 
scoate tancurile în stradă

ISC intenţionează, de asemenea, să 
cenzureze relatarea operaţiunilor poliţiei 
care au implicaţii în chestiuni de securi-
tate naţională. 

Propunerea vine pe fondul îngrijorări-
lor Comisiei legate scurgerile de informa-
ţii, a căror publicare ar putea afecta major 
derularea unor investigaţii.

ISC deţine o mare putere în Parlamen-
tul britanic - primeşte rapoarte secrete de 
la MI5, MI6 şi GCHQ şi este foarte influ-
entă în definirea politicilor guvernului. 

Potrivit codului de comportament, cu-
noscut şi ca sistemul DA-Notice, care are 
un caracter voluntar, Guvernul poate cere 
mediei să nu publice o ştire. 

Organizaţiile pentru libertăţi civile 
consideră că aceste restricţii se pot dove-
di “foarte periculoase şi dăunătoare”. Ele 
susţin că cenzurarea presei, în momentul 
în care scurgerile de informaţii vin din 
partea serviciilor secrete, reprezintă o ma-
sură total nejustificată.

DA-Notice: cenzura prin voluntariat

Sistemul D-Notice a fost introdus în 
1912, când Oficiul pentru Război (actualul 
Minister al Apărării) a început să întrodu-
că cenzura asupra subiectelor care impli-
cau chestiuni de siguranţă naţională.

În 1993, s-a trecut la denumirea DA-
Notice - organism format din patru func-
ţionari civili de rang înalt, cu o eminentă 
personalitate militară pe postul de secre-
tar, şi 13 membri nominalizaţi de media 
pentru a forma “Defence Press and Broad-
casting Advisory Committee”. 

Contrar concepţiei populare, restricţiile 
cerute de DA-Notice au doar caracter de 
recomandare şi nu pot fi impuse prin lege. 

Autorităţile consideră că impunerea 
prin lege a constrângerilor va genera osti-
litate din partea presei. 

Serviciile britanice de securitate ar putea beneficia de puteri fărăprecedent pentru 
a interzice presei să publice subiecte legate de securitatea naţională, potrivit unei 
propuneri care este discutată de Parlamentul britanic. Comisia pentru informaţii 
şi securitate (ISC) vrea să introducă o prevedere legislativă potrivit căreia presa nu 
poate difuza informaţii care ar putea afecta securitatea naţională, relateaza inde-
pendent.co.uk, citând surse parlamentare.

Presa britanică ar putea fi cenzurată 
în difuzarea informaţiilor cu impact 
asupra securităţii naţionale

Doar 30 la sută de americani cred că îşi vor 
păstra locurile de muncă după valurile de re-
duceri de personal în companiile din SUA. 
Acestea sunt rezultatele unui sondaj inter-
actic organizat de CNN. Doar 23 la sută din 
respondenţi consideră că nu sunt ameninţaţi 
de concediere, în timp ce majoritatea (49 la 
sută) nu sunt siguri de acest fapt. Experţii 
americani, consideră că problema şomajului 
ar putea deveni şi mai acută. Potrivit celor 
mai pesimiste prognoze, aceasta ar putea 
atunge nivelul de 7-8 la sută la finele anului 
viitor.

Majoritatea americanilor nu 
sunt siguri dacă îşi vor păstra 
locul de muncă

La 12 noiembrie, la sediul Centrului de infor-
mare „Pro Europa”, în incinta Universităţii de 
Stat din Cahul „B.P. Haşdeu” în cadrul unei 
întâlniri cu studenţii masteranzi, a avut loc lan-
sarea oficială a publicaţiei periodice AXA. 

Revista a fost prezentată de către preşedintele 
Ligii pentru Dezvoltare şi Realizare a Tinerilor 
(LIDER), Stanislav Dohot, Octavian Racu şi Ar-

tur Leşcu, membri ai colectivului de redacţie. 
În cadrul întâlnirii cu studenţii, s-au discutat modalităţile de colaborare şi promovare a 
ideilor publicaţiei în rândul tinerilor.
„Revista este deschisă pentru colaborare cu mediul universitar, atât cu cel de la Chişinău, 
cât şi cel de la Bălţi şi Cahul”, a afirmat preşedintele LIDER, Dohot Stanislav. 
Revista apare cu ajutorul susţinerii Fundaţiei „Konrad Adenauer”, care şi-a deschis re-
cent oficiul la Chişinău.

Revista AXA a fost lansată la Cahul!
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Savanţii din cadrul Universităţii din Oxford au pus bazele unei studiu interdisciplinar. Ca-
drele universitare vor încerca să răspundă la întrebarea: „De ce oamenii cred în Dumnezeu?”.

Iniţiatorii cercetării vor încerca să stabilească dacă credinţa în fiinţa supremă este dat natu-
ral, sau este un produs al educaţiei sau evoluţiei sociale.

Realizarea acestui proiect presupune aplicarea metodelor etnologiei, biologiei evoluţionsite, psi-
hologiei, neurologiei şi tehnologiei computerizate. O atenţie deosebită savanţii vor atrage conflictelor 
religioase, mecanismului psihologic al apariţiei sentimentului religios şi rolul social al religiei.

Conducătorul grupului de cercetători, psihologul Jutin Barret afirmă că este foarte complicat a se-
para la omfaptele naturale de cele dobândite. „Ambele fenomene coexistă în comuniune. Majoritatea 
oamenilor cred că apropierea de o anumită religie necesită consultare doctrinei acesteia. Iată de ce, 
de multe ori se consideră că religia ar fi rezultatul educaţiei. Totuşi, faptele contrazic aceste lucruri: 
doar predispoziţia psihologică pentru credinţă în Dumnezeu conduce spre religiozitate, precizează 
savantul. 

Barret presupune că religiozitatea este o parte a naturii umane: „Dacă, spre exemplu, veţi trimite 
doi copii de ambele sexe, care nu au avut parte de o educaţie religioasă, pe o insulă pustie, cu timpul 
veţi obţine o generaţie cu anumite idei religioase. În mod natural, oamenii sunt predispuşi spre pro-
ducere unor astfel de idei”.

Savanţii britanici vor să afle de ce 
oamenii cred în Dumnezeu

Medicii chinezi au recunoscut oficial dependenţa de internet drept 
„tulburare comportamentală”. Pentru aceasta au fost elaborate 
criterii de diagnosticare şi recomandări pentru tratament, iar cli-
nicile psihiatrice au primit recomandări cu privire asistarea paci-
enţilor cu astfel de probleme. O astfel de iniţiativă a fost determi-
nată de creşterea îngrijorătoare a problemelor psihice care apar 
în urma utilizării abuzive ai reţelei internet.

Definirea bolii şi criterii de diagnosticare au fost elaborate de colabo-
ratorii Spitalului Central Militar din Beijing, în baza dosarelor a peste 
1300 de utilizatori de internet „cu probleme”. Simptomele dependen-
ţei includ dorinţa nelimitată de a accesa reţeaua, epuizarea fizică şi 
mintală, iritare, tulburarea somnului şi concentrării atenţiei.
Este considerată dependentă de internet persoana care petrece în reţea 
nu mai puţin de şase ore şi la care se observă cel puţin unul din simp-
tome timp de tei luni consecutive.
Tai Ran, expertul care a elaborat recomandările, afirmă că 80% din 
pacienţi pot fi trataţi. Cursul de lecuire durează în jur de trei luni.
Studiile anterioare indică faptul că în jur de 10 la sută din utilizatori 
de internet, în vârstă de până la 18 ani, sunt dependenţi de internet. 7 
la sută din aceştia sunt de sex masculin. Potrivit estimărilor Centrului 
de informare a reţelei chineze, în 2007 existau peste 210 de utilizatori 
de internet. Aproximativ jumătate din aceştia sunt persoane cuprinse 
în vârsta de 18 şi 30 de ani.

În China dependenţa de internet 
este recunoscută ca boală

Militarii americani vor avea acces la un nou site Internet, 
creat de Pentagon după modelul YouTube şi care se va numi 
Trooptube.tv.
Unul dintre clipurile accesibile miercuri pe prima pagină a por-
talului TroopTube era un omagiu adus trupelor de noul şef al 
Comandamentului Central american, generalul David Petraeus, 
pentru “activitatea formidabilă” din Irak şi Afganistan.
Site-ul a fost realizat de companiile Delve Networks şi Marion 
Montgomery, putând fi accesat doar de militarii activi, de rezer-
vişti şi de famiile acestora.
În mai 2007, Pentagonul le-a interzis militarilor să acceseze site-
uri precum YouTube şi MySpace.

Pentagonul a creat 
un site asemănător 
cu YouTube

mediafax.ro
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Totalurile  război
Conflictul armat între Georgia şi Osetia 

de Sud precum şi Rusia care a inter-
venit în Oseţia a evidenţiat nu numai proble-
me politice care au marcat sfârşitul orânduirii 
postbelice a lumii, bazate pe acordurile din 
Ialta şi Potsdam, ci şi un număr de probleme 
militare specifice, care necesită nişte răspun-
suri clare. Aventura iresponsabilă a liderului 
georgian, printre altele, a arătat o netemei-
nicie totală a concepţiei militare georgiene, 
bazată pe tempouri de creştere de tip „Staha-
nov” a bugetlui militar şi pe o veche lozincă 
sovietică – în trei ani a ajunge şi a depăşi Ru-
sia în domeniul militar. Ajutorul militar ame-
rican masiv, a scos din minţi tinerii politicieni 
georgieni care au o idee destul de vagă despre 
un război real şi despre legile artei militare. 
După “curăţenia generală” efectuată în rându-
rile ministerului apărării, pe posturile de con-
ducere au fost înăintate cadre ofiţereşti tinere, 
instruite în şcoli militare americane şi NATO, 
autoritatea cărora nu se pune la îndoială, dar 
fără o destulă experienţă în conducerea tru-
pelor, planificarea şi efectuarea operaţiunilor 
militare la o scară largă. Foştii capitani şi ma-
iori, deveniţi peste nopate colonei şi generali, 
la nivelul lor de pregătire au rămas la treapta 
de eşalon batalionar, despre ce ne mărturiseş-
te foarte clar însăşi planul operaţiunii de ocu-
pare a Osetiei de Sud. 

Potrivit harţilor georgine găsite pe câmul 
de luptă şi în conformitate cu logica operaţiu-
nilor militare, misiunea de bază era ocuparea 
oraşului Ţhinval (Čhreba în limba osetină) şi 
ieşirea la aliniamentul satului Kehvi. Ce pre-

supunea să facă comandamentul mai departe 
nu este clar, dar se pare că se considera că 
guvernul demoralizat al Osetiei de Sud ar fi 
acceptat toate condiţiile propuse de Tbilisi. 
Planul nu prevedea însă, nici posibilitatea de 
rezistenţă a formaţiunilor militare locale în 
condiţiile luptei de stradă, nici eventualitatea 
intrării în conflict a trupelor ruseşti de menţi-
nere a păcii, în pofida numărului lor mic, nici 
posibilitatea retragerii formaţiunilor osetine 
în regiunea Djavei şi trecerea războiului în 
forme poziţionare. Pierderea capitalei nu în-
semna pentru oseţi eşecul în conflict, deoa-
rece anume în regiunea Djavei erau concen-
trate rezervele principale şi anume acolo era 
pregătită linia de apărare. Orbiţi de Čhreba 
(Ţhinval) în flăcări, strategii georgieni s-au 
limitat la cea mai apropiată problemă, fără a 
indica continuitatea operaţiunilor militare. De 
fapt, aceasta era o lovitură frontală de “taran” 
bazată pe efectul de spontanietate. La simplă 
privire pe hartă se observă că pentru obţine-
rea scopurilor politice era necesar de a izola 
raionul Djava de Osetia, şi de a ocupa tune-
lul Roki, prin debarcarea unui desant. Astfel, 
operaţiunea de ocupare a oraşului Čhreba 
(Ţhinval), pregătită amănunţit şi efectuată 
corect din punct de vedere tactic purta un ca-
racter local, ceea ce ne arată orizontul îngust 
a autorilor acestui plan. Fără doar şi poate 
nici nu poate fi vorba despre amestecul speci-
aliştilor americani în planificarea operaţiunii, 
deaorece ei nu puteau planifica o operaţiune 
atât de incapabilă. 

Ar fi fost chiar foarte straniu, dacă opera-

ţiunea s-ar efectua altfel, luând în considera-
ţie cine se afla la conducerea forţelor militare 
georgiene. Ministrul apărării Georgiei, cetă-
ţeanul Israelului Mihail Kazeraşvili, absol-
vent al facultăţii de drept internaţional şi re-
laţii internaţionale a Universităţii de Stat din 
Tbilisi, o persoană civilă şi necompetentă în 
probleme militare. Cu siguranţă nu a elaborat 
personal planul operaţiunii militare, însă el 
poartă răspundere personală pentru selecţio-
narea cadrelor superioare a armatei, a căror 
obligaţie directă a fost elaborarea unor astfel 
de documente. Nu este mai bine pregătit şi 
comandantul Statului Major Unit al Forţelor 
Militare Georgiene, general de brigadă Zaza 
Gogava. Absolvind în anul 1994 Universita-
tea Tehnică de Stat din Tbilisi, după un an îşi 
începe cariera militară în grupul de destinaţie 
specială „Omega”, a serviciului de securitate 
georgian. De atunci a făcut serviciul în dife-
rite unităţi. De asemenea, a trecut o pregătire 
în SUA, în perioada anilor 1995-2002. Astfel 
de unităţi, din cauza caracterului lor specific, 
nu sunt legate cu armata şi nu cunosc tactica 
ducerii unei lupte contemporane de arme în-
trunite. Cu acelaşi rezultat, pe postul decisiv 
de comandant al Statului Major Unit puteau 
să numească un poliţist de sector, numai din 
considerente că şi el poartă epoleţi ca şi mi-
litarii. Este clar, că despre o conducere reală 
din partea unui astfel de comandat al Statu-
lui major nici nu poate fi vorba. Poziţii-cheie 
în războiul de 5 zile a efectuat comandantul 
operaţiunilor de menţinere a păcii a Statului 
Major Unit georgian, general de brigadă Ma-

de Artur LEŞCU, masterand, Facultatea de Istorie şi Filosofie USM
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muka Kuraşvili, care încă în 2007 conducea 
doar un batalion, şi la nivelul pregătirii sale 
personale nu a depăşit prea mult comandanţii 
săi direcţi. 

Despre lipsa unei gândiri strategice la con-
ducătorii Georgiei, ne vorbeşte şi faptul că 
aceasta n-a luat în consideraţie posibilitatea 
deschiderii unui al doilea front în Abhazia, 
situaţia pentru care Georgia, în realitate, nu 
era pregătită. Concentrând împotriva armatei 
Osetiei de Sud în număr de 3000 de persoane, 
care aveau în dotare 20 tancuri, 95 tunuri şi 
aruncătoare (dinre care 72 obuziere), 180 ma-
şini blindate (dintre care 80 maşini de luptă 
pentru infanterie) şi 3 elicoptere Mi-8 o gru-
pare a forţelor sale în număr de 25000, ceea 
ce constituia 75 % a tuturor forţelor militare, 
direcţia operativă de vest din partea Abhaziei 
rămânea descoperită. 

Ideile despre un război-fulger, nu s-au 
adeverit zdrobindu-se de rezistenţa dârză a 
formaţiunilor osetine. Armata georgiană s-a 
împotmolit în luptele de stradă. Chiar la mo-
mentul celui mai mare succes, care a avut loc 
pe data de 8 august, trupele georgiene nu con-
trolau întreaga Čhreba (Ţhinval), periferiile 
nordice rămâneau în mâinle osetine. Anume 
de acolo şi s-a pornit valul refugiaţilor spre 
Djava, şi toate astea fără a lua în consideraţia 
posbilitatea intervenţiei Rusiei în război.   

Rezultatele războiului de 5 zile necesită o 
analiză foarte amănunţită. Una din concluzii 
este că pregătirea statului pentru război este 
un proces permanent, care necesită mult timp 
şi forţe. Nu se poate crea o armată capabilă de 
luptă în doazr câţiva ani, chiar şi cu ajutorul 

unei finanţări grandioase, care atinge 1 mlrd. 
de dolari. În urma conflictului militar, Georgia 
a rămas practic fără armată. În timpul luptelor 
în oraşul Čhreba (Ţhinval) după diferite cal-
cule, au fost distruse în jur de 15 tancuri geor-
giene şi doborâte de către apărarea antiaeria-
nă 4 avioane. Georgia a confirmat nimicirea 
a câtorva avioane pe aerodromul Marneuli în 
rezultatul loviturilor aviaţiei ruse pe data de 8 
august. În afară de asta trupele ruse au captu-
rat mai mult de100 unităţi de tehnică blindată, 
inclusiv 65 tancuri. Altă urmare a războiului a 
fost nimicirea totală a flotei georgiene. 

În acest război s-a evidenţiat şi un alt fapt 
mai puţin observat - recrutarea forţată în ar-
mata profesională prin intermediul salariilor 
ridicate într-o ţară săracă duce la scăderea 
calităţii efectivului în cadrul armatei. Ademe-
niţi de leafa ridicată, în armata georgiană cu 
un val necontrolat au nimerit un număr mare 
de elemente pauperizate care erau gata să în-
deplinească orice ordin a comandamentului, 
dar care nu o vagă închipuire despre cerinţele 
contemporane de ducere a ostilităţillor mili-
tare, reieşite din convenţiile de la Geneva. Ca 
rezultat, Georgia a rămas practic fără armată, 
refacerea planificată a căreea de la zero va 
dura câteva decenii. 

Dacă este să vorbim despre tactica folo-
sită de trupele ruse este destul de complicat 
din cauza duratei scurte a operaţiunii. Trebuie 
de menţionat doar că s-a contat pe rapiditatea 
reacţiei la acţiunile forţelor gerogiene, care 
s-au impotmolit în luptele de stradă cu armata 
locală. E necesar de subliniat acea anvergură 
strategică cu care armata rusă a intrat în luptă. 

În afară deblocării Čhrebei (Ţhinval) au fost 
date lovituri întregii infrastructuri şi indus-
triei militare georgiene. În urma atacurilor 
aeriene au fost expuse uzina aeriană din Tbi-
lisi, bazele miliare din Mţheta şi Gori, baza 
maritimă militară din Poti, defileul Kodor din 
Abhazia. Toate acestea ne arată capacitatea 
bună, a conducătorilor militari ruşi, de a con-
strui strategiile militare, care practic în câteva 
zile au reuşit să distrugă întreaga infrastructu-
ra militară georgiană.

Dacă să vorbim despre armata rusă, în po-
fida succesului clar, războiul de 5 zile a evi-
denţiat la fel câteva probleme, despre ce ne 
vorbesc pierderile impunătoare în gruparea 
forţelor ruse, implicate în conflict. În timpul 
ostilităţilor militare Rusia a înregistrat 71 de 
morţi, 19 dispăruţi şi 340 de răniţi. Conform 
datelor oficiale a Misterului apărării Federaţi-
ei Ruse, Rusia a pierdut 4 avioane, dintre care 
3 Su-25, şi 1 Tu-22. Experţii ruşi sunt de păre-
rea că în realitate pierderile au fost mai mari, 
decât cele declarate oficial. După datele lor, 
pierderile aviaţii ruse au comzpus 7 avioane 
(4 Su-25, 2 Su-24 şi 1 Tu-22M) şi, probabil, 
un elicopter Mi-24. Potrivit corespondentului 
site-uluiu gazeta.ru, Ilia Azar, care a vizitat 
Čhreba (Ţhinval) trupele ruse de menţinere a 
păcii au pierdut la începutul conflictului un 
număr mare de maşini de luptă de infanterie. 
Războiul a evidenţiat şi câteva trăsături slabe 
ai armatei ruse, dintre care slăbiciunea recu-
noaşterii, o dotare slabă a trupelor cu modele 
noi de transmisiune şi urmărire, inexistenţa 
aviaţiei robotizate şi neutilizarea armelor de 
înalta precizie. 

ului „de cinci zile”
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În urmǎ cu 70 de ani, coborând din avionul 
care a sosit din Munchen, primul ministru 

britanic, Neville Chamberlain, flutura o hârtie 
care, spunea el, garanta pacea în Europa. Agre-
mentul său, mai corect spus, dictatul de la Mun-
chen ceda o parte importantǎ a Cehoslovaciei, 
Sudetenlandul lui Adolf Hitler, în schimbul pro-
misiunii de pace. Acesta a fost punctul culminant 
al politicii de pacificare promovatǎ de puterile 
Europene, în frunte cu Marea Britanie, în încer-
carea lor de a evita un conflict armat cu Hitler. 
Dar iatǎ cǎ numai după un an acest conflict a iz-
bucnit, a cuprins întreg globul şi s-a soldat cu 72 
de milioane de morţi. Al Doilea Rǎboi Mondial a 
fost cel mai distrugǎtor conflict din istorie pânǎ la 
acea datǎ şi a lǎsat în urmǎ o lume divizatǎ care 
se afla sub permanentǎ ameninţare. Chamberlain 
a greşit, şi greşeala lui a costat omenirea foarte 
scump. Un singur om putea sǎ opreascǎ suferinţa 
a milioane de oameni, dar acum 70 de ani, Cham-
berlain a ales calea cea mai uşoarǎ şi a refuzat sǎ 
confrunte rǎul care îl reprezenta dictatorul nazist. 
El a crezut cǎ acea hârtie va salva vieţile britani-
ce, chiar dacǎ trebuiau sacrificate alte vieţi ome-
neşti. Pânǎ la urmǎ, s-a dovedit cǎ rǎul nu poate fi 
oprit decât prin luptǎ.

Evenimentele din ultima perioadǎ ne aratǎ cǎ 
istoria se repetǎ. La 70 de ani de la agresiunea 
Nazistǎ care a declanşat al Doilea Rǎzboi Mon-
dial, Rusia invadeazǎ Georgia, o ţarǎ suveranǎ şi 
independentǎ aflatǎ în plin proces de democra-
tizare şi dezvoltare, dezmembreazǎ acest stat şi 
încearcǎ sǎ înlǎture guvernul sǎu ales democratic. 
Unii analişti şi politicieni au comparat acest act 
cu agresiunea Nazistǎ împotriva Cehoslovaciei. 
Zbigniew Brzezinski spunea cǎ “Putin pune Rusia 
pe o traiectorie ameninţǎtor de similarǎ cu cea a 
lui Stalin şi Hitler la sfârşitul anilor 30”. Ministrul 
de Externe suedez, Carl Bildt, a fost mai explicit 
comparând justificarea lui Putin pentru dezmem-
brarea Georgiei – prezenţa ruşilor în Oseţia de 
Sud – cu cea a lui Hitler pentru “eliberarea” ger-
manilor din Sudetenland. Aceastǎ comparaţie este 
oportunǎ şi poate fi dezvoltatǎ. Istoria ne poate fi 
învǎţǎturǎ, dar noi trebuie sǎ recunoaştem când 
repetǎm aceleaşi greşeli. În cazul Rusiei se repetǎ 
scenariul Germaniei Naziste.

Comparaţia trebuie sǎ înceapǎ de la rezo-
luţia conflictului care a creat aceşti agresori. 
La sfârşitul Primului Rǎzboi Mondial Germa-
nia semneazǎ un armistiţiu cu termeni umilitori 
cu toate cǎ armata sa nu a suferit o înfrângere 
militarǎ categoricǎ şi nici un soldat strǎin nu se 
afla pe teritoriul sǎu. Nici în Rǎzboiul Rece Uniu-
nea Sovieticǎ nu a fost învinsǎ militar, Gorbaciov 
acceptând sǎ elibereze ţǎrile captive din Estul Eu-
ropei în schimbul ajutorului economic. În ambele 
cazuri aceste înţelegeri au fost percepute ca fiind 
umilitoare şi nu au fost acceptate de o parte a po-

pulaţiei şi o mare parte a elitelor conducǎtoare din 
cele douǎ ţǎri. Ambele parcurg o perioadǎ volatilǎ 
în care democraţia nu reuşeşte sǎ se consolideze. 
Republica de la Weimar şi perioada Elţin au fost 
vǎzute de cǎtre elite drept un eşec, perioade de 
slǎbiciune naţionalǎ şi decadenţǎ moralǎ, fǎcând 
astfel posibilǎ apariţia unor dictatori, Adolf Hitler 
şi Vladimir Putin, care urmau sǎ conducǎ state-
lor lor cu o mânǎ de fier. Amândoi pǎtreazǎ doar 
un simulacru de democraţie şi îşi întorc atenţia 
spre reconstruirea imperiului de puţin timp pier-
dut. Hitler începe prin anexarea regiunile locuite 
de germani, iar Putin încearcǎ sǎ îşi impunǎ con-
trolul asupra fostelor republici sovietice. Ambii 
dictatori îşi folosesc puterea economicǎ şi ame-
ninţarea cu puterea militarǎ pentru a înǎbuşi orice 
formǎ de rezistenţǎ. Cei care cedeazǎ de bunǎvoie 
sunt scutiţi de agresiune militarǎ, dar niciunul 
dintre cei doi dictatori nu se sfiieşte sǎ strivească 
sub şenilele tancurilor pe cei care se împotrivesc 
planurilor lor. Aşa cum tancurile naziste au ocu-
pat Praga în 1939, la fel şi tancurile ruseşti ajung 
la 20 de kilometri de Tbilisi în 2008. Politica de 
appeasement  susţinutǎ de statele europene în am-
bele cazuri dau acestor dictatori posibilitatea sǎ 
calce în picioare principiile democratice cu im-
punitate şi sǎ îşi întǎreascǎ poziţia economicǎ şi 
militarǎ devenind astfel o ameninţare pentru în-
treaga lume. Invazia Georgiei nu este nimic alt-
ceva decât o acţiune care face parte dintr-un plan 
mai amplu al Rusiei, menit sǎ reclǎdescǎ Imperiul 
Rǎului cu care sǎ ameninţe libertatea, bunǎstarea 
şi democraţia pe întregul glob.

În 1938, probabil, au fost puţini cei care au 
crezut cǎ în numai un an se va declanşa un nou 
rǎzboi mondial. Şi în 2008 sunt puţini cei care 
apreciazǎ cât de periculoasǎ este Rusia pentru 
întreaga lume. Reacţia liderilor politici mondiali 
la agresiunea rusǎ împotriva Georgiei aratǎ cǎ ne 
uitǎm uşor istoria. Nicholas Sarkozy a jucat rolul 
lui Chamberlain cu aceiaşi eficacitate, lui Putin 

nepǎsându-i de înţelegerea fǎcutǎ. Guvernul Ita-
lian, prin vocea lui Franco Frattini, a urmat con-
ştiincios urmele lǎsate de Mussolini în 1938, acu-
zând Georgia pentru cele întâmplate şi justificând 
acţiunile dictatorului de la Kremlin. Probabil sin-
gura diferenţǎ substanţialǎ este rolul jucat de Sta-
tele Unite. În timp ce în anii 30 SUA era izolatǎ, 
în 2008 a decis sǎ intervinǎ în favoarea Georgiei. 
Chiar dacǎ aceastǎ intervenţie a fost crucialǎ, ea 
nu a fost suficient de fermǎ şi categoricǎ, lǎsând 
iniţiativa aliaţilor europeni. Americanii nu au în-
ţeles vulnerabilitatea statelor europene în faţa Ru-
siei. Este adevǎrat cǎ SUA este implicatǎ în alte 
douǎ rǎzboaie, în Irak şi Afganistan şi Georgia 
poate pǎrea o problemǎ europeanǎ, dar reacţia sa 
întârziatǎ şi prea limitatǎ nu poate fi scuzatǎ.

Invazia Georgiei marcheazǎ un punct foarte 
important în istoria secolului XXI şi greşim dacǎ 
trecem cele întâmplate cu vederea. Dacǎ stǎm 
nepǎsǎtori, Rusia îşi va continua planul malefic 
destabilizând alte ţǎri precum Ukraina, Azerbaid-
jan şi Moldova. Imperiul Sovietic, acest Imperiu 
al Rǎului, ar putea fi din nou o realitate. Dictato-
rul de la Moscova a încercat marea cu degetul şi a 
vǎzut cǎ Europa nu îi va sta în cale, iar America, 
sub conducerea noului preşedinte, va fi probabil 
mai preocupatǎ de problemele interne decât sǎ 
vinǎ din nou în ajutorul Europei. Aşa cum în 1938 
puterile momentului au capitulat în faţa lui Hitler, 
la fel şi în 2008 lipsesc acei lideri politici pregǎtiţi 
sǎ facǎ faţǎ agresiunii ruse. Imperiul Rǎului se 
reconstruieşte, iar noi avem datoria sǎ îl oprim. 
Dacǎ Europa şi America refuzǎ sǎ înveţe lecţiile 
istoriei, atunci istoria se va repeta şi omenirea va 
avea de suferit din nou. Este de datoria lumii oc-
cidentale sǎ confrunte şi sǎ elimine rǎul pe care îl 
reprezintǎ dictatorul de la Moscova. Aşa cum a 
spus Edmund Burke în urmǎ cu mai bine de 200 
de ani: “singurul lucru necesar pentru ca rǎul sǎ 
învingǎ este ca oamenii buni sǎ nu facǎ nimic.” 

Noua agresiune a Rusiei:
o poveste veche de Dan Avram MUREŞAN
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Odată cu obţinerea suveranităţii, sta-
tele în cauză erau ferm convinse că 

resursele naturale le va asigura o creştere 
economică semnificativă, idee ce s-a dovedit 
a fi neargumentată, nici una din statele asiati-
ce membre ale CSI nu au atins rezultate scon-
tate pe această cale. Cu toate acestea anume 
exportul de combustibil, materie primă şi se-
mifabricate a devenit una din priorităţile de 
bază la momentul actual, ramura de speciali-
zare ce ţine încă de perioada sovietică. 

Pentru atingererea obiectivelor economi-
ce atât statele din regiunea Caucazului cît şi 
cele din Asia Centrală au nevoie de un sistem 
de transport ce le-ar permite întreţinerea re-
laţiilor economice şi cu alte state din afara 
regiunii. Astfel căile ferate si reţeaua de con-
ducte sînt legate doar cu republicile postso-
vietice. În acest caz crearea unei reţele alter-
native de transport cu statele din afara CSI 
mai ales pentru Turkmenistan şi Azerbadjan 
ar deveni o posibilitate  pentru dezvoltarea 
legaturilor economice externe.

Cu toate ca perioada de tranziţie econo-
mică se dovedeşte a fi de lungă durată, odată 
cu obţinerea independenţei s-au creat noi pre-
mise pentru stabilirea unui climat economic 
favorabil. Pentru depăşirea crizei economice 
survenite în urma schimbărilor din întreg sis-
temul de organizare a economiei, noile gu-
verne tind să-şi desfăşoare direcţiile de orientare 
spre piaţa externă, declarându-le în ultimul timp 
ca fiind prioritare pentru limitarea influenţei ruse 
atât sub aspect economic cît şi politic.

Active în acest sens s-au dovedit a fi Georgia 
şi Azerbadjan care din cauza instabilităţilor de 
ordin intern ce s-au derulat începând cu anii ´90, 
a determinat aceste state să-şi caute consolare şi 
sprijin atât prin aderarea la unele organizaţii po-
litice regionale (GUAM) cît şi prin atenţionarea 
comunităţilor internaţionale despre acţiunile ne-
legitime ale Rusiei în regiune. Pe de altă parte 
între Kazahstan si Uzbekistan se duce o lupta 
ideologica aprigă promovată în ultimul timp tot 
mai activ de noile concepte geopolitice ce abor-
dează situaţia ambelor state dupa obţinerea su-
veranităţii.    

Kazahstanul tot mai mult pledează pentru 
ideea creării ,,Marelui Turan” pe seama întinsu-
lui spaţiu Siberian şi a lipsei hotarelor reale între 
Federaţia Rusă şi Kazahstan. Uzbekistanul la fel 
pretinde asupra unor spatii întinse de pe teritoriul 
Kazahstanului, declarându-le teritorii istorice ce 

ar fi aparţinut vechilor entităţi politice Horesm si 
Buhara  existente în trecut.

Însă Federaţia  Rusă îşi menţine stabilitatea 
atât în Caucaz cît şi în Asia Centrală prin poziţio-
narea celor doua puncte de control în Armenia şi 
Tadjikistan. Această situaţie nu va putea continua 
timp îndelungat, atît timp cît Armenia se mai re-
ţine de la tentaţia Occidentului de a beneficia de 
unele granturi în urma programului “Millenium 
Challenge”, iar problema Tadjikistanul va fi solu-
ţionată la nivel internaţional pentru a pune capăt 
disensiunilor dintre etniile acestui stat şi nu în ul-
timul rând pretenţiilor teritoriale ale Pakistanului 
şi Iranului. .

 Pe de altă parte regiunea Mării Caspice are 
toate şansele de a fi declarată- zona de interes in-
ternaţional.

 Este de remarcat şi faptul ca de-a lungul ho-
tarului cu fosta Uniune Sovetică au aparut state 
care din motive geopolitice, economice, etnocon-
fesionale au devenit un fel de centre de atracţie 
pentru unele state din CSI (în special cele vorbi-
toare de limbi turcice sau ce confeseaza Islamul) 

care după cum şi pare se răsfrânge 
negativ asupra proceselor integra-
ţioniste din cadrul CSI sub aspect 
politico-geografic şi economic, 
evitînd interesele geostrategice 
ale Federaţia Ruse.

 Neuniformitatea dezvoltării 
economice a fost determinată în 
primul rînd de adoptarea din start 
a unor condiţii şi obiective diferite 
ca program pentru reorganizarea 
si creşterea economiei. Un factor 
destul de important ce s-a reflectat 
asupra nivelului de dezvoltare l-a 
constituit şi faptul ca atît Imperiul 
Rus, cit si Uniunea Sovietica a 
unificat regiuni cu diferite nivele 
de dezvoltare ce reprezentau prin 
sinea lor un conglomerat de religii 
şi culturi, care fară doar şi poate 
au influenţat asupra dezvoltării 
economice. Fără îndoială că deo-
sebirile religioase şi culturale ar-
gumentează poziţia faţă de nece-
sităţile acesteia de a se încadra în 
sfera deservirii sociale, ce le sînt 
necesare, dar care se  afla la o eta-
pa preindustrială de dezvoltare.

 Statele din Asia Centrală ce 
se atribuie la arealul civilizaţiei 

Islamice, şi care încă din perioada Sovietică re-
prezenta ce-a mai înapoiată regiune din  punct de 
vedere economic, cade sub incidenţa intereselor 
marilor puteri economice, care investesc în ramu-
rile mai vechi ale economiei mari consumatoare 
de resurse naturale. Beneficiind astfel  de condiţii 
avantajoase pentru producerea mărfurilor, statele 
în cauză vor putea ţine sub control şi consumul 
de resurse energetice şi metalifere.

În ce priveşte forţa de muncă statele din Asia 
Centrală din totdeauna au dispus de cea mai 
mare pondere de locuri vacante destinate profi-
lului tehnic, ingineri şi profesii ce ţin de dome-
niul ştiinţei, fiind în ultimă instanţă deţinute de 
populaţia din partea europeana a fostei Uniuni 
Sovietice. Chiar şi după depăşirea primei etape 
de industrializare şi a apariţiei propriilor cadre 
calificate, populaţia locală nu s-a arătat intere-
sată de activităţi ce ţin de domeniul tehnico-
ştiinţific. În acelaşi timp tradiţiile comerciale 
practicate de secole au contribuit la încadrarea 
populaţiei tot mai activ în detrimentul unei eco-
nomii de piaţă.   

Modificări geopolitice şi geoeconomice 
din spaţiul Asiatic al C.S.I.

Vadim CUJBĂ, Universitatea de Stat din Tiraspol  
Statele asiatice ale CSI reprezintă o regiune economico-geografică distinctă de celelalte regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, caracterizându-se prin-
tr-o poziţie geografică şi un nivel de dezvoltare specific ce a determinat atribuirea acestora la statele cu nivel inferior de dezvoltare. Gradul înalt 
de asigurare cu resurse strategice se reflectă în ultimul timp asupra noilor conjuncturi politice din regiunea Caucazului şi Asiei Centrale.
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Care este cea mai mare amenin-
ţare a contemporaneităţii? Dispari-
ţia treptată a diversităţii din cadrul 
lumii. Uniformizarea indivizilor, 
reducerea tuturor culturilor la o ci-
vilizaţie mondială bazată pe ceea ce 
este cel mai banal în fiecare. Deja 
se poate observa dintr-o parte în 
alta a planetei că aceleaşi tipuri de 
construcţii sunt ridicate şi aceleaşi 
moduri de gândire sunt inoculate. 
Holiday Inn şi Howard Johnson sunt 
tiparele menite să transforme lumea 
într-o uniformitate gri. Am călătorit 

mult pe diferite continente. Bucuria 
simţită în timpul unei astfel de excur-
sii derivă din observarea unor moduri 

de viaţă diferite care încă au rădăcini puternice, a unor oameni 
diferiţi ce trăiesc în conformitate cu propriul lor ritm, de o altă 
culoare, de o altă cultură şi mentalitate - oameni care sunt mândri 
de această diferenţă. Cred că tocmai această diferenţă este bogăţia 
lumi, iar egalitarismul este cel care o ucide. Este important nu doar 
să îi respecţi pe ceilalţi, ci şi să menţii în 
viaţă pretutindeni cea mai legitimă dorinţă 
ce se poate naşte: dorinţa de a afirma o per-
sonalitate distinctă, de a apăra o moştenire 
culturală, de a te guverna în conformitate 
cu propria esenţă. Iar acest fapt implică o 
confruntare frontală atât cu un pseudo-an-
tirasism ce neagă diferenţele, cât şi cu un 
periculos rasism ce nu e altceva decât res-
pingerea Celuilalt, respingerea diversităţii.

În aceste vremuri trăim într-o societate 
blocată. Global vorbind, de abia începem să 
devenim conştienţi de căile prin care putem 
frânge ordinea instaurată la Yalta. Naţional 
vorbind, nu au existat niciodată divizări atât 
de frapante între diversele facţiuni politice pe timp de pace. Filoso-
fic şi ideologic oscilăm constant între extreme fără a fi capabili de 
a găsi echilibrul. Cauza şi remediul pentru această situaţie trebuie 
căutate în însuşi omul. A spune că societatea noastră e în criză ar 
fi doar o platitudine. Omul e o criză. E o tragedie. În interiorul 
său nimic nu e vreodată stabilit în mod definitiv. El trebuie să ca-
ute mereu în sine tema unui nou discurs corespunzând 
unui nou mod de a fi în lume, unei noi forme a 

umanităţii sale. Omul este în criză prin însuşi 
faptul că există, iar originalitatea epocii 

noastre nu rezidă în acest lucru. 
Originalitatea - trista origina-

litate - a epocii noastre se 
trage din faptul că 

pentru pri-

ma oară omul se retrage din faţa implicaţiilor ce decurg din ceea 
ce ar trebui sa fie dorinţa şi voinţa sa firească de a rezolva aceasta 
criza. Pentru prima oară omul crede că este copleşit de probleme. 
Şi într-adevăr acestea îl covârşesc atât timp cât el crede astfel, pe 
când -în realitate- aceste probleme izvorăsc din el şi cad sub inci-
denţa şi competenţa soluţiilor pe care omul le poartă în el. [...]

Vechea dreaptă a Franţei a fost mereu reacţionară. [...] Acest tip 
de atitudine s-a dovedit mereu steril. Istoria se repetă, dar nu arun-
că niciodată zarurile la fel de două ori. Ea nu oferă un tezaur de 
lecţii pentru că ne-ar spune ce se va întâmpla, ci doar în virtutea 
faptului că ne ajută sa redescoperim spiritul care a produs un anu-
me tip de eveniment. Acesta este sensul pe care Nietzsche îl avea 
în minte atunci când - chiar în momentul în care propovăduia eter-
na reîntoarcere - a declarat că “e imposibil să îi aducem pe Greci 
înapoi”. Pentru a fi mai clari: miracolul grecesc nu poate fi repetat, 
dar acceptarea spiritului care l-a produs ne poate permite să creăm 
ceva similar. Acest fapt poate fi definit ca regenerarea istoriei. [...]

Dacă egalitarismul ajunge în “stadiul final de afirmare”, ceea ce 
va rezulta de aici va fi în mod necesar ceva diferit [de regenerarea 
istoriei]. În plus, dacă lumea contemporană corespunde material-
smului unui sfârşit de ciclu, este cert ca singura sursă de inspiraţie 
pentru ceea ce trebuie să se nască nu poate fi decât stadiul ce pre-

cede actualitatea. Forţa 
proiectivă a viitorului 
rezidă în spiritul celui 
mai îndepărtat trecut. 
“Nihilismul pozitiv” 
al lui Nietzsche are un 
singur sens: se poate 
construi doar pe un te-
ren care a fost complet 
curăţat şi nivelat. Astfel, 
acum există aceia care 
nu vor să construiască 
(o anumită valenţă a 
Stângii) şi aceia care nu 
vor să radă totul până la 

pamânt (o anumită valenţă a Dreptei). Din punctul meu de vedere 
ambele atitudini sunt condamnabile. Dacă e ca o nouă dreaptă să 
vadă lumina zilei, trebuie să începem de la zero. Şi având în vedere 
timpul necesar pentru a o configura, va avea nevoie de aproximativ 
un secol pentru a triumfa. Ceea ce înseamnă că nu există nici o 
clipă de pierdut.

Extras din “Les idees a l’endroit” 
(Albin Michel, Paris, 1980)

Alain de Benoist, filosof, 
sociolog şi geopolitician 

francez

Regenerând istoria
traducere de Horia CIURTIN
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Problema provinciei Caşmir are o is-
torie de şase decenii, ea fiind şi azi 

element de dispută între India şi Pakistan. 
Acest conflict a atras interesul opiniei pu-
blice mondiale, îndeosebi după intesificarea 
mişcărilor extremiste pe teritoriul Pakista-
nului.  Acţiunele teroriste din ultimii ani cât 
şi instabilitatea politică din regiune atrag 
după sine urmări nefaste ce pot culmina cu 
un conflict nuclear. Cauza acestui conflict 
constă în imposibilitatea de a împărţi teri-
torile statelor Djami şi Caşmir între India şi 
Pakistan, conflict ce a generat pe parcusul 
secolui XX-lea trei altercaţii militare din 
anii 1947-1948, 1965 şi 1971.

Teritoriul provinciei Djami şi Caşmir se 
împart în patru unităţi administrative fieca-
re deosebindu-se după componenţa etnică şi 
relegioasă căt şi de un trecut istoric. În total 
aceste provincii au o suprafaţă de 222236 
km2 din care 83808 km2 sunt sub controlul 
Paкistanului, 39500 km2 sunt ocupate de 
China şi 98928 km2 sub controlul autorităţi-
lor indiene. Cât priveşte componenţa relegi-
oasă recensământul din anul 1981 a eveden-
ţiat că numărul populaţiei este de 5987389 
locuitori dintre care 64,2% musulmani şi 
32,25% hinduşi. Începutul divergeţilor au 
fost determinate de evenimentele din anul 
1947 când parlamentul englez 
a aprobat actul de independen-
ţă a Indiei, fiind pus începutul 
dezmembrării Indiei pe princi-
pii religioase, ca urmare popu-
laţia musulmană a creat un nou 
stat numit Paкistan. De la bun 
început, elita politică indiană 
considera Caşmirul ca o parte 
componentă a Indiei, în schimb 
Paкistanul se opunea alipirii 
acestei provincii la India. Încer-
cări de a aplana acest conflict 
au fost întreprinse începând cu 
anul 1948, ca exemplu ne ser-
veşte rezoluţia Consiliului de 
Securitate a O.N.U. de pe data 
17 ianuarie 1948, care a decis 
încetarea ostilităţilor militare şi 
rezolvarea conflictului pe cale 
diplomatică. La 1 ianuarie 1949 
sub egida O.N.U. a fost trasată 
linia de demilitarizare, care a 
avut ca consecinţă împărţirea 
provinciei în două părţi, con-
trolate de autorităţile indiene şi 

paкistaneze.
Conflictele militare din anii 1965 şi 1971 

au demonstrat că rezolvarea problemei pe 
cale militară este imposibilă din această ca-
uză s-a decis reluarea negocierilor. În urma 
tratativelor din anul 1972 de la Simle, părţile 
aflate în conflict s-au obligat să respecte noua 
linie de demarcaţie stabelită la 17 decembrie 
1971 şi să aplaneze acest conflict doar pe 
cale paşnică prin negocieri bilaterale. Deşi 
după încheierea acestui tratat nu au avut loc 
confruntări militare de proporţii s-au intensi-
ficat actele teroriste organizate îndeosebi de 
mişcări musulmane extremiste.Ca rezultat au 
fost întreprinse o serie o serie de operaţiuni 
ale armatei indiene cu scopul de a stabiliza 
situaţia, acţiuni ce au avut ca urmări migraţia 
în masă a populaţiei şi decădera economică 
a provinciei. Factorul extern de asemenea a 
influenţat evenimentele din regiune, ne refe-
rim îndeosebi la conflictul armat din Afga-
nistan, care au întărit poziţia organizaţiilor 
musulmane radicale. La aceasta adăugăm 
şi presiunile diplomatice a mai multor state 
occidentale asupra Indiei, prin intermediu a 
mai multor organizaţii ca “Amnesty Inter-
national” sau “Human Rights Watch” care 
au depistat încălcări ale dreptului omului în 
această regiune. Pakistanul este susţinut de 
multiple organizaţii internaţionale musul-

mane ca Congresul Internaţional Musulman, 
Federaţia Internaţională a Studenţilor Musul-
mani, Organizaţia Internaţională de Eliberare 
a Caşmirului, ele îşi pun ca scop obţinerea 
independenţei pentru provincia Caşmir şi ali-
pirea lui la Pakistan. Ca o metodă de soluţio-
nare a conflictului deseori se propune orga-
nizarea unui plebiscit ce va hotărî soarta 
acestui ţinut, proiect susţinut îndeosebi de 

mulţi lideri politici din Caşmir care 
doresc constituirea statului indepen-
dent Caşmir.

Viitorul provinciei Caşmir şi a rela-
ţiilor indo-paкistaneze au devenit teme 
centrale a mai multor conferinţe inter-
naţionale ce s-au desfăşurat în ultimele 
decenii, deşi au fost înaintate multiple 
proiecte privind aplanarea acestui con-
flict şi viitorul statut politico-juridic a 
provinciei Caşmir, nici una din ele aşa 
şi nu a fost transpusă în viaţă. Analizând 
această problemă ajungem la concluzia 
că acest conflict are un caracter destul de 
complex evedenţiindu-se divergenţe de 
ordin politico-relegios care au fost am-
plificate deseori de relaţiile internaţiona-
le, îndeosebi de interesul marilor puteri 
de a folosi acest conflict ca un instrument 
diplomatic în relaţiile sale cu India. În 
prezent marele puteri sunt cointeresate în 
îngheţarea acestui conflict din cauza in-
stabilităţii politice din Pakistan şi Afga-
nistan, conflict care astăzi este îngheţat, 
însă rămâne întrebarea pe cât timp.        

Caşmirul 
un conflict îngheţat        
de Valeriu HARABARA
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Înainte de a purcede pe drumul 
nostru livresc presărat cu nenu-

mărate obstacole de ordin formal, dar şi 
ideatic, ar fi indicat mai întâi să stabilim 
ce este şi ce nu este această carte. După 
cum îi sugerează şi subtitlul -  “Antho-
logie critique des idées contemporaines” 
– volumul se configurează sub aparenţa 
unei suite de comentarii, critici şi note pe 
marginea eseurilor, cărţilor şi articole-
lor făuritoare de opinie pe mapamondul 
cultural al lumii occidentale. Fără a fi, în 
sine, un tratat de filosofie politică sau o 
broşură de milintantism partizan, aceas-
tă antologie oferă totuşi o nesperată gură 
de aer proaspăt de dreapta în atmosfera 
academică atât de îmbâcsită de smogul 
sufocant al stângii.

Personalitate marcantă a scenei cultural-
politice franceze şi europene postbelice, 
Alain de Benoist este fondatorul mişcării 
metapolitice Nouvelle. Înfiinţată în anul 
1968, în momentul crizei politice provo-
cate de răzvrătirea “noii stângi”, Nouvelle 
Droite începe să activeze în societatea uni-
versitară pentru a contracara efectele nefas-
te ale neomarxismului aflat în plină ascen-
siune. Pentru susţinerea acestui deziderat, 
GRECE (principalul think-tank al mişcării) 
porneşte de la ideea de stânga a lui Gram-
sci, pe care o va transplanta în solul fertil al 
dreptei, conform căreia pentru a obţine vic-
toria în domeniul politicii mainstream orice 
mişcare, orice ideologie trebuie să câştige 
mai întâi conflagraţia purtată pe câmpul de 
bătălie al ideilor, în starea lor pură.

Discursul lui Alain de Benoist şi al aces-
tei “noi drepte” începe să iasă din margina-
lizarea impusă de corifeii socialişti, iar în 
decursul anilor ’70 o serie de conferinţe şi 
dizertaţii sunt susţinute şi încununate de un 
real succes. Astfel, după un debut modest, 
Nouvelle Droite suferă o dezvoltare fulmi-
nantă, datorită căreia membrii săi primesc 
acces în publicaţii de largă circulaţie (naţi-
onală şi internaţională), permiţând ca acest 
“război al ideilor” declarat stângii să se 
propage în toate mediile societăţii franceze. 
Atacând şi demolând fără milă, cu cea mai 
mare rigoare şi seriozitate intelectuală, fie-
care idee, fiecare formulare şi manifestare 
a adversarului doctrinar, Alain de Benoist a 
reuşit să contracareze acea fascinaţie mor-
bidă, acel salt fatal al multor intelectuali 

francezi în braţele roşii ale sinistrului miraj 
sovietic.

Totuşi, odată ce marele duşman de la 
răsărit a sucombat sub povara propriei gre-
utăţi marxiste, “noua dreaptă franceză” nu 
a fost mai iertătoare nici faţă de duşmanul 
ideatic de peste Ocean. Astfel, în 1991, oda-
tă cu binevenitul colaps definitiv al Uniunii 
Sovietice, revista Perspectives constata 
fără prea mare entuziasm că bătălia ideatică 
rămâne la fel de acerbă pentru impunerea 
unei drepte veritabile. Astfel, în editorial se 
nota: „Căderea comunismului nu este nu-
mai o victorie politică pentru Noua Ordine 
Mondială americană, ci şi un triumf moral 
al modului american de viaţă. Putem privi, 
acum, toţi spre un viitor al liberului con-
sum, în care vom fi egali şi liberi să cum-
părăm aceleaşi lucruri. Totuşi, mai există în 
Europa aceia care încă pun preţ pe diversi-
tatea popoarelor lor şi pe toate acele cali-
tăţi ce ne fac să fim mai mult decât simple 
unităţi de consum. Aceşti oameni se opun 
sistemului liberal-capitalist. Ei doresc o so-
cietate fundamentată organic, în locul mai 
multor Disneyland şi resping convenţiile 
politice larg acceptate prin faptul că discută 
despre transcenderea vechilor concepte de 
Stânga şi de Dreapta, într-o nouă sinteză a 
gândirii radicale. Ei activează în domeniul 
culturii şi al metapoliticii, ducând un război 
al ideilor. Ei susţin o renaştere europeană., 
iar acest ataşament faţă de identitate este un 
inconvenient pentru multinaţionali, o insul-
tă către Ronald McDonald şi un atac direct 
asupra Coca-Colonizării”.

Dacă o faţetă a materialismului ofensiv 
fusese identificată de Alain de Benoist în 
pericolul stângii marxiste, cealaltă avea să 
fie descoperită în (neo)liberalismul “statu-
lui-gardian” global şi globalist, consumist 
şi mercantil. Statele Unite cu politicile lor 
comercializante la nivel mondial nu aveau 
să beneficieze de o primire mai caldă de-
cât cea oferită de corifeul dreptei france-
ze defunctei Uniuni Sovietice. Observând 
aceeaşi proliferare a materialismului asu-
pra spiritului, a cantităţii asupra calităţii, a 
egalităţii asupra ierarhiei organice, a amal-
gămării popoarelor asupra individualităţii 
etnice precum în cazul stângii, Alain de 
Benoist nu a manifestat nici cel mai mic 
gest de clemenţă faţă de noul inamic. 

Nonconformismul politic al lui Benoist 

a fost condamnat vehement de majoritatea 
grupărilor de stânga, dar şi de unele frac-
ţiuni ale dreptei. Aflat oarecum între cio-
canul proletar şi nicovala marelui capital, 
gânditorul francez a reuşit mereu să se re-
plieze în poziţii strategice şi să atace pas cu 
pas avanposturile inamice în acest război 
al ideilor. Chiar la începuturile mişcării, în 
primii zece ani de existenţă, o primă victo-
rie a fost constituită de publicarea cărţii de 
faţă, “O perspectivă de dreapta”, în 1977. 
Nu doar conturând o direcţie nouă pentru 
o dreaptă pietrificată, ci mai ales supunând 
unui tumult de critici nenumărate idei domi-
nante în epocă, volumului i-a fost decernat 
în 1978 prestigiosul premiu cultural Grand 
Prix de l’Essai al Academiei Franceze.

Pentru prima oară în ani buni, dreapta 
ieşea din nou în tribuna lumii academice 
“bune”, după îndelunga marginalizare inte-
lectuală la care fusese supusă. Trecând pes-
te fetişurile culturale încetăţenite de stânga 
în conştiinţa individuală, “O perspectivă de 
dreapta” îşi permită să pună la îndoială ide-
ile sacrosancte ale marxismului a la Marcu-
se: toleranţa, egalitatea, incluziunea socială 
totală, reeducarea elementelor anti-sociale, 
revoluţia, feminismul.

După o introducere incendiar-polemică, 
Alain de Benoist îşi structurează cartea în 
patru mari părţi (Moştenirea, Fundamente, 
Sisteme şi Dezbateri), urmate de o bine-
venită anexă-eseu, Intelectualii în faţa fas-
cismului. Pe tot parcursul acestor capitole, 
nici o problemă esenţială a contemporane-
ităţii nu scapă de sub lupa neiertătoare a 
lui Benoist. Problematica unei moşteniri 
comune indo-europene, confruntarea trans-
cendentă dintre Ordine şi Haos, miracolul 
grecesc, etologia, geopolitica, arta, ştiinta 
războiului, chestiunea religioasă, critica te-
oriilor freudiene, critica marxismului, criti-
ca feminismului militant sunt abordate cu 
cea mai mare acurateţe intelectuală.

Mai mult decât o simplă scriere progra-
matică, O perspectivă de dreapta se contu-
rează ca o adevărată trecere în revistă a unei 
covârşitoare părţi a problemelor ce bulver-
sează lumea postmodernă. Nefăcând doar 
inventarul maliţioasei debilităţii a stângii, 
Alain de Benoist încearcă să găsească şi 
cauzele pentru care dreapta a pierdut ve-
chiul său prestigiu cultural-politic. Astfel, 
greşelile fundamentale ale “vechii drepte” 

Răzvrătiri metapolitice
- o altfel de recenzie -

de Horia CIURTIN
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sunt dezvăluite cu aceeaşi lipsă de simpa-
tie şi reproş filosofic, constatând: “Există 
o dreaptă pândită de Mefisto. De grimasa 
hipercritică. Dreapta acră. Ea a crezut că 
în noaptea morţii generalului de Gaulle a 
obţinut o victorie. Sentimentele ei îmi sunt 
străine [...] Stânga nu e puternică decât 
prin slăbiciunile dreptei, prin îndoielile şi 
ezitările ei. Desigur, în lumea actuală, nu 
lipsesc motivele de nemulţumire. Dar asta 
nu înseamnă că trebuie să ne mărginim la 
proteste. Cu lamentările ei, dreapta cade 
într-o greşeală de stânga: aceea care constă 
în a atribui celorlalţi responsabilitatea pro-
priei sale sorţi. A te plânge nu înseamnă a 
analiza, ci doar a nu întelege”.

Analizând o serie de figuri şi contra-fi-
guri reprezentative în evoluţiei conceptua-
lă a dreptei, Alain de Benoist se vede pus 
în delicata situaţie de a zdrobi sistemul 
psihanalizei freudiene de pe poziţiile unui 
nietzscheanism faptic. Trecând prin scri-
erile unor personalităţi precum Konrad 
Lorenz, Clausewitz, Alexis de Tocquevil-
le, Ernest Renan, Gustave Le Bon, Alexis 
Carrel, Teilhard de Chardin, dar şi ale unor 
intelectuali marginalizaţi de către clasa do-
minantă a marxismului academic precum 
Julius Evola şi Jean Cau.

Totodată, O perspectivă de dreapta se 
dovedeşte o “blasfemie” iconoclastă vis-a-
vis de idolii laici ai stângii franceze. Alain 
de Benoist nu se abţine de la a pângări cu 
cea mai fină ironie declaraţia lui Roland 
Barthes conform căreia “limba nu e nici re-
acţionară, nici progresistă, ea e pur şi sim-
plu fascistă”. Dacă pentru orice alt personaj 
o asemenea “erezie” intelectuală ar fi repre-

zentat un suicid public, pentru Alain 
de Benoist ea nu constituie decât pri-
lejul unui excurs persiflant la adresa 
marxismului, explicând: “Barthes 
înţelegea prin aceasta că limba ne 
obligă la a spune, că ea constrânge 
orice vorbitor să îşi muleze gândirea 
în forma unui limbaj dat. Astfel, ceea 
ce este specific uman – gândirea con-
ceptuală şi limbajul sintactic – este 
“fascist”. Orice societate, în măsura 
în care pune în formă un corp soci-
al, este “fascistă”. Statul e “fascist”. 
Familia e “fascistă”. Istoria e “fas-
cistă”. Forma e “fascistă”. Şi atunci 
nu mai trebuie depăşită decât o eta-
pă pentru a mărturisi că fenomenul 
uman este “fascist”, de vreme ce 
dintotdeauna şi pretutindeni el pune 
sens, formă şi ordine şi se străduieşte 
să le facă să dureze. Dar în acelaşi 
timp “teoria critică” nu ajunge decât 
la o perpetuă frustrare. Dacă orice 
limbaj este “fascist”, nu-ţi mai rămâ-
ne decât să taci. Dacă orice putere e 
“fascistă”, nu mai ai decât să renunţi 
la orice acţiune. Şi dacă “sărbătoa-
rea” însăşi se cristalizează în Veşni-
ca Reîntoarcere, cum se mai regăseşte fiinţa 
cu sine însăşi? Mai rămâne, atunci, refuzul 
absolut. Comunităţile orizontale, muzica 
psihedelică, arta informală, drogul, ruptura 
cu lumea, accesul – prin toate mijloacele – 
la universul esenţelor fraterne, al “iubirii” 
universale şi al abstracţiunilor metafizice. 
Aşteptând ca omul să dispară, după cum 
ne învaţă structuraliştii. Aici a ajuns ultra-
stânga “avansată””.

La urma urmei, ceea ce Ala-
in de Benoist săvârşeşte în acest 
volum e mai mult decât un de-
mers intelectual. E un salt fatal. 
Un salt de pe sârma îngustă a 
mediului cultural, în prăpastia 
fără fund a condamnării ireme-
diabile, a etichetării automate şi 
a expulzării din Olimpul secu-
larizat al “intelectualităţii”. Şi 
totuşi Benoist nu se prăbuşeşte. 
Cu surâsul pe buze, refuză. Pre-
cum Zarathustra al lui Nietzs-
che, autorul învaţă “să danseze 
pe sârmă” şi să atragă după sine 
o mare parte a spectatorilor in-
decişi. 

Curajoasa sa iniţiativă mar-
chează prima victorie ideatică a 
dreptei post-belice, o reabilitare 
viguroasă a numelor pierdute. 
Datorită lui, figuri precum Er-
nst Jünger, Carl Schmitt, Julius 
Evola, Martin Heidegger sunt 
absolvite de “păcatele” gân-

dirii lor politice. Anatema este ridicată, 
iar dreapta autentică nu mai este un tabu 
spectral. Hegemonia intelectual-academică 
a stângii se vede iremediabil scuturată din 
temelii atunci când constată cu stupoare 
că dreapta nu numai trăieşte nestingherită, 
dar este şi la fel de ademenitoare. Dincolo 
de populismul patriotard, stânga descope-
ră o dreaptă ce o-nspăimântă, o dreaptă ce 
nu mai poate fi exclusă din nici un calcul. 
Stânga îşi descoperă failibilitatea când con-
stată “invazia” acestei noi drepte în struc-
turile asupra cărora credea ca deţine exclu-
sivitatea.

Nemaifiind nevoiţi să se adreseze unui 
public de nişă, marginal, intelectualii aflaţi 
în dreapta spectrului politic sunt capabili de 
a se adresa din nou societăţii civile, elite-
lor culturale în speranţa construirii unei noi 
paradigme europene, dincolo de materia-
lismul etatic al socialismului şi dincolo de 
mercantilismul marilor corporaţii multina-
ţionale. Din acest punct de vedere, publica-
rea şi prestigioasa premiere a volumului O 
perspectivă de dreapta a constituit un prim 
pas al noii drepte în agora politică. Un prim 
pas al unei drepte ce nu se mai teme de um-
bra sa. O dreaptă nouă, dar esenţialmente 
aceeaşi.

Volum recenzat: Alain de Benoist,
 “O perspectivă de dreapta”, 

ed. Anastasia, 
Bucuresti , 1998
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Kurzii sunt un popor din familia indo-
europeană. Astăzi, populaţia kurdă 

numără între 35-40 mln. de oameni dintre 
care cea mai mare parte locuiesc pe teritoriul 
Turciei. Kurzii se mai pot găsi în Iran, Irak, 
Siria, Transcaucazia, Kirghizia, Kazahstan 
chiar şi în Europa, America sau Australia. 
În Turcia sunt cca. 20 mln. de kurzi ceea ce 
constituie 45,3 % din totalul  populaţiei kur-
de şi 21-25 % din totalul populaţiei Turciei. 
În Iran locuiesc   aproximativ 7-9 mln. de 
kurzi sau 14% din populaţia Iranului. În Irak 
există între 4-6 mln de kurzi.  În Siria 8% 
din numărul populaţiei sunt kurzi  constitu-
ind aproximativ 1,5 – 2 mln.  În fostele re-
publici ale Uniunii Sovetice locuiesc 300 de 

mii de kurzi. În Liban tot 
în jur de 300 de mii.  Regi-
unia populată de kurzi se 
numeşte Kurdistan – adi-
că arie de trai a poporului 
kurd cuprins între Munţii 
Anatoliei la Nord-Vest, 
râurile Tigru şi Eufrat  la 
Sud-Est şi pustiurile ne-
mărginite din partea de 
Sud-Vest a  Iranului.Kur-

zii reprezintă cea mai mare naţiune din lume 
care nu a avut şi nici nu are un stat naţional. 
Ei vorbesc limba kurdă din familia indo-eu-
ropeană  şi folosesc trei alfabete – cei din 
Turcia folosesc alfabetul latin, în Iran şi Irak 
se folosesc de alfabetul arabo-persan iar pe 
teritoriile fostului spaţiu sovetic – chirilic.  
Teritoriul etnic nu are hotare bine fixate care 
cuprinde o suprafaţă de circa 500 – 530 mii 
km2. Din punct de vedere confesional ma-
rea majoritate a kurzilor sunt mulsumani 
suniţi (ei recunosc mai multe cărţi religioase 
decât musulmanii şiiţi). Musulmanii suniţi 
îşi trag descendenţa de la Ali. Suniţii sunt 
mai deschişi spre schimbări  şi îi uneşte 
credinţa într-un singur Allah. Kurzii au şi 

religii tradiţionale istorice precum religia 
alevită de la aleviţi. Printre kurzi, în speci-
al în Liban, există o comunitate a kurzilor 
creştini. Problema organizării kurzilor este 
destul de contradictorie ei sunt pomeniţi 
în izvoarele siriene, babiloniene, egiptene, 
urartu cu numele de „carduhi”. Xenofon, 
istoricul grec, spune că atunci când grecii 
sau întors în anul 401 din expediţia din Asia 
au trecut prin teritoriile carduhilor, fiind un 
popor feroce care apără cu mult sânge pă-
mântul natal. Se consideră că aceştea sunt 
strămoşii kurzilor de astăzi însă ulterior sa 
constatat că aceşti carduhi nu sunt de origi-
ne indo-europeană. Strămoşii lor trăiau mai 
la est de carduhi. Cea mai mare parte a isto-
ricilor orientalişti – Diakonov, Amin Zaki, 
Minorski etc. – consideră că kurzii sunt un 
rezultat al sintezei dintre multe popoare an-
tice care au locuit în Orient – huriţi, mezani, 
metani etc. Teoriile contemporane consideră 
că cei mai apropiaţi strămoşi ai kurzilor sunt 
totuşi mezii şi fac această concluzie că gra-
iul este foarte apropiată de al  mezilor.  De 
mai mult de 4000 de ani kurzii locuiesc în 
Asia Inferioară. 

Până în sec. XVI  istoria kurzilor este 
descrisă fragmentar. Ei nimeresc în sfera de 
influenţă a Imperiului Otoman şi Iran. Sulta-
nul turc a purtat relaţii de vasalitate cu con-
ducătorii (şeihii) kurzi. În secolul al  XIX-
lea Mahmud al II-lea cucereşte definitiv 
Kurdistanul şi îl anexează în 1834 la Iperiul 
Otoman. Astfel începe mişcarea de eliberare 
antiotomană. Împotriva dominaţiei otomane 
sau răsculat sute de mii de kurzi care au fost 
conduşi de emirul Badirhan-bei, care chiar 
şi-a bătut şi o monedă proprie.  Acest emir 
nerecunoscând suveranitatea Turciei  a for-
mat  bazele statalităţii kurde.  Însă după un 
anumit timp Badirhan-bei este exilat în Siria 
la Damasc. 

În 1880 se declanşează o nouă răscoală 
pe teritoriul otoman, în Irak şi Iran, dar este 
înbuşită iar câteva sute de mii de kurzi au 
fost împuşcaţi şi spânzuraţi.  La sfârşitul 
secolului al XIX – lea în Kurdistan încep 
să păntrundă ideile naţionaliste venite din 
Europa. În anul 1908 are loc revoluţia ju-
nilor turci care promovau ideea creării unui 
califat arab  în care să locuiască numai mu-
sulmani. Însă urmează destrămarea Impe-
riului Otoman o dată cu  înfrângerea suferită 
în Marele Război din 1914-1918. Conform 

Iurie GOGU
masterand, Facultatea de Istorie si Filosofie USM

Apariţia şi evoluţia 
problemei kurde
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Tratatului de la Sevres încheiat între Mari-
le Puteri şi Turcia, era stipulat că din 1920 
kurzii au dreptul să creeze o autonomie iar 
peste un an, în 1921 se pot proclama inde-
pendenţi. Urmează războiul de eliberare 
naţională a turcilor lui Mustafa Kemal care 
a creat la Damasc în 1906 o organizaţie po-
litică turcească numită „Patrie şi Libertate”.  
Mustafa Kemal ia convins pe kurzi că vor 
obţine o autonomie foarte largă.  În 1923 
este încheiat Tratatul de la Loussana care 
prevedea că teritoriile locuite de kurzi au 
revenit Turciei iar o altă parte a lor a nimerit 
sub mandat britanic şi francez respectiv Irak 
şi Siria. Iniţial Turcia recunoştea că kurzii 
formează alături de turci un singur popor. 
În primul parlament al Republicii Turce au 
existat 70 de deputaţi din partea Republicii 
Autonome Kurdistan. Atitudinea turcilor 
faţă de kurzi însă se schimbă şi urmează o 
politică de represiune militară.  Către 1924 
prin Constituţia turcă toţi locuitorii Turciei 
erau numiţi „turci” astfel nerecunoscându-
se minorităţile naţionale, iar kurzii fiind aso-
ciaţi ca turci sălbătăciţi sau turci de munte. 
Se intrezicea învăţământul, asociaţiile şi pu-
blicaţiile în limba kurdă. Începând cu 1932 
sau promovat legi cu privire la deportarea 
masivă a kurzilor din Podişul Anatoliei. Tot 
în anii `30 este adoptată legea cu privire la 
turcizarea populaţiei kurde din Republica 
Turcă. Până în 1965 guvernul de la Anka-
ra nu a permis străinilor nici să între nici să 
iasă din teritoriului populate de kurzi. Au 
fost turcizate familiile şi impuşi să se rebo-
teze cu nume de origine turcă. Deasemenea 
s-a interzis să fie create partide politice şi să-
şi satisfacă serviciul militar în armata naţio-
nală a Turciei. În perioada celui de al doilea 
război mondial a fost instaurat un regim de 
control militar pe acele teritorii.   

În 1930 în localitatea Sulemania din Irak 
a fost organizată o mare răscoală sub con-
ducerea lui Mahmud Barzandji. Centru de 
rezistenţă a kurzilor s-a mutat în Iran şi Irak. 
Deşi înăbuşită răscoala a avut o importanţă 
deosebită şi anume ca primul act de manifes-
tare a conştiinţei naţionale a kurzilor din Irak. 
În 1946 pe teritoriul Iranului este proclamată 
Republica Kurdă de la Mehabad care se pre-
supune că a fost creată cu ajutorul soveticilor. 
Forţele unite ale Iranului şi Irakului aduc la 
nimicirea acestei republici.      În 1961 în 
Irak va izbucni o mare răscoala a kurzilor sub 
conducerea lui Mustafa Barzani care obţine 
de la Saadam Husein dreptul de recunoaştere 
a kurzilor a limbii şi culturii naţionale. Kurzii 
au fost susţinuţi în aceste revendicări de SUA 
primind un ajutor financiar considerabil, au re-
uşit să creeze instituţii de învăţământ în limba 
kurdă. Husein însă reuşeşte să înăbuşe această 
răscoală şi chiar să provoace o scindare a miş-
cării kurzilor. În 1979 în legătură cu revoluţia 

din Iran, kurzii au preluat puterea în regiunile 
lor, dar Hamini reuşeşte să trimiă trupe milita-
re astfel că kurzii din Iran şi Irak sau pomenit 
la începutul anilor ̀ 90 al sec. XX într-o situaţie 
disperată. Războiul din Golf şi acţiunea fulger 
a trupelor americane sub mandat ONU impun 
retragerea trupelor irakiene din Kuwait. În in-
teriorul Irakului au loc conflicte declanşate de 
kurzi în 1991 care însă sunt iarăşi înăbuşite.  
Sub presiunea trupelor ONU  se creiază un 
Kurdistan liber în Irak cu capitala la Sebril.  

In iulie 2005, Mullah Bakhtiar - membru al 
Uniunii Patriotice din Kurdistan” a prezentat 
o hartă a “Marelui Kurdistan”. Conform lui 
Bakhtiar, harta Kurdistanului a fost aprobată 
de Parlamentul kurd, şi este bazată pe “eviden-
ţe istorice şi geografice”. Bakhtiar a avertizat 
ca “poporul kurd” poate face unele compro-
misuri la funcţii ministeriale sau la privilegii, 
dar nu va accepta niciodată vreun compromis 
cu privire la “graniţele” istorice ale “Marelui 
Kurdistan”.

Mai mult, Bakhtiar a susţinut că “toti kurzii 
din afara graniţelor Kurdistanului se vor afla 
sub jurisdicţia statului kurd”. Pe harta “Ma-
relui Kurdistan”, populaţiile care nu sunt nici 
kurde, nici arabe au fost asimilate drept “kur-
de”. Asirienii au fost asimilaţi tot “kurzi”, doar 
pe baza unei vagi asemănări lingvistce.

Mai ales Iranul si Siria sunt ingrijorate că 
SUA şi Israelul vor folosi pretextul “indepen-
denţei kurzilor” (care constituie o minoritate 
etnică în ambele ţări) pentru a le putea dez-
membra. Nici Turcia - care a luptat timp de 
decenii cu terorismul kurd - nu se simte prea 
bine.

Barzani susţinut de SUA şi Israel riscă să 
destabilizeze întreg Orientul Mijlociu, vehi-
culând o hartă excesivă, valabilă poate în alt 
secol dar nu astăzi.

Cine poate, asadar, da asigurări că popula-
ţiile arabă şi turkmenă vor accepta o hartă pro-
pusă de Bakhtiar şi tirania kurzilor? “Marele 
Kurdistan” reprezintă o “carte” pe care Statele 
Unite o joacă faţă de Iran şi Siria?  Istoria va 
arăta cum urmează a  fi soluţionată problema 
kurdă.
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Revolta şi nonconformismul 
ca forme a realizării

de Octavian RACU
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Interstiţiul dintre cele 
doua războaie mondi-

ale a constituit pentru Basa-
rabia o perioadă de renaştere 
alături de Patria Mamă de-
oarece  s-a trecut după o pe-
rioadă de 106 ani sub regim 
ţarist din nou la grafia latină 
şi la administraţie româneas-
că. În continuare mă voi opri 
asupra câtorva aspecte ce 
ţine de administraţia publica 
românească din Basarabia şi 
anume cea din timpul regi-
mului autoritar a lui Carol al 
II-lea. 

O ultimă modificare impor-
tantă a împărţirii administrati-
ve a Basarabiei în cadrul peri-
oadei interbelice s-a produs în 
urma loviturii de stat regale din 
1938 şi a înlocuirii regimului 
parlamentar cu cel autoritar.

Constituţia din 1938 a im-
pus reaşezarea administrativă a 
ţării pe baze noi, cu o structură,  
o mentalitate, o concepţie nouă 
- în linii generale preconizîndu-
se scoaterea administraţiei de sub dominaţia 
partidelor.

O contribuţie hotărâtoare pentru înfăp-
tuirea reformei administrative din 1938 a 
avut-o Armând Călinescu, ministru de inter-
ne al României, preconizată de el încă din 
perioada cînd era ministru de interne în gu-
vernul condus de Octavian Goga. În audien-
ţa din 7 februarie 1938, Armând Călinescu 
discuta cu regele Carol al II-lea problema 
împărţirii administative a ţării, iar la 14 fe-
bruarie în cadrul unei alte audienţe Armand 
Călinescu a prezentat un raport regelui în 
care erau expuse principiile reformei admi-
nistrative cu împărţirea ţării în următoarele 
unităţi administrativ-teritoriale: comuna, 
plasa, judeţul şi guvemământul. În notiţile 
sale zilnice este scris că el dorea împărţirea 
Regatului României în „10 guvernământe” 
fiecare guvernământ era compus din mai 
multe judeţe, urmînd să fie condus de un 
guvernator.

Proiectul de reformă administrativă la 
care au lucrat şi membrii Institutului de Şti-
inţe Administrative, a fost prezentat regelui 
la sfârşitul lunii mai 1938 în care termenul 
de „guvernământ” a fost schimbat de terme-
nul de „ţinut”. Numărul de 10 ţinuturi a fost 

reţinut, ele fiind următoarele: Timiş - cu re-
şedinţa la Timişoara, Olt - la Craiova, Argeş 
- la Bucureşti, Marea - la Constanţa, Dună-
rea - la Galaţi, Nistru - la Chişinău, Prutul 
de Jos, Suceava - la Cernăuţi, Alba Iulia- la 
Alba Iulia, Crişuri - la Cluj, ţinuturile erau 
conduse de rezidenţii regali, care aşa cum 
arată Armand Călinescu aveau misiunea, 
„de a face legătura între capul statului şi 
popor”.

Cu ocazia instalării lui Dinu Simian în 
funcţie de rezident regal al Ţinutului Nis-
tru, Armând Călinescu referinduse în dis-
cursul său la Reforma Administrativă de-
clara: „Asistînd la instalarea celui dintâi 
rezident al Ţinutului Nistru - el menţiona 
că reformând administraţia ţării - trebuie 
să aşteptăm întradevăr ceva nou iar acest 
lucru nou trebuie să fie o schimbarea de 
esenţă, o schimbare a spiritului”.

În baza noii legi fundamentale din 20 
februarie 1938 sa elaborat şi alte instru-
mente pentru domeniul administrativ. 
Astfel, teritoriul statului sa redimensionat 
în comune, plăşi, judeţe şi ţinuturi. Perso-
nalitate juridică aveau numai comunele şi 
ţinuturile, iar plăşile şi judeţele deveneau 

expresii ale “desconcentrării admi-
nistraţiei locale “.

Conform legii  din 13 august 
1938, administraţiea locală se exer-
cita prin următoarele circumscripţii 
teritoriale:

1.Comuna;
2.Plasa;
3.Judeţul; 
4.Ţinutul care era o nouă unitate 

administrativ- teritorială.

Judeţele Cetatea Albă, Lăpuşna, 
Orhei, Tighina au format ţinutul Nis-
tru cu centrul în oraşul Chişinău, ju-
deţele Ismail şi Cahul au fost atribui-
te ţinutului Dunărea de Jos cu centru 
la Galaţi, judeţele Bălţi şi Soroca au 
fost incluse în ţinutul Prut cu centrul 
la Iaşi, iar judeţul Hotin, în ţinutul 
Suceava.

 Ca rezultat al reformei admi-
nistrative din 14 februarie 1938, în 
Basarabia au fost menţinute cele 9 
judeţe existente anterior, aproxima-
tiv jumătate din ele au fost incluse în 
ţinuturile de la vest de Prut, numai că 

s-a făcut o delimitare între aceste judeţe ale 
Basarabiei. Cele ce aparţineau centrelor  din 
ţinuturile la vest de Prut şi Ţinutul Nistrul 
cu centrul la Chişinău (judeţele Lăpuşna, 
Orhei, Tighina şi Cetatea Albă), aveau o si-
tuaţie specială.

Dacă pentru judeţele din prima catego-
rie se găsise formula ce permitea o integrare 
administrativ-teritorială şi economică cu re-
stul ţării, iar în Ţinutul Nistru, dimpotrivă, 
se menţinea fenomenul de izolare. Veceslav 
Stavilă a înaintat o ipoteză anume că în lipsa 
unei dovezi sigure, s-ar putea presupune că 
în acea împărţire teritorial-administrativă se 
întrevedea o eventuală cedare teritorială în 
procesul căutării unei soluţii de compromis 
faţă de eventualele pretenţii ale U.R.S.S..

În conformitate cu articolul 17 din legea 
administrativă adoptată la 13 august 1938 
sa format un serviciu de pază prin guarzii 
comunali.

Conform instrucţiunii pentru organizarea 
pazei în comunele rurale, paza de zi şi de 
noapte se efectua prin guarzi comunali, Sfa-
tul Gospodăresc al comunei trebuia să fixeze 
numărul guarzilor, ţinând seama de situaţia 
topografică, de numărul şi întinderea sate-
lor, şi de densitatea populaţiei, însă în nici 

Administraţia publică locală din Basarabia în 
timpul regimului autoritar a lui Carol al II

Victor TCACENCO,  Licenţiat in Istorie, Magistru în Management Public

Regele Carol al II-lea



          AXA - Revistă de politică, cultură şi spiritualitate, Nr.4,  Noiembrie 2008

18

un caz numărul guarzilor nu putea fi mai 
mic, decât un guard pentru fiecare o sută de 
locuitori. Retribuţiile şi echipamentele guar-
zilor comunali cădeau în sarcina comunelor. 
Primarul şi notarul fixau repartiţia sumelor 
necesare retribuţiilor şi echipamentelor asu-
pra tuturor locuitorilor comunelor în raport 
cu venitul constant în rolurile fiscului. Con-
form instrucţiunii erau scutiţi de plata aces-
tor contribuţii numai invalizii.

Se interzicea deasemenea şi întrebuinţa-
rea guarzilor în interese personale. Astfel de 
exemplu în satul de reşedinţă colonia Căpreşti 
conform regulamentului sunt 3 guarzi de zi şi 
3 de noapte. În satul Domulgeni - 1 de zi şi 2 
de noapte; în satul Prodăneştii-Noi - 1 de zi şi 
2 de noapte; în satul Prodeneştii-Vechi- 1 de 
zi şi 1 de noapte; în satul Ştefaneşti -8 de zi 
şi 2 de noapte. În conformitate cu articolul 14 
al regulamentului funcţionarii 
care vor întrebuinţa în serviciul 
particular guarzii comunali vor 
fi pedepsiţi cu o amendă de la 50 
până la 1000 de lei, în caz de re-
cidivă cu închisoare de la 15 zile 
până la 3 luni. 

În conformitate cu instruc-
ţiunea în vigoare la postul de 
jandarmi trebuie să fie în per-
manenţă un guard care trebu-
ie să asigure paza pe străzi, în 
afară de acest guard se mai află 
ziua în serviciu un guard pus la 
dispoziţia primăriei care vor fi 
întrebuinţaţi de primar şi notar 
în interesul serviciului:

a)     curăţenia şi gospodărirea localului 
primăriei;

b)    înmânări de citaţii şi diferite ordine 
ce cad în trebuinţa primăriei;

c)   chemarea locuitorilor la primărie în 
interesul serviciului;

 Aparatul administrativ, în oraşele şi ju-
deţele regiunii era format în majoritatea din 
funcţionari locali, numărul celor recrutaţi 
din Regat fiind relativ mic. Spre exemplu în 
oraşul Bălţi, din 9 comisari şi ajutori de co-
misari, 6 erau din provincie, legaţi de fami-
lie şi cu rude numeroase. Din 95 de gardieni 
publici, 75 erau localnici, 1 bucovinean, iar 
restul regăţeni.

După instaurarea dictaturii regale, Mi-
nisterul de Interne, condus de Armand Căli-
nescu, a numit în fruntea judeţelor ofiţeri su-
periori, iar ca primari la oraşe au fost numiţi 
preşedinţii de tribunale - „ oameni degajaţi 
de clientelă“ care după cum declară Armand 
Călinescu, se găseau numai în rândurile ar-
matei şi magistraturii. Aceştea trecând înda-
tă la reorganizarea aparatului funcţionăresc, 
excesiv de numeros, au luat măsuri severe 
pentru ca favoriţii să plătească taxele şi dări-
le, curmând totodată „drepturile” oamenilor 
influenţi şi stabilid ordine în gestiune.

În ziua de 8 mai 1938, Armand Căli-

nescu, a ţinut o conferinţă la Radio Bucu-
reşti şi a arătat că din 175 de oraşe existente 
la acea dată, dotate cu instalaţii de canaliza-
re erau doar 114, iar în 108 lipsea alimenta-
rea cu apă potabilă şi circa un sfert din ele 
nu aveau lumină electrică. Se mai preciza 
că rolul administraţiei municipale este: „de 
a pune la dispoziţia locuitorilor mijloace ci-
vilizate de trai în comun”. În acest scop s-a 
întocmit o lege care organizează pe noi baze 
toate întreprinderile comunale, toate servi-
ciile municipale: apa, lumina, transportul în 
comun, se grupează întro administraţie se-
parată cu buget special”.

Un exemplu poate fi raportul primăriei 
oraşului Soroca nr. 355 / 939, adresat Rezi-
dentului Regal al Ţinutului Prut, care aprobă 
regulamentul de aliniere şi constructiv a pri-
măriei oraşului Soroca, urmînd ca aplicarea 

lui să se facă în conformitate cu planul de 
sistematizare a oraşului şi avizului comisi-
ei de sistematizare despre Ţinut. Astfel în 
conformitate cu decizia în vigoare Serviciul 
administraţiei locale a fost responsabil cu 
executarea acestei deceziuni.

Consiliul comunal a fost redus iar atribu-
ţiile lui limitate. Votul deliberativ era folosit 
în interese de o inportanţă deosebită ale co-
munei. Alegerea consiliului comunal se fă-
cea numai de membrii comunei care au îm-
plinit vârsta de 30 ani şi prestau efectiv una 
din ocupaţiile prevăzute de lege. Consiliul 
comunal se compunea din membri aleşi şi 
membri de drept. În acest sens un exemplu 
elocvent este regulamentul cu privire la or-
ganizarea şi funcţionarea serviciilor comu-
nale ale localităţii Căpreşti din judeţul So-
roca, întocmit în baza dispoziţiilor de lege 
administrativă de către primarul comunei D. 
Loghinescu şi notarul P. Prodan. Conform 
regulamentului autorităţile locale erau pri-
marul, ajutorul de primar şi consiliul comu-
nal format potrivit legii administrative.

Notarul comunei era funcţionar de stat şi 
agent al Guvernului. Tot conform acestui re-
gulament funcţioarii comunali erau:

1.   un secretar -  el îndeplinea şi funcţia de   
casier până la înfiinţarea postului de casier;

2.   2 împiegaţi de birou;
3.   1 dactilograf
4.   1 telefonist
5.   1 agent încasator
6.   2 oameni de serviciu din care 1 la pri-

mărie şi altul la abatorul comunal.
În conformitate cu acest regulament pri-

marul comunei, ajutorul de primar şi notarul 
avea atribuţia de organe executive.

Conform art. 4 al acestui regulament co-
muna va avea următoarele servicii: serviciul 
administraţiei cuprinzînd următoarele birouri

1. biroul administrativ şi al personalului
2.  biroul stării civile de populaţie, statis-

tică electoral
3. biroul petiţionarii, împăciuirii, judecă-

torie comunală
4. biroul registraturii şi arhivei
 Odată cu intensificarea intervenţiei sta-

tului în sistemul administrativ sau 
făcut modificări de ordin adminis-
trativ la nivelul judeţelor, plaselor 
şi comunelor apărute până la 1938, 
precum redarea, practic, tuturor 
comunelor Basarabene, a denu-
mirii lor corecte; înfiinţarea unor 
noi comune, detaşarea unor sate de 
la comunele respective, formând 
astfel comune noi; atribuirea sta-
tutului de sate unor aşezări gos-
podăreşti; înfiinţatea unor plase în 
diferite judeţe în vederea facilită-
rii gestiunii lor ect.,- toate aceste 
măsuri au avut un caracter pozitiv 
fiind dictate de raţiuni de ordin ad-
ministrativ sau economic.

Însă cu toate avantajele pe care le-a avut 
Legea administrativă din 1938 s-a făcut 
un pas înapoi deoarece s-a trecut la numi-
rea tuturor demnitarilor fără o consultare a 
electoratului şi anume primarii erau numiţi 
de prefecţi sau de Rezidentul Regal la Pro-
punerea Ministerului de Interne, iar ceilalţi 
erau numiţi de Miniserul de Interne. Astfel, 
din 1938 s-a intensificat caracterul autoritar 
şi birocratic al administraţiei locale.

Astfel această organizare administrativ - 
teritorială s-a menţinut până în vara anului 
1940, după care s-au desfiinţat. La 28 iunie 
1940 într-un context internaţional deosebit 
de tensionat România a fost obligată să ce-
deze, în favoarea U.R.S.S., Basarabia cu o 
suprafaţă de 44.422 km2 şi în jur de 2.1 mln. 
locuitori la fel  Bucovina de Nord şi Herţa 
cu 6424 km2 şi cca. 500 000 de locuitori.

În concluzie putem menţiona că adminis-
traţia publică locală românească din Basara-
bia în timpul regiumului autoritar a lui Carol 
al Il-lea cu toate progresele pe care le-a obţi-
nut, ţinem să  menţionăm că „la acea dată în 
Europa, a fost şi cea mai democratică refor-
mă administrativă” ea totuşi a făcut şi câţiva 
paşi înapoi, anume că funcţionarii publici nu 
erau aleşi în mod democratic de populaţie 
dar erau numiţi.
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Acum când în toate părţile se discu-
tă cu pasiune problema libertăţii, 

este bine să ne întrebăm ce poate însem-
na acest cuvânt. Secolul al XIX-lea a fă-
cut mare caz de libertatea individului şi 
a acordat nenumărate drepturi gândirii 
şi instinctelor individuale. De fapt, defini-
ţia sumară a liberatăţii, în sensul veacului 
trecut, ar fi: participarea individului la cât 
mai multe drepturi cucerite. Erai liber să 
crezi sau să nu crezi în Dumnezeu – pentru 
că se cucerise dreptul libertăţii religioase. 
Erai liber să divorţezi – pentru că se cuce-
rise anumite drepturi cu privire la legătu-
ra conjugală. Erai liber să gândeşti orice 
– pentru că se cucerise dreptul libertăţii de 
conştiinţă. Şi aşa mai departe.

Este uşor de înţeles că această libertate 
contractuală priveşte foarte puţin problema 
libertăţii în sine. Este vorba de un număr oa-
recare de drepturi, cucerite treptat, drepturi 
foarte agreabile, dar care nu implică deloc 
libertatea insului. A fi liber înseamnă, înainte 
de toate, a fi responsabil faţă de tine însuţi. 
Eşti liber pe viaţa ta – adică orice act pe care 
îl faci, te angajează: trebuie să dai socotea-
lă de el. Participarea la drepturi, însă, nu te 
angajează cu nimic, este o „libertate” exteri-
oară, automată; este un permis de liberă cir-
culaţie în viaţa civilă şi privată. Nu rişti cu un 
asemenea permis; nu te angajezi, nici moral, 
nici social.

Să ne gândim puţin ce înseamnă, în ade-
văratul înţeles al cuvântului, un om liber, cu 
desăvârşire liber. Este un om care răspunde 
cu propria viaţă pentru orice act pe care îl să-
vârşeşte. Nu poţi fi liber dacă nu eşti respon-
sabil. Libertatea adevărată nu împlică „drep-
turi” – pentru că drepturile îţi sunt date de 
alţii, şi ele nu te angajează. Eşti liber atunci 
când răspunzi pentru orice act pe care îl faci. 
Răspunderea gravă  - căci e vorba de propria 
ta viaţă, pe care o poţi pierde (adică te poţi 
rata), sau pe care o poţi fertiliza (adică poţi 
crea). În afară de aceste două poluri – ratarea 
şi creaţia – nu văd ce sens ar avea libertatea. 

Eşti liber – adică eşti responsabil de viaţa ta; 
o poţi pierde, sau o poţi crea, devii automat şi 
ratat, sau om viu şi întreg.

Epocile care au ignorat acest sens al liber-
tăţii, au dat cel mai mare număr de rataţi. Aşa 
a fost secolul al XIX-lea care a promovat o 
libertate exterioară, iresponsabilă, contractu-
ală. În privinţa aceasta – oricât ar părea de 
paradoxal – Evul Mediu a cunoscut o mai 
mare libertate. Oamenii medievali trăiau mai 
responsabili, mai solemni; fiecare act al vie-
ţii lor îi angaja; se putea pierde sau mântui 
(mântuire şi pierdere în sens creştin).

Teama de responsabilitate sileşte omul 
modern să renunţe la libertate pentru drep-
turi. Singurul lucru valabil din toate „libertă-
ţile” cucerite de la revoluţia franceză încoace 
– este dreptul de a fi liber. Drept de care, însă, 
nu profită aproape nimeni. Căci a face acte 
nesancţionabile, nu înseamnă a fi liber.

Secolul XIX-lea este numit, printre altele 
„secolul istoriei”. Atunci s-au creat metodele 
de investigaţie ştiinţifică a trecutului; atunci 
s-a stabilit o „perspectivă istorică”. Este, poa-
te, adevărat că secolul XIX a creat metode şti-
inţifice de cercetare istorică. (Deşi, unii se pot 
pe drept întreba ce fel de metodă „ştiinţifică” 
este aceea care, aprioric, exclude miracolul în 
istorie. O metodă obiectivă trebuie să consta-
te; în nici un caz ea nu poate exclude o anu-
mită serie de fapte ca „imposibile”. Cercetări 
recente au dovedit, bunoară, „posibilitatea” 
incombustibilităţii trupului omenesc. Sute de 
documente hagiografice vorbesc de această 
incombustibilitate. Metodă istorică le elimina 
însă din capul locului, ca „imposibile”. Iată 
însă că faptul a fost verificat. Cum rămâne 
deci cu „obiectivitatea” metodei istorice ?).

În nici un caz, însă, nu poate fi vorba de o 
„perspectivă istorică” în veacul al XIX – lea. 
În acest veac oamenii credeau că progresul 
este o invenţie recentă; că din tot trecutul 
Europei, numai câţiva mari savanţi – Euclid, 
Galileu, Newton, Lavoisier – au contribuit 
real la creşterea cunoaşterii omeneşti.

Niciodată solidarizarea cu eforturile de 

cunoaştere ale întregii omeniri – n-a fost mai 
slabă ca în secolul XIX. A avea „perspectivă 
istorică”, înseamnă a-ţi da seama de tot ce te 
leagă de trecut, de a cunoaşte toate treptele 
progresului ştiinţific. Oamenii veacului XIX, 
însă, credeau că „ştiinţa” începe cu ei. Tot ce 
se făcuse mai înainte – cu foarte rare excep-
ţii – era ignorat. Ei credeau foarte serios că 
Evul Mediul a fost o epocă întunecată. Tot 
ei credeau, tot atât de serios, că ştiinţa a în-
ceput cu vechii eleni; că n-a existat metodă 
experimentală decât de la Bacon încoace; că 
medicina şi ştiinţele naturale nu erau, până în 
secolul XIX, decât nişte enciclopedii pline de 
superstiţii etc.

Un secol care crede serios că adevăratul 
„progres” începe cu el, nu se numeşte un 
secol cu perspectivă istorică. Este cel puţin 
ciudat că, deşi preocuparea de frunte a seco-
lului XIX a fost istoria, nici o judecată isto-
rică emisă în acest secol nu a fost justă. Nu e 
vorba de „greşeli”, de cercetare imperfectă a 
documentelor – ci ne aflăm în faţa unei orga-
nice incapacităţi de a înţelege istoria, de a da 
seama de solidaritate  care există între toate 
eforturile omenirii către cunoaştere.

Perspectiva istorică este o creaţie a veacu-
lui nostru, veac în care primatul istoric înce-
tează. De-abia în timpurile noastre s-a înţeles 
„progresul”; care începe cu civilizaţiile pre-
helenice, şi nu sfârşeşte niciodată („progres”, 
care, pentru unii, nu este decât o continuă 
decadenţă).

De-abia acum se înţelege funcţia creatoa-
re a medievalităţii, se precizează noţiunea 
de Renaştere; se înţelege rolul modest jucat 
de secolul XIX în istoria ştiinţelor (departe 
de a marca o culme, veacul XIX nu se poate 
compara, în ştiinţă, cu veacul lui Euclid sau 
al lui Copernic). Niciodată omul nu s-a con-
siderat mai „izolat” ca în secolul XIX; izolat 
în grandoarea descoperirilor sale, în bogăţia 
cunoştinţelor sale, în superioaritatea înţele-
gerii sale.

16 februarie 1936

Sensul 
libertăţii

de Mircea ELIADE
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Teoria pasionarităţii 
sau cum se naşte etnosul

Etnos, stereotip şi pasionaritate

Etnosul, pentru Gumilev, este legat ne-
mijlocit de un landşaft („Porţiune din 

mediul geografic cu trăsături proprii”). Etno-
sul în procesul de devenire, modifică landşaf-
tul în care există, adaptându-l la necesităţile 
sale. Formarea grupului etnic, aşadar, are loc 
în cadrul interacţiuni între populaţie şi land-
şaft. Dar, în acelaşi timp, Gumilev respinge 
rolul determinativ al factorului lingvistic, re-
ligios sau politico-economic în formarea unui 
grup etnic. 

 Etnologul rus disociază etnonimele de 
grupul etnic. În unele cazuri membrii ace-
luiaşi etnos pot purta etnonime diferite (de 
exemplu: român, moldovean, aromân) în alte 
cazuri, diferite grupuri etnice pot avea acelaşi 
etnonim (dacă iniţial „roman” însemna „ce-
tăţean al polisului Roma”, după edictul lui 

Caracalla, „romani” au devenit toţi cetăţeni ai 
imperiului. Mai târziu, numele de „romani” a 
început să fie purtat de bizantini („romei”) şi 
în cele din urmă, de urmaşii populaţiei daco-
romane - „românii”). De aici rezultă conclu-
zia că între etnonim şi etnos nu există nici un 
fel de legătură. În unele contexte, noţiunea îşi 
poate pierde sensul, adoptând noi inţelesuri.

Elementul esenţial, care ţine de grupul 
etnic, este stereotipul comportamental. Struc-
tura stereotipului comportamental care repre-
zintă o normă de relaţii: a) între colectiv şi 
individ, b) între indivizi, c) între grupurile din 
interiorul etnosului, d) între etnos şi grupurile 
din exterior. Stereotipul este la fel de dinamic 
ca şi etnosul însuşi. 

În prima perioadă a creativităţii comuni-
tăţii etnice, o partea însemnată a colectivită-
ţii, direcţionează grupul pe calea dezvoltării 
sociale, acumulând valori materiale şi spiri-

tuale. Această acumulare devine un „impe-
rativ” şi în relaţie cu timpul, se transformă 
într-o stare numită „paseism”. Esenţa aces-
tuia constă în faptul că fiecare constructor al 
integrităţii etnice se simte continuatorul al 
liniei strămoşilor, la care adaugă ceva: încă 
o victorie, încă o clădire, încă un manuscris. 
Acest „încă”, mărturiseşte faptul că trecutul 
nu a dispărut, ci continuă în om. Iată de ce 
adausul înseamnă o mişcare înainte. Fiecare 
minută trăită este percepută ca o concreştere 
cu trecutul existent (“Passe existente”). Re-
zultatele unor astfel de senzaţii devin faptele 
eroilor, care îşi jertfesc viaţa de dragul unui 
neamului sau unui ideal.

Superetnos, etnos, subetnos

Cea mai mare unitate umană, după antro-
posferă (întreaga specie umană), este supe-

Epoca informaţională înseamnă, o suprasaturaţie, o instaurarea a haosului informaţional şi în acelaşi timp, a haosului simbolic.  
Lumea imaginară se disociază de lumea reală, iar societatea contemporană se mişcă tot mai mult spre o schizofrenie generală. Iden-
titatea, în calitatea lui de fapt complex cu existenţă obiectivă, devine o realitate tot mai greu perceptibilă. Nu pentru că aceasta şi-ar 
înceta existenţa, ci pentru că omul devine tot mai înstrăinat nu doar faţă de lumea în care există, dar şi faţă de propriile trăiri inte-
rioare. Omul devine tot mai mult o imitaţie a modelelor artificiale pe care le impune spaţiul informaţional în care individul există. 

În aceste condiţii, redefinirea noţiunii de „identitate” (socială, etnică, sexuală etc.) devine o necesitate a vremii. Teoria pasiona-
rităţii, propusă de istoricul şi etnologul rus, Lev Gumilev, are avantajul de a clarifica unele aspecte ce ţin de procesul de formare şi 
disoluţie a entităţii etnice. Lucrare de bază, în care este expusă teoria pasionară a etnogenezei este „Etnogeneza şi biosfera pămân-
tului” („Этногенез и биосфера Земли”).

Lev Gumilev s-a născut în satul 
Ţarskoe, la 1 octombrie 1912. Este fiul 
poeţilor Nicolai Gumilev şi Anna Ah-
matova. În perioada 1930-1934 a par-
ticipat la expediţiile din Saian, Pamir 
şi Crimeea. Din 1934 studiază la facul-

tatea de istorie a Universităţii din Le-
ningrad. În 1935 este exmatriculat din 
universitate şi arestat, dar în scurt timp 
este eliberat. În 1937 este restabilit la 
universitate. În 1938, fiind student este 
arestat din nou şi condamnat la cinci 
ani de închisoare. Îşi ispăşeşte pedeap-
sa la Norillag, în calitate de geolog la 
ocnele de cupru. În toamna 1944 plea-
că pe front ca voluntar, ajungând până 
la Berlin. 

În 1945 este demobilizat şi reînma-
triculat la Universitatea din Leningrad, 
pe care o absolveşte în 1946, iar la 28 
decembrie 1948 îşi apără titlul de doc-
tor în istorie şi este angajat în calitate 
de colaborator al Muzeului etnografiei 
popoarelor din URSS. 

La 7 noiembrie 1949 este arestat 
şi condamnat de către Consiliul Spe-
cial al NKVD la 10 ani privaţiune de 
libertate, perioadă pe care o petrece 
în lagărul cu destinaţie specială Ciur-
bai-Nura, în apropierea de Karaganda, 

apoi în lagărul de lângă Mejdurecensk. 
În 1959 este reabilitat din cauza lipsei 
componentelor crimei. 

Din 1959 lucrează la biblioteca din 
Ermitaj. În 1961 îşi apără teza de doc-
tor în istorie („Turanicii antici”), iar în 
1974 îşi apără teza de doctor în geogra-
fie („Etnogeneza şi biosfera Pământu-
lui”). Până la ieşirea la pensie, în 1986, 
lucrează la Institutul de Geografie, pe 
lângă Universitatea din Leningrad. 

Decedează la 15 iunie 1992 în ora-
şul Sankt Petersburg. 

Lev Gumilev a propus un complex 
de metode originale de studierea a et-
nogezei care includ studierea paralelă 
a datelor cu privire la climă, geologie 
şi geografie care vizează landşaftul, iz-
voare arheologice şi culturale. Rezul-
tatele cercetărilor sale au servit formu-
lării teoriei pasionare a etnogenezei, 
prin care sa  încercat să fie explicată 
legitatea diverselor procese istorice.

de Octavian RACU
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retnosul. Adică, un ansamblu de etnosuri, care 
apar în acelaşi timp, în aceeaşi regiune geogra-
fică, afirmându-se în istorie ca o unitate mozai-
că, compusă din etnosuri (de exemplu: creştinii, 
musulmanii, europenii etc.). Etnosul, la rândul 
său, este compus din subetnosuri (de exemplu: 
“moldovenii” din Basarabia, “aromânii” din 
Balcani, “vlahii“ din Timoc), adică unităţi care 
există doar datorită faptului că întră în compo-
nenţa etnosului.

Unităţi inferioare subetnosului sunt consor-
ţiile şi convixiile. 

Consorţiile sunt grupurile de oameni reuniţi 
de aceaşi soartă, cum ar fi cartelurile, bandele, 
sectele etc. De cele mai multe ori acestea dis-
par, dar uneori continuă să existe timp de câteva 
generaţii. În acest caz, acestea se transformă în 
convixii, uniuni cu mod de trai comun şi rela-
ţii de familii. Nici convixiile, la rândul său, nu 
rezistă o perioadă îndelungată de timp, fiind 
distruse de exogamie (căsătorii în afara colecti-
vităţii) şi schimbări ai condiţiilor istorice.

Existenţa sistemului etnic depinde de tra-
diţia etnică, elementul care stabileşte legătura 
dintre generaţiile trecute şi cele din prezent, 
cele din prezent cu cele din viitor. În filosofia 
tradiţională românească, această realitate a pri-
mit orginala noţiune de „neam”.

Procesul etnogenezei

Asemenea oricărui organism, pentru siste-
mul solar, terestru, este caracteristică ciclicita-
tea. Naşterea şi dispariţia unor populaţii, în opi-
nia lui Gumilev, se află sub influenţa ritmurilor 
impulsurilor magnetice solare. Aceste ritmuri 
dirijează schimbările geoclimaterice, respectiv 
a landşaftului în care există populaţia.  Procesul 
etnogezei începe odată cu formarea unei popu-
laţii stabile, capabilă de expansiune, cu stereo-
tipuri deosebite de cele înconjurătoare. Pentru 
aceasta este nevoie de următoarele condiţii: 

- amplasarea pe fâşia impulsului pasionar, 
sau un drift genetic puternic (driftul genetic 
constă în dispariţia, în mod aleator, a unor gene, 
determinând în acest fel predomiarea anumitor 
caracteristici în cadrul unei populaţii ), 

- combinaţia a două sau mai multe landşaf-
turi, 

- prezenţa a două sau mai multe etnosuri.
În continuare, Gumilev deosebeşte următoa-

rele etape ale etnogenezei:
- Drafe-ul, perioada primară (de regulă, nu 

este reflectat în izvoarele istorice)
- Perioada de incubare, de la 0 – la 150 de 

ani (creşterea pasionarităţii; este reflectată ex-
clusiv în mituri)

- Ascensiunea, 150-450 de ani (creşterea 
bruscă a pasionarităţii, însoţită de lupte grele şi 
lărgirea lentă a teritoriului)

- Faza acmatică, 450-600 ani (apropierea 
nivelului pasionarităţii de punctul său maxim şi 
creşterea supremaţiei)

- Fisurare, 600-750 ani (Scăderea bruscă 
a pasionarităţii. Războaie civile, dezintegrarea 
unităţii etnice)

- Faza inertă, 750-1000 ani (Scăderea lentă 
a pasionarităţii la un nivel mediu. Prosperitate 
economică. 

- Obscurantism, 1000—1150 ani  (scăderea 

nivelului pasionarităţii sub nivelul mediu. De-
cadenţă şi degradare)

- Agonia, 1150—1300 ani (Caracteristică 
pentru popoarele care au fost incapabile să între 
în homeostază. Dezintegrare rapidă).

- Homeostază, 1150  şi mai mult (existenţă 
în armonie cu natura).

Pasionaritate
 
Termenul de „pasionaritate” este o noţiune 

întrodusă de Gumilev, pentru a desemna acea 
energie interioară, acea tendinţă, care determină 
un individ, sau un grup de indivizi dorinţa de 
a modifica mediului înconjurător. În încercarea 
de a schimba landşaftul, are loc un proces de 
interacţiune dintre mediul extern şi colectivita-
te, între diverse colectivităţi. Inferioritatea sau 
superioaritatea unui sistem etnic este determi-
nată de nivelul pasionarităţii. Impulsul pasionar 
constitue momentul maxim de mobilizare a for-
ţelor, în urma căruia are loc formarea etnosului. 
Etnologul rus, considera că sursele impulsurilor 
pasionare ar putea fi, în special, de natură extra-
terestră şi de ordin genetic.

Gumilev deosebeşte trei nivele ai pasionari-
tăţii: suprapasionaritate, evidenţiată la persoa-
nele care sunt gata să se jertfească pentru patrie 
sau o idee măreaţă; pasionaritate normală, ma-
nifestată la persoanele care se află în echilibru 
cu mediul extern şi subpasionarii, prezentă la 
oamenii care se supun mediului extern şi se 
acomodează tuturor schimbărilor, persoane care 
sunt predispuse spre lenevie şi parazitizm.

O importantă caracteristică a pasionarităţii 
este „inducţia pasionară”. Persoanele care se 
află în preajma pasionarilor, se „infectează” de 
energia şi carisma acestora. Drept exemplu ar 
putea servi personalităţile istorice carismatice, 
cum ar fi Ştefan cel Mare (care avea capacitatea 
de a mobiliza ostaşii în luptă), genii sau sfinţii 
creştini.

 Impulsul pasionar

Impuls pasionar, este momentul mobilizării 
maxime a potenţialului creator al unei populaţii. 
Gumilev caută originea „impulsului pasionar” 
în „mutaţii genetice”, procesele geoclimaterice 
şi cele extraterestre. Astfel de impulsuri durează 
câţiva ani şi se răspândesc de-a lungul liniei ge-
odezice, pe o fâşie cu lăţimea de 200 de kilome-
tri, de-a lungul câtorva mii de kilometri. 

Originea mutaţională a impulsului rezultă 
din faptul că populaţiile pasionare nu apar ha-
otic, ci în acelaşi timp, în locuri diferite, pe un 
teritoriu care are conturul unei fâşii, linii geode-
zice, care trece prin centrul pământului. Acest 
lucru presupune că polurile  câmpului magnetic 
determină geometria impulsului pasionar. Prin 
urmare, sursa mutaţiilor îşi are originea în afara 
pământului şi o sursă cu care acest câmp mag-
netic interacţionează.

 Tradiţia etnică

Potrivit etnologului Lev Gumilev, tradiţia 
unei etniei se formează în perioada tinereţii, 
atunci când se formează capacităţile de adap-
tare la mediul înconjurător (etnic şi natural). 

Ea poate fi pierdută în cazul în care grupul et-
nic devine victima himerei (forma şi produsul 
contactului etnosurilor incompatibile (care au 
complementaritate negativă), care aparţin unor 
sisteme superetnice diferite. Născuţi în cadrul 
unei “himere”, oamenii îşi pierd tradiţia etnică 
şi nu mai aparţin nici unei dintre etnii contacta-
te. Himera poate fi caracterizată drept o comu-
nitate a oamenilor lipsiţi de identitate etnică). 
În timpul dezvoltării normale, tradiţia etnică 
îşi atinge apogeul, apoi începe să se simplifice 
şi să dispară, iar odată cu ea dispare şi etnosul. 
Totuşi, unele din elementele sale pot trece către 
alte grupuri etnice mai tinere, care asimilează şi 
prelucrează aceste elemente. Astfel, tradiţia et-
nică nu apare pe loc gol, ci reprezintă o combi-
naţie dintre elementele împrumutate de la pre-
decesori, adăugându-se acestora trăsături noi. 

Procesul pierderii tradiţiei etnice se numeş-
te „deetnizare” şi duce la dispariţia etnosului, 
chiar dacă oamenii, care îl compun, se vor in-
tegra în viaţa altor etnosuri, adoptând tradiţia 
acestora, fie vor adera la o himeră sau vor de-
veni membrii unui antisistem (“antisistem” - o 
unitate sistemică a indivizilor cu viziuni nega-
tive faţă de lume, o atitudine specifică faţă de 
lumea materială, exprimată prin tendinţa de a 
simplifica sistemele prin micşorarea densităţii 
relaţiilor din cadrul acestora. Relaţiile sistemice 
sunt reduse la zero, ceea ce înseamnă anihila-
rea sistemului, fie el un stat, landşaft sau etnie. 
Antisistemul produce o viziune comună pen-
tru membrii săi. Pentru antisistem, indiferent 
de ideologia membrilor săi, este caracteristică 
existenţa unei fixaţii comune: negarea lumii re-
ale, în calitatea ei de sistem complex, în numele 
unor scopuri abstracte. Printre membrii antisis-
temului predomină indivizi cu percepţia futuris-
tă a timpului. Adică senzaţia că viitorul este sin-
gura realitate posibilă, trecutul fiind inexistent, 
prezentul fiind calificat doar ca o perioadă pre-
mărgătoare viitorului. Ideologia antisistemului 
se opune oricărei tradiţii etnice”).

Viziunea lui Gumilev este foarte apropiată 
de teorii elitiste româneşti: „teoria circulaţiei 
elitelor” a lui Mihai Eminescu, „teoria omului 
mare” a lui Traian Brăileanu, „corporatismul” 
lui Mihail Manoilescu, „voinţa socială” la Di-
mitrie Gusti etc.). Tradiţia etnică este determi-
nativă pentru legătura organică dintre elită şi 
masă la Eminescu, „omul mare” este individul-
lider, care prin propria carisma contribuie la 
selecţia elitelor.  Corporatismul lui Manoilescu 
presupune cristalizarea unei elite care devine 
dominantă în toate sfere ai vieţii sociale (politi-
că, economică, cultural-ideologică). Acest lucru 
presupune formarea unei clase superioare care 
are capacitatea să predomină în aceste domenii 
şi să stabilească direcţia a evoluţiei societăţii. 
Voinţa socială, potrivit lui Gusti, reprezintă 
totalitatea autonomă de manifestări spirituale 
şi economice, reglementate juridic şi politic şi 
condiţionate cosmic, biologic, psihic şi istoric. 
Aceste teorii se împlitesc într-un sistem care 
oferă explicaţie esenţa noţiunii de identitate, nu 
în calitate de unitate confesională sau lingvisti-
că, ci un ansamblu complex de elemente atro-
pogene şi nonantropogene.
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1968, primăvara. Motiv de feri-
cită amintire pentru întreaga stân-
gă europeană, occidentală, globală. 
Perioada cuprinsă între martie 1968 
şi iunie 1968 s-a dovedit a fi, ulte-
rior, momentul în care mentalitatea 
occidentală conservatoare a sucom-
bat definitiv, din punct de vedere al 
aderenţei la mase, în faţa ideologi-
ei socialiste şi a idealurilor „elibe-
rării” propuse de aceasta. Cine nu 
îşi aminteşte milioanele de francezi 
mărşăluind, animaţi de acelaşi spi-
rit revoluţionar-fanatic precum cel 
al iacobinilor, împotriva regimului 
generalului de Gaulle? Cine îi poate 
uita pe studenţii fantaşti ce declamau 
frenetic „Il est interdit d’interdire” 
(“Este interzis a se intezice”)?

Cu siguranţă nimeni nu poate uita 
acest vânt iconoclast, vânt ce a mătu-
rat orice valoare stabilă, orice mândru 
ideal constituent al “vechii” Europe. 
Fiecare soclu axiologic tradiţional a 
fost metodic dărâmat, virulent ras de 
pe faţa pământului şi înlocuit cu noi 
mituri. În numele acestui nou iacobi-
nism, stânga franceză a zdrobit sub 
bocancul său ideatic orice idee sau 
individ care a încercat să i se opună. 
De acum, calea unei iluzorii egalităţi 
egalizant-egalizatoare, a unei libertăţi 
radicalizate până la libertinism a fost 
irecuperabil deschisă, în detrimentul 
oricărei frâne impuse de bunul-simţ. 
Uşa fostelor interdicţii naturale a fost 
deschisă, izbită de perete şi scoasă din 
ţâţâni …

În timp ce orice european îşi poate 
aminti această tristă victorie a stângii 
globale, oare câţi dintre noi ştiu că 
exact acum patruzeci ani, in 1968, un 
parlamentar britanic, Enoch Powell, 
s-a dovedit a fi omul ce se ia la trântă 
cu epoca sa? Câţi dintre noi îşi aduc 
aminte de acest conservator care nu 
doar că a îndrăznit să respingă şi să 
combată demenţa virulentă a stângis-
mului biruitor, ci şi să atragă de partea 
sa la fel de mulţi susţinători precum 
studenţii parizieni?

Pe 20 aprilie 1968, în aceeaşi pri-
măvară a “eliberării”, Enoch Powell 
a ieşit la tribună în Birmingham, ţi-
nând acel discurs ce ulterior avea să 
fie denumit “Rivers of Blood” (“Râuri 
de sânge”), prin parafrază la unul din 
cânturile Eneidei lui Vergilius. Alo-
cuţiunea sa, axată îndeosebi pe tema 
imigraţiei din colonii către Marea 
Britanie, a fost rapid catalogată drept 

De 40 de ani - 1968 
şi spiritul epocii

de Horia CIURTIN
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Revolta studenţilor din Paris 1968, simbolul victoriei neomarxismului în Europa

rasistă, retrogradă şi indezirabilă. În 
mod firesc pentru această epocă, Eno-
ch Powell şi-a pierdut funcţia din Sha-
dow Cabinet, nereuşind să mai obţină 
până la sfârşitul vieţii sale vreo poziţie 
politică semnificativă. Motivul?

Încăpăţânarea lui de a-şi păstra con-
vingerile naţional-conservatoare, fără 
nici un compromis, fără nici un pas în 
spate, chiar dacă acest fapt ar fi dus la 
linşarea sa politico-mediatică. Enoch 
Powell, unul dintre ultimii conserva-
tori europeni cu adevărat de dreapta, 
necorupt de dogma pervertitoare a ne-
oconservatorilor americani, a „îndraz-
nit” să pună la îndoială legitimitatea 
programului imigraţionist al Partidului 
Laburist. „Vina” sa a fost aceea de a 
lua în piept doctrina socialistă a aces-
tui partid, materializată în aşa-numitul 
„Race Relations Act”, „greşeala” lui 
a fost de a considera acest proiect de 
lege drept ofensiv şi imoral.

Exact acum patruzeci ani, Enoch 
Powell, aproape profetic a îndraznit să 
spună că „Privind spre viitor, văd doar 
semne rele. Precum Romanul [Vergi-
lius], mi se pare că văd Tibrul spume-
gând a sânge . Tragicul şi ireversibilul 
fenomen pe care îl urmărim cu multă 
oroare de cealaltă parte a Atlanticului, 
dar care acolo este de nedespărţit faţă 
de istoria Statelor înseşi, se răsfrânge 
şi aici, asupra noastră, însă este datorat 
doar voinţei şi neglijenţei noastre”.

Revoltat de politica nechibzui-
tă a Partidului Laburist de a primi şi 
chiar a cere imigranţilor din colonii 
să pătrundă în Marea Britanie, conser-
vatorul Enoch Powell şi-a îndemnat 
susţinătorii şi colegii din Parlament 

să respingă aceste ten-
dinţe maladive până nu 
e prea târziu. Îngrijorat 
de paradoxul discrimi-
nării majoritaţii în fa-
voarea unei minorităţi, 
Powell notează „Este 
ca şi cum ai privi o în-
treagă naţiune lucrând 
de zor la înălţarea pro-
priului rug funerar”.

Până la sfârşitul lunii 
aprilie, Enoch Powell a 
primit în jur de 120 000 
de scrisori privitoare la 
discursul său, majori-
tatea declarându-şi so-
lidaritatea faţă de cele 
enunţate. Chiar dacă 
această alocuţiune a în-
semnat, teoretic, sfârşi-
tul carierei sale în viaţa 
înaltei politici, Powell 
a devenit un simbol 
britanic şi european în 
ceea ce priveşte lupta 
piezişă cu socialismul 
global şi politicile de 
imigraţionism frenetic 
şi fără discernământ, 
declanşate de stângis-
mul atotprezent. Powell 
a însemnat pentru mul-
ţi naţionalişti britanici 
un reper al discursului 
intelectual bine cumpănit şi bine ar-
ticulat, un model conservator al ideii 
naţionale în faţa pericolului reprezen-
tat de dizolvarea identităţii în cadrul 
unui iluzoriu multiculturalism.

În deceniile următoare, majoritatea 
britanicilor, indiferent de poziţiona-

rea lor în spectrul politic, s-au văzut 
obligaţi să recunoască adevărul celor 
susţinute de Enoch Powell în aprilie 
1968. Indubitabil, Marea Britanie a 
devenit până în mileniul III un leagăn 
al imigraţionismului ridicat la rangul 
de politică de stat, o naţiune care se 
prăbuşeşte sub loviturile de bici năs-
cute din socialismul auto-flagelant al 
anilor `68.

Întrebarea ce se naşte în prezent, 
pentru Europa, dar şi pentru întreaga 
lume este: care moment e cel demn de 
reţinut din acea epocă a maladiei pro-
gresiste? Cel al făţărniciei radicalis-
mului revoluţionar al stângii franceze 
ori cel al conservatorismului în con-
fruntare cu spiritului epocii, demon-
strat de dreapta britanică? Marcuse ori 
Powell? Decizia e la îndemâna fiecărui 
individ. Nimeni nu are dreptul să hotă-
rască pentru celălalt, însă precum spu-
nea şi Powell, acum patru decenii, „Nu 
ştiu dacă va exista voinţa publică de a 
cere şi obţine aceste acţiuni [de repa-
triere a imigranţilor], nu ştiu. Tot ceea 
ce ştiu e că a vedea aceste probleme 
şi a nu spune nimic despre ele ar fi o 
mare trădare”. Nu opoziţia, ci tăcerea 
e cea mai gravă …

“Toţi diferiţie, toţi egali”, 
lozinca mişcărilor neomarxiste
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Emil Loteanu

Cultura română şi Bizanţul. Parado-
xal... dar rareori la autorii români a 

apărut imaginea Bizanţului. Un Bizanţ des-
pre care Dan Horia Mazilu spunea că e  An-
tichitatea noastră. În zelul de a se alinia la 
valorile europene, intelectualii de după 1840, 
în cea mai mare parte, s-au raportat destul de  
neglijent la ceea din ce tragem, la ceea ce ne 
reprezintă, la ceea ce tronează ca un vis într-
un palat de cleştar al fiinţei noastre.

Într-una  din poeziile lui Emil Loteanu 
apare următorul fragment: 

,,Legat în amintiri ca într’un lanţ, 
Iscai din pulberi roşul din Bizanţ, 
Curat ca o atingere de geană, 
Tremurătorul roşu aburit, 
Ca răsuflarea omului iubit, 
Înfioratul roşu-purpuriu 
Ca strigătul de om într-un pustiu”. 

Un fragment care rămâne, cumva solitar, 
ca şi amintirea Constantinopolului creştin, 
ca şi omul care se încăpăţânează să îşi păs-
treze credinţa în ziua de azi.

Pentru că acel roşu pierdut din cauza ne-
vredniciei omeneşti, e:

,,Ca răsuflarea omului iubit...
ca strigătul de om într-un pustiu”.
Şi rămâne neauzit pe plaiurile noastre.

(poate că va veni şi ziua când poetului 
Emil Loteanu i se va găsi loc în manualele 
noastre de Literatura Română)

În ultimul an au apărut două cărţi dedica-
te lui Emil Loteanu.

Prima se numeşte ,,Ritmuri. Versuri”, 
apărută la Cartea Moldovei în anul 2007 şi 
însumând  224 p. Şi… totul începe cu un 
Îndemn. 

Să nu vă jucaţi cu focul acesta, copii,
Să nu vă jucaţi – e crud,
Niciodată nu iartă.
Ascuns în ritmul celei dintâi poezii
Pe care o scrii,
Focul acesta, copii,
Trece în noi
Şi începe sălbatec să ardă (…)

Volumul cuprinde mai multe despărţă-
minte:

Ritm dur (pp. 7-24); Zbucium (pp. 25-
40); Elegie majoră (pp. 41-64); Metamorfo-
ză (pp. 65-86); Magie (pp. 87-108) şi Epilog 
(109-114).

După poezii urmează Lăutarii. Nuvelă 
cinematografică (pp. 115-217). Câteva refe-
rinţe critice sunt cuprinse în paginile 217-
221. La finalul volumului, cititorul se poate 
bucura de circa 130 de fotografii ce ţin de 
filmele regizate de Emil Loteanu şi de sec-
venţele biografice.

A doua carte se numeşte “Destin de viaţă 
lungă”. Dialoguri, portrete, studii. A apărut 
la aceiaşi editură în anul 2008 şi însumează 
296 de pagini.

Volumul începe cu câteva pagini de afo-
risme de-ale lui Emil Loteanu.  Printre aces-
tea:

Eu am beneficiat de talentul pe care mi 
l-a dat Dumnezeu şi de oamenii din jur care 
m-au ajutat, riscând, luând bătaie în locul 
meu…

Destinul artei moldoveneşti depinde, în 
primul rând, de cei care se vor dăscăli şi 
apostoli.

Eu cred că am venit în cinematografie din 
spaţiul mioritic. Sunt ,,şcolerul” ciobanilor 
noştri plecaţi de secole în câmpiile cosmice 
spre a lumina şi încălzi universul.

Crezul unui artist este capacitatea de a 
iubi şi a aduna dragoste, care înseamnă defi-
cit într-o lume deficitară, fiindcă în forma ei 
pură va aduce imediat la renaştere, la gene-
rare şi-mi dau seama ce opere frumoase se 
pot naşte în clipa când, creând-o, regenerăm 
împreună cu ea.  (pp. 5-8)

Într-unul din articole, cineva scria des-
pre atacurile urâte care s-au dat la adresa lui 
Emil Loteanu în anul 1996, când a vrut să 
candideze la preşedinţie. Şi iată că nici ele 

nu au mai rămas, nici o cea mai vagă amin-
tire nu a rămas în urma lor… Ba mai mult. 
Avem impresia că am uitat şi de politicienii 
din acea epocă. Cine îşi mai aduce aminte 
de Preşedinţii de ţară, de Parlament, de Gu-
vern… de atunci? Iată că filmul  lotenean, 
Luceafărul (tocmai din 1986), ne pare mai 
apropiat! Fiindcă arta făcută cu sinceritate, 
credinţă şi dragoste faţă de popor, va dăinui 
(apropo, „a dăinui” este un termen care îi 
arde ca tămâia pe postmoderni)!

Revenind la personalitatea lui. Emil Lo-
teanu – pronunţându-i numele, ne gândim la 
filmele lui. Şi poate dincolo de toate, filmul 
cel mai important pentru spirtualitatea noas-
tră e ,,Luceafărul”. Deşi e un ,,Luceafăr” 
în viziunea loteneană, e unicul nostru film 
despre Mihai Eminescu. Dar dincolo de fil-
me, Emil Loteanu a fost în primul rând poet. 
Un poet pentru care nu s-a prea găsit loc în 
patria lui – fie aceasta rămăşiţa Moldovei is-
torice, fie România. Patria care l-a adăpostit 
şi l-a încurajat, a fost Rusia. Soarta parcă a 
vrut ca până şi mormântul său să fie acolo, 
la cimitirul Novodevicie din Moscova, capi-
tala ţarilor de până la Petru I. 

Revalorizând orbitele, Loteanu, până la 
urmă, s-a înscris în centrul unei lumi, care, 
oricât de vag nu ar fi, după 1991, mai păs-
trează nişte reflecţii ale umbrei tot mai palide 
(în lumea noastră) a Bizanţului de altădată.

În anul 1990, pe ultima pagină a coti-
dianului ,,Moldova Socialistă”, apărea un 
mic interviu cu E. Loteanu. Titlul acestuia 
e semnificativ – ,,Emil Loteanu părăseşte 

de Marius TĂRÎŢĂ
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Moldova”. Pe atunci, poetul şi regizorul era 
preşedintele Uniunii cineaştilor din Moldo-
va. Printre altele, spunea următoarele - ,,Nu 
mai pot suporta tabloul indiferenţei”. Şi 
continua - ,,Cât se poate vorbi la plenare? 
Nici o cuvântare nu poate înlocui o profesie 
în artă. Totu-i în van. Nu vor să lucreze cei 
mari, nu vor să lucreze cei mici. Lipsesc ca-
drele calificate, nu există concurenţă, nu-i 
tehnică, nu-s finanţe – totu-i o frână. Nu-s 
oameni care ar conduce ,,Moldova-film”. 
Mulţi actori nu vor să lucreze din plin” (…) 
,,n-am filmat nimic de trei ani şi jumătate, şi 
am stricat doar nervii”.  (,,Moldova Socia-
listă”, joi, 12 iulie 1990, nr. 160, p. 4)

Loteanu e  dincolo de toate un poet, un 
poet care nu se înscrie în curentele ce i-au 
succedat lui Eminescu, un poet care ne adu-
ce aminte de Eminescu, dar e total diferit 
de Eminescu şi, cu toate acestea, vine în 
continuarea lui Eminescu. Citind versurile 
lui Loteanu, simţi cum sufletul lui, uneori 
zbuciumat, a frământat fiecare cuvânt, fie-
care literă, fiecare punct sau virgulă şi cum 
această frământare ne cuprinde şi pe noi cei 
care îl citim. 

Nu cred că elogiile îşi au locul, versurile 
sale o spun mult mai bine decât ar putea-o 
spune orice critic literar… Loteanu e  mai 
puternic decât timpul. Şi de aceasta vă pu-
teţi convinge citind câteva poezii pe care 
le-am selectat mai jos.

Eu v’am iubit
Şi acum o mie de ani
Ca şi astăzi…
Necontenit 
V’am iubit
Chiar dacă pieptul gemea –
Stelelor, stelelor,
Scumpe mire albastre,
Ştiţi oare voi
Despre dragostea mea?

Dorul acesta de stele
Zvâcneşte în suflet,
În tâmple…
El trece din sânge
În sânge,
El trece din tată
În fiu.
(Poezie ce apare în volumul ,, Ritmuri”, 

Chişinău, Editura Cartea Moldovenească, 
1965, pp. 6-8)

O poezie plină de durere şi de speranţă 
în iertare până în ultima clipă e ,,Nici oda-
tă”. Mai jos e un fragment din aceasta:

- Spune-mi, când ai să vii?
Nu tace!
E toamnă, auzi?
Frunzele ard. Pădurile ard
Cărările fug înapoi în păduri.
Şi totuşi nu e târziu,
A mai rămas o poiană
Pentru mine şi tine.
Uitată, dorită
Şi iarăşi visată,
A mai rămas o poiană,
Eu ştiu.
- Nici odată.
- Umărul meu mai păstrează căldura 

frunţii tale.
Umerii ştiu să viseze şi să dorească
La fel ca degetele,
Ca inima,
Ca buzele.
- Nici odată.
- E prea crud.
Încearcă dacă poţi să mă ierţi,
Pătrunde în mine 
Ca un vifor în codri şi vezi –
Sunt plin de tine
Ca mările lumii de vuiet.
Încearcă, dacă poţi, să mă ierţi.
- Nici odată.

Cine a fost Emil Loteanu? E o întrebare 
la care fiecare din noi poate să aducă răs-
puns citindu-i opera.

Diverse asociaţii de tineret au participat 
ieri, 30 octombrie, la slujirea parastasului 
în memoria soţilor Ion şi Doina Aldea-Te-
odorovici, printre care Asociaţia Studenţi-
lor Creştini Ortodocşi (ASCOR).

    Reunirea la mormântul celor doi artişti 
a devenit deja o tradiţie pentru tinerii care 
preţuiesc creaţia soţilor Aldea-Teodoro-
vici. Printre rudele celor comemoraţi au 
fost prezenţi mama Doinei şi fiul, Cristi 
Teodorovici.

    Iulian Rusanovschi, preşedintele AS-
COR: „Se poate uşor observa cum crea-
ţiile Doinei şi Ion Aldea-Teodorovici au 
multe tangenţe nu doar cu ideea naţională, 
dar şi cu ortodoxia. „Suveranitatea”, „Re-
aprindeţi candela”, „La Mănăstirea Căpri-
ana” şi altele. Nici un om, care simte cu 
adevărat româneşte şi trăieşte în ortodoxie 
nu poate rămâne indiferent faţă de aceste 
„manifeste”.

    Doiniţa Malţev, studentă la Cluj: „Deşi 
Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nu mai 
sunt, moştenirea spirituală pe care ne-au 
lăsat-o va rămâne printre noi, asemenea 
unui ideal care să ne unească şi să ne amin-
tească de datoria noastră ca şi români, de 
a prezerva şi a transmite mai departe ce 
avem mai frumos şi sfânt lăsat de la stră-
bunii noştri. E momentul să le continuăm 
mesajul, lupta, ca, de acolo sus, din ceruri, 
să se simtă mândri de noi”.

    Duetul Ion şi Doina a decedat în urma 
unui accident rutier, în timp ce se deplasa 
de la Bucureşti spre Chişinău. Circum-
stanţele morţii acestora rămân şi astăzi 
neelucidate.

Acum 16 ani,
duetul Ion şi Doina 
Aldea-Teodorovici 
a trecut la Domnul
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Astăzi oamenii călătoresc  
mai mult ca oricând

Dragi creştini, una din caracteristicile 
definitorii ale vremurilor noastre o 

reprezintă cu siguranţă schimbările sociale, 
caracterizate de rapiditate, complexitate şi to-
talitate, factori ce se răsfrâng asupra stilurilor 
de viaţă şi modelelor culturale. Astăzi suntem 
contemporani mai multor evenimente impor-
tante din istoria omenirii. Astăzi oamenii că-
lătoresc mai mult ca oricând. Unii călătoresc 
în afara ţării, alţii preferă să călătorească prin 
ţară. Mobilitatea omului modern, atât de răs-
pândită şi invadatoare, semn de vivacitate şi 
expresivitate subiectivă, determină un câştig 
în ceea ce priveşte sensibilitatea, aproape o 
percepţie a unei noutăţi interioare produsă de 
faptul, că ne găsim pe drum, permanent în că-
lătorie. Ea apare ca un fapt ce ne schimbă mo-
dul de gândire, de ascultare, de comunicare, de 
vedere şi de împărtăşire.

Omul modern, caută în călătorie un mai 
mare adevăr ca răspuns la întrebările existenţi-
ale şi personale ce sălăşluiesc în profunzimea 
sufletului omenesc. Cu un spirit descătuşat şi 
liber omul este capabil să răspundă chemării 
adresate de Sf. Leon cel Mare (+ 461): “Tre-
zeşte-te, omule, şi recunoaşte demnitatea na-
turii tale. Aminteşte-ţi că ai fost creat după 
chipul lui Dumnezeu; că, dacă această asemă-
nare a fost deformată prin Adam, ea a fost însă 
restaurată prin Iisus Hristos.”

În pelerinaj – reguli elementare  
de comportament

În ultimul timp se oraganizează tot mai 
multe pelerinaje la mănăstiri. Dacă în anul 
1988, noi aveam doar o singură mănăstire des-
chisă - Mănăstirea Japca, situată la o distanţă 
de 10 km de orăşelul Camenca, pe malul Nis-
trului, - singura mănastire din Basarabia, care 
n-a fost desfiinţată de catre autorităţile sovieti-
ce. Astăzi, în total avem pe teritoriul Republi-
cii Moldova, peste 4o mănăstiri şi schituri.

Până la momentul de faţă, au fost redes-
chise toate schiturile şi mănăstirile istorice, ba 
chiar mai mult, au fost înfiinţate noi schituri 
şi mănăstiri. Mănăstirile noastre, întemeiate 
în locuri pitoreşti, irepetabile, anume alese 
de Dumnezeu pentru închinare şi rugăciuni, 
au fost dintotdeauna o mare bogăţie materială 
a Bisericii şi o podoabă morală a poporului. 
De-a lungul anilor, mănăstirile au păstrat ne-
stinsă făclia credinţei în Dumnezeu, candela 
conştiinţei naţionale, au fost spijinul moral al 
omului împovărat de grijile existenţei. 

Adeseori unii creştini, se laudă că au fost 
la cutare mănăstire sau cutare schit, că au fost 
în Sfântul munte Athos, sau la Ierusalim, dar, 
în viaţa lor nu se vede nici o schimbare. Care 
este cauza, că în viaţa acestor oameni lipseşte 
schimbarea înspre bine?

Mai întâi de toate, mulţi creştini pornesc în 
pelerinaj, fără a cunoaşte regulile elementare 
de comportament în sfânta biserică. De aici 
rezultă, că înainte de a porni într-un pelerinaj, 
e bine să cunoşti regulile comportamentului în 
biserică, cât şi ţinuta vestimentară, în care se 
cuvine a merge la biserică. Dacă vorbim des-
pre pelerinul originar din Basarabia, el are un 
mare cusur., şi anume faptul, că acesta caută 
partea exterioară, partea estetică, şi nu caută 
partea sufletului. Deci el doreşte să vadă mă-
năstire în eticheta vieţii moderne, mănăstire de 
tip sanatoriu şi nimic mai mai mult.

După ce un creştin are un început de viaţă 

duhovnicească în parohie, sau chiar dacă nu-l 
are, el venind la mănăstire, e bine să asiste 
măcar la o priveghere şi o sf. liturghie. Atunci 
când ne dăm jos la poarta unui schit sau mă-
năstiri, mai întâi de toate se cuvine să luăm un 
ghid, pentru a ne a familiariza cu trecutul şi 
prezentul acesteui aşezământ. Fiecare poate să 
solicite un sfat folositor de suflet de la duhov-
nicii de pe loc. De asemenea, este binevenită 
mărturisirea la unul din duhovnicii mănăstirii. 
Venind de la mănăstire, nu este bine să ascul-
tăm muzică, să facem glume de prost gust, sau 
să se facă vre-un popas, pentru a organiza un 
chef, cum se mai întâmplă la unii adeseori.

Puţin despre exorcisme

De mai mulţi ani la diferite mănăstiri se 
practică exorcismele. Foarte mulţi oameni 
consideră vaietele demonilor un show sau o 

Pelerinajele şi omul modern 
Cum s-ar cuveni de călătorit la mănăstiri
relatare de preotul Severian GHERAS, parohul bisericii de lemn “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”
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înscenare. Posedarea de duhul cel rău o în-
tâlnim în relatarea evanghelică, la tânărul din 
ţinutul Gherghesenilor. Şi după cum în timpul 
Mântuitorului aşa şi în prezent din diferite ca-
uze şi prin diferite mijloace, întâlnim oameni 
bolanvi sufleteşte, posedaţi de duhul cel rău.

Celor posedaţi de duhurile rele, se cuvine 
a se citi rugăciunile Sf. Vasile cel Mare, dar 
acest lucru trebuie făcut anume, într-o încăpe-
re în care sunt prezenţi doar oameni bolnavi 
sufleteşte. Şi nicidecum persoane ocazioanale. 
Aşadar nu este binevenit pelerinii să fie pre-
zenţi la asemenea rânduieli din simplă curiozi-
tate, ba chiar le este contraindicat.

Monahismul, - elita spirituală a societăţii

În prezent, ne bucurăm mult de unele aşe-
zământe monahale cu o viaţă duhovnicească 

deosebită. De asemenea avem şi duhovnici 
tineri, cu multă ştiinţă şi dragoste faţă de 
Dumnezeu. Acelaşi lucru îl putem spune şi 
despre unele obşti monahale, care pot fi luate 
ca exemplu pentru multe mănăstiri din lumea 
ortodoxă. 

Părintele Iustin Pârvu de la mănăstirea 
Petru Vodă, jud. Neamţ, România, spunea că 
monahismul este elita societăţii şi nicidecum 
rămăşiţa. Şi dacă noi ne dorim o viaţă elitară, 
atunci trebuie să înţelegem, că elita nu este în 
starea materiei, ci este în stare de duh. 

Pelerinajul ca nevoie stringentă 
a creştinului contemporan

În vremurile noastre toţi oamenii sunt, fără 
să vrea, contaminaţi de secularism. Îşi duc via-

ţa în mijlocul lumii şi nici nu pot, nici nu vor 
să fugă de ea. Unele din raţionamentele lor nu 
sunt conforme cu Evanghelia, sunt construite 
pe fundamente aducătoare de moarte. Experi-
enţa pelerinajului, le este esenţială creştinilor 
din ziua de azi, pentru a-şi regăsi liniştea, pen-
tru a învăţa să asculte vocea, care vine din mis-
terul lui Dumnezeu şi pentru a deveni capabili 
să-i răspundă acelei voci care îi interpelează.

În concluzie, ar fi binevenit următorul 
gând: dacă mergem să ne odihnim la munte 
sau la mare, pentru relaxarea trupului, atunci 
de ce nu ne-am duce să ne curăţim sufleteşte 
pe la sfintele mănăstiri?

Text prelucrat integral şi adaptat de Mihail 
BORTĂ, Cluj-Napoca – Chişinău.

- s-a născut în Basarabia ţaristă, şi-a făcut studiile teologice la 
Seminarul Teologic din Chişinău, îndrumat de părintele Dumitru 
Balaur din Răzeni.

În anul 1941, părintele Serafim, împreună cu ieromonahul Grigo-
rie de la Noul Neamţ, au întemeiat şi au ctitorit mănăstirea Zloţi, în 
desişurile pădurilor de la Bişcotari (Codreni), pe locurile unde se 
arătase unor localnici Maica Domnului.

Egumenul Serafim Dabija a fost arestat în 1947 şi condamnat 
la ani grei de Siberie cu învinuirea absurdă de a fi „construit o 
mănăstire în scopuri antisovietice”

După revenirea din exil, a fost, pentru o mică perioadă preot la 
Piatra, Orhei, şi duhovnic al mănăstirii de maici de la Hirova.

În anul 1959, a fost învinuit, că anume el ar fi pus la cale şi ar 
fi încurajat revolta călugăriţelor, care, atunci când au fost somate să 
părăsească locaşul ce urma să fie închis, s-au baricadat în biserica 
mănăstirii, aflându-se acolo asediate, în rugăciune şi post, 9 zile înche-
iate, până în momentul când au fost scoase cu forţa. În urma acestor 
evenimente, părintele Serafim a fost trimis mai departe de casă şi 
anume într-un sat din Maramureş, în Transcarpatia ucraineană.

A fost mai mulţi ani preot la Apşa de Mijloc, apoi la Slatina, după 
care, fost mutat la catedrala din Cernăuţi.

Mai aproape de trecerea sa la cele veşnice, a revenit în Basara-
bia, a fost numit preot la catedrala mitropolitană din Chişinău, iar 
mai apoi la lăcaşurile din Zahoreni raionul Rezina, Prepeliţa raionul 
Sângerei, Stolniceni raionul Hânceşti.

Părintele Serafim a plecat la Domnul în anul 1985, fiind 
înmormântat la cimitirul din Bişcotari (Codreni), alături de 
părinţii săi.

Locul lui de mormânt, a devenit între timp unul de pelerinaj 
pentru mulţi dintre credincioşii care poposesc la mănăstirea Zloţi, 
unii dintre ei vorbind, conform mărturiilor călugărilor de aici, de 
vindecări miraculoase, sau ameliorări ale suferinţelor.

 Părintele Serafim a avut mai mulţi fii duhovniceşti : Î.P.S. Petru 
Păduraru, p. Iosif Cagarlâc, p. Ioan Ciuntu, p. Valeriu Bazatin, p. 
Vasile Ţăruş, p. Ioan Ţăruş, p. Dumitru Turdureanu, p. Ioan Cotelea, 
p. Ioan Sârbu, p. Gheorghe Roşca, p. Tudor Jechiu şi alţii, care-i 
poartă recunoştinţă şi respect deosebit.

 Bibliografie :
Nicandru Munteanu, arhimandrit, „Alături de părintele Serafim”, 

Editura „Axios”
„Soarta preotului martir Serafim Dabija, Ctitorul şi stareţul mănăstirii 

Zloti”, Literatua şi Arta. anul 2000, 17 februarie, pagina 1-3.
 
Personalităţi Basarabene
http://personalitatibasarabene.info/

Pagină de Gândire Ortodoxă
+Personalităţi Basarabene în slujba lui Dumnezeu şi a Neamului
http://mihailmaster.wordpress.com/ 

Arhimandrit 
Serafim Dabija (+1985)
Întemeietorul mănăstirii Zloţi
(Repere biografice) 

Mihail BORTĂ, magistru în teologie
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Adolescenţii au nevoie să fie ascultaţi, înţe-
leşi şi iubiţi 

M-a întrebat, nu demult, cineva:
- Credeţi că se mai poate face ceva cu 

tineretul acesta? Oraşele, mai ales cele mari, 
sunt pline de discoteci, stadioane, restauran-
te şi locuri de distracţii, unde mii de tineri 
se manifestă zgomotos, sfidând orice bună 
cuviinţă, departe de cuminţenia bătrânilor 
noştri. Am încercat să răspund printr-o în-
tâmplare, petrecută la Iaşi, pe când eram stu-
dent. Era prin anul 1998, în primăvară, cred. 
Era seară, şi afară destul de călduţ. Ieşenii 
urmăreau la televizor - ca aproape toată ţara 

- un meci de fotbal, România - Anglia. Dacă 
băteam, ne calificam în nu ştiu ce cupă sau 
campionat. Mă plimbam cu încă un frate 
monah pe aleile din curtea mănăstirii Sfinţii 
Trei Ierarhi. Era un aer plăcut, iar noi aveam 
o dispoziţie bună pentru meditaţie şi conver-
saţie. Din când în când, se auzeau strigăte de 
încurajare sau dezamagire de pe la blocurile 
din faţa mănăstirii, dar şi de mai departe.

- Este meci, remarc cu voce tare.
- Da. Cine joacă?
- Nu ştiu. Parcă România - Anglia. Ori-

cum, cred că este un meci important, pentru 
că nu se mai vede ţipenie de om pe stradă.

Erau orele 21.30-22.00. La vremea asta, 
de obicei, centrul Iaşilor, Piaţa Unirii, Copo-
ul, erau destul de animate. Am continuat să 
ne plimbam şi să ne odihnim sufletele. Mai 
schimbăm câte un gând, căutând să tocmim 
vreo idee. Fratele, cu oarecare vechime în 
mănăstire, mai scapă şi câte o sentinţă. Se 
pronunţă din când în când cu autoritate şi si-
guranţă asupra lucrurilor. Am uitat de meci. 
Strigătele pasionaţilor de fotbal se auzeau în 
continuare, la răstimpuri, dar ne-am învăţat 
cu ele şi nu ne mai distrăgeau atenţia. Eram 
absorbiţi de ale noastre, când... o izbucni-

re de goooool...! gol-gol-gol! ne-a făcut să 
stam în loc. Ne-am oprit. Strigăte de bucu-
rie, de entuziasm. “Goool.” Vibrau blocu-
rile. Unii mai ieşeau pe balcon, apoi intrau 
iarăşi în casă, neştiind, parcă, cum să-şi mai 
manifeste bucuria.

Mi-am adus aminte atunci, cu voce tare, 
de Nadia Comăneci şi de Ilie Năstase, de Dan 
Grecu şi Paţaichin. Eram mic, mă uitam cu ai 
mei la televizor şi când un român lua locul I 
la vreo Olimpiadă sau concurs internaţional, 
urca pe podium în mijloc, se înălţa tricolorul 
românesc şi se cânta imnul nostru naţional 
“Trei culori...”. Eram tare mândri. Pentru 
noi, copiii, sportivii ăştia erau nişte eroi. Îi 
invingeau pe toţi din toate ţările, chiar dacă ei 
aveau ţări mari: America, Rusia, China. Pă-
rinţii şi rudele o lăudau pe Nadia.

- Uită-te la copila asta, cât e de mică şi 
totuşi arată lumii că există România. Eu mă 
fuduleam că sunt născut în Oneşti, de unde 
era Nadia. Când începea imnul României şi 
se ridica tricolorul şi tot stadionul stătea drept 
şi în linişte, la mulţi din casă le curgeau la-
crimile. Ne plăcea şi Paţaichin. Era înalt şi 
puternic şi parcă zbura cu caiacul sau pe apă.

Meciul a mai durat câtva timp şi s-a în-

Gând pentru prieteni
Tinerele generaţii au nevoie de dialog

Ierom. NICODIM PETRE,  Sfânta Mănăstire Putna
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cheiat. Bucurie generală, vibraţie, balcoa-
nele pline de oameni, străzile străbătute la 
intervale de maşini claxonând, steaguri flu-
turând, scoase pe geamurile maşinilor, fete 
cu steaguri deasupra, pe Jeep-uri, asemenea 
vestalelor de demult, ieşenii în stradă, miş-
cându-se spre niciunde. Totul într-un iureş 
de claxoane şi voci. Maşini după maşini, 
toate cu tineri. Apar apoi echipajele poliţiei. 
Ciocănesc cu degetul în microfoane şi anun-
ţă la megafoane că “se opreşte circulaţia pe 
bulevardul Ştefan cel Mare. Vă rugăm eli-
beraţi carosabilul!”. Va fi un meeting al stu-
denţilor, din Tudor până sus, în Târguşor. O 
manifestare de bucurie. Vreo 10.000 de stu-
denţi din complexul Tudor Vladimirescu vor 
să-şi arate solidaritatea faţă de echipa Ro-
mâniei. Cine poate să-i oprească? N-au mai 
făcut cerere la primărie cu 48 de ore înainte, 
pentru accept. Asta e. Dupa vreo 15-20 de 
minute, a început să se audă: “Ro-mâ-ni-a! 
Ro-mâ-ni-a!”. Fratele era nemulţumit, chiar 
tulburat, văzând toată brambureala asta.  

- Vai de noi! Uite în ce hal a ajuns ti-
neretul ăsta. Golani, golani. Încotro merge 
ţara asta?

Din când în când, scapă cuvinte şi mai 
aspre, care m-au făcut să mă reţin de la vreo 
observaţie. Era pornit. 

Frontul studenţilor ajunsese în faţa Pala-
tului Culturii şi de acum intră în linie dreap-
tă pe bulevardul Sfântului Ştefan. Studenţi-
lor li s-au alăturat şi multi ieşeni. În faţă erau 
mai rari, dar după ei, front compact. Când 
am văzut atâta lume, care de-acum ajunsese 
în faţa mănăstirii, ne-am tras mai spre interi-
orul curţii. Era o gălăgie, că eu cu fratele nu 
ne mai puteam înţelege. L-am privit şi avea 
o expresie de nemulţumire şi de dezapro-
bare adâncă pe chip. Dar, brusc, când mij-
locul frontului de studenţi şi ieşeni au fost 
în dreptul porţii noastre, s-a întâmplat ceva 
neaşteptat: într-un moment scurt, de linişte, 
dintre două scandări, s-a auzit vocea unuia 
dintre ei: “Băi, Tatăl Nostru!”. Şi am asistat 
la o scenă rară. N-ar fi putut fi regizată nici 
cu 30 de repetiţii. Nu s-ar fi executat atât de 
rapid, nici dacă i-ar fi comandat vreun ge-
neral de armată sau mai ştiu eu cine. Nu am 

avut timp să ne dăm seama. Într-o clipă au 
fost în genunchi, cu faţa spre biserica “Trei 
Ierarhi” şi au început să rostească rar şi tare: 
“Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-
Se numele Tău...”. Noi, parcă ruşinaţi, ne-
am dat după un copac. Trăiam un sentiment 
straniu. S-a creat o stare de spirit specială 
şi măreaţă. Cuvintele rostite de studenţii în 
genunchi şi cu mâinile împreunate în drep-
tul bărbiei se loveau de Palatul Culturii şi 
se întorceau spre Mitropolie, oprindu-se în 
blocul turn cu multe scări din faţa bisericii. 
Se forma un ecou care dubla cuvintele. Ae-
rul reverbera. Aveai impresia de exorcizare 
a văzduhului.

- “...Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 
izbăveşte de cel viclean. Amin”.

Fratele a început să-şi facă cruce. Larg 
şi rar. A mai spus apoi doar de câteva ori: 
“Na... na...”.

Studenţii s-au ridicat şi şi-au continuat 
drumul spre Mitropolie, Universitate, Târ-
guşor, cu aceleaşi ovaţii de: România... Ro-
mânia... M-am gândit atunci: tinerii aceştia 
nu sunt pierduţi şi nu sunt golani. Sunt tinerii 
noştri, români, care-şi strigă ţara: România! 
Şi care ştiu încă să spună “Tatăl Nostru”.

***
Tinerii nu trebuie judecaţi, ci ajutaţi. 

Dar mai întâi, trebuie înţeleşi. Secularizarea 
vieţii morale şi spirituale atinge în epoca 
noastră nu numai maturii ci, mai ales, copi-
ii şi tinerii care nu au încă un discernământ 
format. Putem observa, fără prea mult efort, 
cum, în câţiva ani de la revoluţie, atitudini-
le, obiceiurile şi felul lor de a acţiona s-au 
schimbat radical, datorită societăţii de con-
sum. Mijloacele de informare modernă au şi 
ele impact asupra copiilor şi tinerilor, care 
nu au nici o putere de a controla şi evalua 
informaţia primită şi care cu timpul devine 
convingere, influenţând imaginea, limbajul 
şi atitudinea adolescenţilor. Din punct de 
vedere psihologic, tânarul este întotdeauna 
în căutarea idealului, a lui însuşi şi, de multe 
ori, este în contradicţie cu sine: trăieşte în-
tr-o lume în plină schimbare şi contradicţie. 
Cum să se descurce? O fată de liceu de 15-
16 ani spunea odată: “lumea crede că trebuie 

sa fim fericiţi doar pentru că suntem tineri. 
Ea nu vede războaiele pe care le purtăm zi 
de zi”. Aproape toate cercetările asupra con-
diţiei tinerilor pun în prim-plan constatarea 
că marea majoritate a lor trăiesc mai mult 
sau mai puţin o criză a propriei identităţi. 
Copilul de ieri, care era foarte legat de jude-
căţile părinţilor săi, caută un nou echilibru 
cu el însuşi, cu spaţiul familial, social, mo-
ral în care trăieşte şi cu propriul său mod de 
acţiune şi gândire. Cu alte cuvinte, încearcă 
o nouă identitate, ori modelul de identitate 
pe care societatea îl oferă este modelul unei 
identităţi fragmentare, multivalente, contra-
dictorii şi neajunse la maturitate. A nu avea 
o identitate coerentă în lumea socială a zile-
lor noastre e reţinut de foarte mulţi tineri ca 
fiind un lucru normal.

Apoi, un alt lucru care-l caracterizează 
- poate în primul rând - pe adolescent este 
dorinţa sa de autonomie. Afirmarea autono-
miei la această vârstă se exprimă în forme 
bizare, ca de exemplu revolta împotriva 
tuturor (sfidarea diferitelor forme ale auto-
rităţii ş.a.). Adăugăm ca mulţi trăiesc în fa-
milii cu probleme mai mari sau mai mici. 
Cu părinţi alcoolici sau divorţaţi. Noi îi în-
tâlnim pe aceşti tineri, dar nu ştim de unde 
vin. În condiţiile acestea, ce este de făcut? 
Criticismul este ineficient. Ignorarea lor este 
vinovată, iar retragerea în autoritarism cre-
ează distanţă şi nu duce nicăieri. Toţi tinerii 
au ceva în comun: căutarea. Se şi zice că: 
“Doar un tânăr în căutare este cu adevărat 
tânăr”. Dar trebuie ajutaţi în căutarea lor. 
Este necesar un dialog continuu cu tinerele 
generaţii, care sunt deschise vieţii duhovni-
ceşti sau care sunt în căutare. Altfel, există 
riscul să “găsească” ce caută în alte spaţii. 
Să-şi oprească căutările dezamăgiţi sau bla-
zaţi, să se mulţumească cu aparenţe de au-
tentic. Să eşueze.

Tinerii sunt un univers special. Au mare 
nevoie de a fi ascultaţi şi înţeleşi. Şi, de ase-
menea, au nevoie de a li se răspunde în mod 
adecvat. Să avem răbdare cu ei, să le acor-
dăm timp. Şi, peste toate, să-i iubim. Dacă 
ne preocupă viaţa lor, nu ne rămâne decât să 
îi luăm în serios.

Dacă va avea creştinul în viaţa sa două ziduri: frica de Dumnezeu în dreapta sa şi frica morţii în stânga sa, atunci fiecare şi-ar 
în drepta viaţa sa înaintea lui Dumnezeu. Marele prooroc David zicea: “De-a pururea văd pe Dumnezeu înaintea mea, ca de-a 
dreapta mea este ca să nu greşesc” (Psalm 15, 8). Iar în alt loc scrie: “Fiule, adu-ţi aminte de cele mai de pe urmă ale tale şi în 
veac nu vei gresi” (Sirah 7, 38). Încă este scris: “Cu frică de Dumnezeu se abate de la rău tot omul” (Pilde 16, 6). Iar Sfântul 
Vasile cel Mare zice: “Cea mai înaltă filosofie pentru om este să aibă moartea neîncetat înaintea ochilor săi”. Aşadar, tot omul 
- fie el tânăr sau bătrân - de vă călători între aceste două ziduri, adică între frica de Dumnezeu şi frica de moarte, nu se va abate 
în viaţa nici la stânga, nici la dreapta, ci va merge drept, cu cumpătare şi cu mare înţelepciune spre Dumnezeu. Dacă atât părinţii 
trupeşti, cât şi cei duhovniceşti şi-ar face cu frica de Dumnezeu datoriile lor, după învăţătura Sfintei Scripturi, mai mult ar ajuta la 
îndreptarea tinerilor şi a copiilor pe care îi au ca un dar de la Bunul Dumnezeu şi pentru care vor da mare şi greu răspuns în ziua 
cea mare a judecăţii de apoi.

Cum vedeţi o îndreptare a tinerei generaţii de azi, atât de lovită de necredinţă, de sexualitate, de 
alcoolism şi secte?

Ne vorbeşte Părintele Ilie Cleopa
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“Ce război are sufletul şi ce chin are inima 
celui ce se pocăieşte cu duh umilit; ce cuvin-
te spune el şi cum se roagă Stăpânului celui 
iubitor de oameni”.
Cateheza 23
“Ascultaţi, cuvintele mele, aleşii mei fii, 
preaiubiţii mei, dobânda mea, ascultaţi-mă, 
dacă în adevăr mă iubiţi şi mă socotiţi părin-
tele vostru. Care om, având inima atinsă de 
otravă şi fiind lovit şi chinuit de o nesuferită 
durere înlauntrul sau, mai ia aminte la rănile 
uşoare de pe trupul său şi se mai grijeşte de 
ele? Căci durerea ascunsa din inima îi aco-
peră orice alta durere sau mâncărime ivită pe 
trup şi chinul inimii sale nu-i dă pas să ia sea-
ma şi să vadă cele de pe trupul său. Durerea 
şi chinul nesuferit al inimii îl fac să uite toate 
rănile de pe trup, el îşi sfâşie hainele cu pro-
priile sale mâini şi cu unghiile îşi zgârie răni-
le de pe trup. Uită şi de părinţi şi de prieteni 
şi asupra nimănui din lume şi nu-şi mai arun-
că ochii. Nu se mai uită încruntat la cel ce-l 
ocărăşte, îşi lasă averea să i-o jefuiască cine 
vrea. Nu-şi mai mănancă cu plăcere pâinea, 
căci este plină de amărăciune; fără plăcere 
îşi bea vinul, fiind sătul de durere; celor ce-l 
cheamă la ospăţ le răspunde cu mare mânie: 

“Plecaţi de aici, căci moartea 
îmi zdrobeşte inima şi ce ştiu eu 
dacă nu mă va lua îndată? Mi-e 
silă să mai trăiesc în această via-
ţă, căci viaţa este moarte şi eu 
nu ştiam“. Şi nu se mai culcă pe 
patul său de odihnă, ci stă rosto-
golindu-se şi zbătându-se pe pă-
mânt, cu mari strigăte şi gemete, 
neluând aminte la cei ce-l văd 
făcând aceste lucruri nepotrivite 
sau la cei ce-i aud strigătele si 
clevetesc impotriva lui.
Ochii săi s-au prefăcut în izvoa-
re din care revarsă pârău de la-
crimi mai degrabă decât ajută la 
vedere. Ca pe un înger va ferici 
el pe tot omul, şi pe cei ce tră-
iesc, şi pe cei ce au fost, şi pe cei 
ce încă n-au venit pe lume. De 
asemenea, pe tot dobitocul, pe 
toată târătoarea şi pe toată sufla-
rea o va ferici zicând: “Cât de bi-
necuvântate sunt toate făpturile 
lui Dumnezeu, că trăiesc fără de 
osteneală în bucuria sufletului şi 
a vieţii lor, singur numai eu îmi 
port povara păcatelor, sunt ju-
decat cu judecată de foc şi mă 

chinuiesc singur pe pământ!” Pe tot omul îl 
va privi la fel şi-l va cinsti ca pe un sfânt 
pentru Domnul, iar el ca un necurat va sta 
înaintea tuturor cu cuviincioasa teamă. Nu 
va mai face deosebire între drept şi nedrept, 
ci pe toţi îi va socoti deopotrivă, fie curaţi, fie 
necuraţi. Ci numai el singur este indepărtat 
de toată făptura care se află sub cer şi zace pe 
gunoiul nenumăratelor sale păcate, înfăşurat 
de întunericul neştiintei şi al durerii care nu 
mai are sfârşit. Iar puroiul rănilor sale nu-l 
va mai rade cu hârb, ci cu unghiile mâinilor 
sale din pricina nesuferitei dureri a inimii.
Căci Iov, deşi era lovit în trup, îşi vedea su-
fletul ocrotit de Dumnezeu, pe când el îşi 
vede otrăvit de păcate nu numai trupul, ci şi 
sufletul şi de aceea durerea lui este de zece 
ori mai rea decat rana lui Iov. Pe urmă, el 
va fi părăsit de toţi, de familia sa trupească 
şi de toţi prietenii şi cunoscuţii pe care îi are 
în lume. Căci aceştia, după ce vor sta puţin 
împreună cu dânsul şi vor lăcrima pentru ne-
ţărmurita lui durere şi vor vedea nemângâie-
rea sufletului său, se vor îngreţoşa de dânsul 
şi va merge fiecare la ale sale. Rămas singur, 
părasit şi lepădat, şi văzându-şi el nenoroci-
rea, întristarea şi durerea care-l înfăşoară, va 

plânge în durerea sufletului său şi va striga 
cu deznădejde către atotputernicul Dumne-
zeu: “Iată, vezi, Doamne, că nimic nu este 
ascuns de Tine! Eu, făptura mâinilor Tale, 
n-am făcut lucrurile pe care tu le-ai poruncit, 
ci ca un nebun am lucrat toată răutatea. Tu 
eşti bun şi eu nu Te ştiam, dar acum am au-
zit vorbindu-se de Tine şi m-am cutremurat, 
şi ce să fac, nu ştiu! Am simţit judecata Ta 
şi cuvânt de apărare nu găsesc în gura mea. 
Căci n-am făcut pe pământ ceva vrednic 
pentru a ispăşi nici măcar un cuvânt deşert 
al gurii mele. Apoi omul, chiar dacă ar plini 
toată dreptatea, o face ca rob şi ca datornic 
şi nu are ce sa dea în schimb pentru păca-
tul său, dar la Tine este milostivirea. Păcatul 
este moarte şi care om, fiind omorât de păcat, 
poate învia singur? Fără îndoială, nimeni. 
Numai Tu singur, fiind mort şi înviat, pentru 
că nu ai făcut păcat, nici nu s-au găsit în gura 
Ta minciuni. Şi care om murind în păcate nu 
se va căi? Dar nu-i va mai fi de niciun folos! 
Aşa, Stăpâne atotputernice, şi eu ma pocă-
iesc că am făcut lucruri rele; nu ca să-mi fie 
îndreptăţire pocăinţa, căci pocăinţa este re-
cunoaşterea păcatului. Şi acum, vezi atoate-
văzătorule Doamne, că nimic nu am afară de 
trup şi niciun folos n-am din lipsirea de bo-
găţie. Că tot sunt o rană şi de nicăieri nu am 
izvor de mântuire; că am fost lepădat singur 
şi iadul m-a înghiţit de viu. Şi Tu, Doamne, 
vezi! Singur Tu poţi să mă ridici şi să-mi tă-
măduieşti durerea inimii, căci puternică este 
mână Ta în toate şi ajunge până la marginile 
adâncului, plinind toate câte voieşte. Să zic 
miluieşte-mă, nu îndrăznesc, căci nevrednic 
sunt. Ci Tu, Doamne, vezi!“.
Atunci, preamilostivul Dumnezeu degrabă îl 
va auzi pe el; îi va potoli îndată durerea şi 
va uşura scârba inimii sale. Ca iubitor de oa-
meni fiind, nu răbda să vadă făptura mâinilor 
Sale în aşa strâmtoare şi nerăbdată durere. Ci 
îşi va revărsa multa şi negrăita Sa milostivire 
peste omul acela care nu s-a lenevit să pli-
nească cele zise, precum şi peste cei ce as-
cultă cu credinţă şi sunt gata să imite această 
icoană de pocăinţă, mai întâi cu fapte, şi apoi 
s-o încredinţeze şi cuvântului prin scris. Va 
revărsa peste el bunătatea Sa, îi va preface 
în bucurie necazul, iar durerea inimii sale o 
va schimba într-un vin cu dulceaţa, făcându-l 
să verse afară veninul şarpelui care-i rodea 
cele dinlăuntru ale sale. De acum înainte, el 
nu-şi va mai aduce aminte de chinurile sale, 
nici de durerile suferite şi nici nu se va mai 
întoarce să caute bogăţiile părăsite când era 

Sf. Simeon Noul Teolog :
Despre pocăinţa şi frică de Dumnezeu
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rănit de pocăinţa, nici nu va mai dori altceva. 
Fiindcă Dumnezeu Cel preaînalt îi va da o 
sănatate mai presus decât toate bogăţiile pă-
mântului, care-i va aduce în inimă o negrăită 
bucurie, de zece ori mai mare decât întrista-
rea de mai înainte. Această bucurie, la rândul 
ei, va tămădui durerea care chinuia pe dina-
fară trupul şi omul îşi va da seama că nu se 
va mai atinge de acum înainte rană de inima 
lui, iar această încredinţare îi va spori îndoit 
bucuria inimii.
Cei de aproape ai lui, care mai înainte se uitau 
la întristarea lui din afară, neştiind de bucuria 
tainică ce l-a cuprins, îl vor căina zicând: “Iată 
om care n-a cunoscut fericirea, a cărui viaţă 
este plină de întristare şi suferinţă, iar zilele 
lui cu nimic nu se deosebesc de cele ale celor 
biciuiţi pentru păcatele lor!” Ştiind numai el 
singur că viaţa lui este plină de mulţumire şi 
de veselie, că inima lui bucuroasă îşi râde de 
moarte şi că iadul nu o mai stăpâneşte - acest 
om se bucură de mii de ori mai mult decât toţi 
împăraţii şi domnii pământului, mai mult 
decât cei plini de sănătate şi frumuseţe tru-
pească, mai mult decât cei ce au bogaţii şi 
haine de porfiră şi visează mai mult decât 
toţi cei socotiţi, pe nedrept, fericiţi pe pă-
mânt. Acel om ştie că este mai bună sărăcia 
cu o astfel de bogăţie decât toată lumea cu 
toate lucrurile ei.
Fiindcă cele legate şi de viaţa aceasta cerul 
nu le va primi, iadul le va mânca, moartea le 
va stăpâni, pe când bucuria produsă în suflet 
de această sănătate, de nimic din toate acestea 
nu poate fi biruită, fiindcă nu este din această 
lume. Că nu din slavă i-a venit lui, nici din 
mulţimea bogăţiei, nici din sănătatea trupeas-
că, nici din lupta oamenilor sau din vreun alt 
lucru de sub cer, ci din necazul şi amărăciunea 
sufletului s-a produs şi din întâlnirea cu Du-
hul lui Dumnezeu cel mai presus de ceruri. Ci 
strâmtorată şi curăţită de Duhul Lui, inima i-a 
izvorât o bucurie nemincinoasă şi neameste-
cată cu intristarea. De aceea moartea nu o mai 
stăpâneşte, negăsind în ea lipsa; şi este ea ca 
un vin limpede în lumina soarelui, care el în-
suşi străluceşte şi luminează, arătând frumu-
seţea culorii şi strălucind vesel pe faţa celui ce 
îl bea în faţa soarelui.
Aici însa este ceva pe care nu-l pot înţelege. 
Nu ştiu ce mă veseleşte mai mult: vederea şi 
desfătarea razelor curate ale soarelui sau bău-
tura şi gustul vinului [harului - n.n.] din gura 
mea? Aş vrea să zic că vinul, dar soarele mă 
atrage şi îmi pare mai dulce; iar când mă în-
toarce spre el, iată că dulceaţa gustului este 
şi mai minunată şi nu mă satur de privit, nici 
nu mă îndestulez de băut. Când mi se pare că 
m-am săturat, atunci frumuseţea razelor care 
se revarsă îmi face şi mai mare setea şi mă aflu 
iarăşi însetat. În zadar mă silesc să-mi umplu 
pântecele cu cea mai frumoasă, căci arşiţa din 
gura mea se înzeceşte şi sunt mistuit de sete şi 
de poftă dupa străvezia licoare.
Deci tot cel ce este judecat după aceasta 

bună judecată nu se mai teme de vreo osândă 
sau chin, nici nu se mai înspăimântă de ispi-
tele ce-i vin. Setea lui nu se va mai potoli în 
veac şi nici nu-i va lipsi dulcea şi străvezia 
băutură [a harului Duhului Sfânt - n.n.]. Căci 
dulceaţa băuturii şi strălucirea veselă pe care 
se revarsă soarele izgonesc toată întristarea 
din sufletul lui şi-l bucură de-a pururi. Nimic 
nu-l mai poate vătăma şi nimeni nu-l poate 
opri să se îndestuleze din acest izvor al paha-
rului. Cel ce stăpâneşte pământul cu răutatea 
sa, domnul întunericului, cel ce domneşte 
peste apa mării şi se joacă cu lumea ca şi cu 
o păsărică pe care o ţii în mână, cu toată oş-
tirea şi puterea lui, nu se poate apropia nici 
de călcâiul piciorului acestui om şi nici nu 
îndrăzneşte să-şi arunce asupra lui privirea 
sa îndrăzneaţă. Limpezimea vinului şi raza 
soarelui, care se oglindesc pe faţa celui ce 
bea, pătrund în cele mai dinlăuntru ale sale, 
în mâini, în picioare, în spate, şi fac pe cel 
ce bea tot de foc, şi-i dau putere să ardă şi 
să mistuiască pe potrivnicul care-l atacă din 
toate părţile. El devine un preaiubit al luminii 
soarelui, prieten al soarelui şi fiu iubitor stră-
veziului vin, al razelor pe care le revarsă.
Băutura [harului] este pentru el şi hrană, şi 
curăţire de cărnurile cele putrezite; curăţirea 
este lui desăvârşită sănătate, iar sănătatea 
nu-l lasă să se hrănească cu vreo mâncare 
stricăcioasă, ci aprinde în el un dor nesfâr-
şit după acest vin, spre a se curăţi şi mai 
mult, spre a se întări 
prin băutură. Căci 
frumuseţea trupului 
sănătos şi buna lui 
înfăţişare pricinuită 
de sănătate nu obo-
sesc niciodată.
Aşa va fi, preaiubiţii 
mei fii, dobânda mea, 
care ascultaţi cuvin-
tele mele, cu tot cel 
ce, păcătuind înain-
tea lui Dumnezeu, a 
luat în inimă frica de 
judecată şi simţirea 
înstrăinării sale. Căci 
frica de Dumnezeu 
şi simţirea dreptei 
răsplătiri care-l aş-
teaptă, aşa de tare îi 
mistuie carnea şi-i 
zdrobesc oasele, aşa 
cum piatra teascului 
strânge strugurii căl-
caţi în călcătoare şi-i 
zdrobeşte desăvârşit. 
Căci strugurii mai 
întâi sunt călcaţi de 
oameni şi apoi sunt 
zdrobiţi sub piatră şi 
le storc tot mustul; 
dar pe omul în care 
intră frica de Dumne-

zeu, însăşi această frică îl face să fie călcat 
de toţi oamenii. Iar când aceea a curăţit şi 
a zdrobit desăvârşit simţirile sale trupeşti de 
mândrie şi slavă deşartă, atunci sfânta sme-
renie, piatra cea înţelegătoare, cea prea uşoa-
ră şi bună, căzând de sus şi storcând toată 
umezeala poftelor trupeşti şi a patimilor, nu 
lasă fără de folos sufletul stors, ci-l adapă cu 
izvor de lacrimi, izvorăşte apa cea vie, tă-
măduieşte rănile păcătoase, spală puroiul şi 
rănile, şi zăpada nu este atât de strălucitoare 
cum se vede acest om.
Deci fericit este cel ce, auzind aceste cuvin-
te, le primeşte cu credinţă şi le împlineşte, ca 
pe nişte bunătăţi mari şi mai presus de minte, 
de cuvânt şi de înţelegere şi fericeşte săra-
ca mea mană care a scris aceste cuvinte şi 
slăveşte pe Domnul cel milostiv şi bogat în 
milă, Care prin întinata mea limbă, prin gura 
mea cea necurată şi întinată le-a încredinţat 
scrisului, spre pilda de întoarcere şi pocăinţă, 
ca pe o cale nerătacită şi prea adevărată, ce-
lor ce voiesc din tot sufletul să se mântuiască 
şi se cade să moştenească împărăţia care este 
în Însuşi Dumnezeu şi Mântuitorul nostru, 
Căruia I se cuvine slava în veci. Amin!”

(din: “Cateheze pentru monahi“, Colecţia 
“Comorile pustiei“, Editura Anastasia, 
Bucureşti, 1998).
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Pe parcursul secolului al XVI începutul 
secolului al XVII intervin anumite schim-
bări în Ţările Române, care s-au manifestat 
pe plan cultural, social şi politic. O lucrare 
importantă ce caracterizează această epo-
că este cea semnată de doctorul în istorie, 
cercetător ştiinţific superior la Institutul de 
Istorie, Stat şi Drept conferenţiar universitar 
la Universitatea de Stat Tiraspol, cu sediul 
la Chişinău, Valentin Constantinov, 
care a publicat în anul 2007 o mo-
nografie dedicată domniilor lui Radu 
Mihnea în Ţara Românească şi Ţara 
Moldovei. Domnia sa a fost bursier 
al Programului Kirkland, coordo-
natorul programului Comisia polo-
no-americană Fulbright 2004-2005, 
Bursa Comisiei poloneze UNESCO 
2006-2008, a obţinut bursa Soros-
Moldova ş.a.

În rezultatul cercetărilor efectuate 
asupra Evului Mediu românesc a fost 
scrisă o lucrare care reuşeşte cu suc-
ces să suplinească un gol din perioada 
primului sfert al secolului al XVII-lea 
din istoriografia românească. Ea poa-
te servi ca o reală şi necesară sursă 
de documentare pentru realizarea şi 
altor lucrări istoriografice, privitoare 
la acest segment istoric.

Structura lucrării debutează cu 
introducere, după care urmează opt 
capitole, cu următoarele titluri: 1. 
Excurs istoriografic; 2. Ascendenţa 
lui Radu Mihnea; 3. Împrejurări in-
terne şi externe ale preluării puterii; 
4. Regimul politic. Legitimarea pute-
rii; 5. Faţă în faţă cu străinul. Imagi-
nea „celuilalt”; 6. Tradiţie şi înnoire 
culturală; 7. Orientări externe; 8. Posterita-
tea lui Radu Mihnea. Lucrarea se încheie cu 
„Consideraţii finale”, traduse în două limbi 
de circulaţie internaţională, engleză şi fran-
ceză, ceea ce-i oferă monografiei o circulaţie 
mai largă. Evident este prezentă bibliogra-
fia, care include izvoare: documente interne 
şi externe, inscripţii, cronici; şi lucrări is-
toriografice: lucrări generale şi speciale. În 
primul capitol este expusă personalitatea lui 
Radu Mihnea prin prisma lucrărilor istorio-
grafice. Fiul lui Mihnea Turcitul a avut o tra-
tare diferită din partea istoricilor, totuşi por-
nind de la expresia lui Miron Costin „Radu 
vodă cel Mare” i s-au recunoscut şi meritele 
pe care le-a avut de-a lungul domniei.În co-
tinuare se prezintă ascendenţa domnului, 
care este un vlăstar din arborele Basarabi-
lor, şi care va reuşi să realizeze multe per-
formanţe, nereuşite nici de predecesorii săi, 
nici de urmaşii săi. În următorul capitolul se 

relatează despre preluarea puterii de către 
Radu Mihnea. L-a iniţiativa mitropolitului 
Ţării Româneşti, Luca, a fost organizată o 
delegaţie la Poartă formată din boieri mun-
teni, care constrânşi de nenorocirile produse 
de armatele lui Gabriel Báthory, care a mers 
la Poartă şi l-au cerut pe Radu Mihnea ca 
domn, singurul favorit în situaţia dată. Radu 
Mihnea a ocupat tronul Ţării Româneşti, dar 

la scurt timp l-a pierdut, iar domn a redeve-
nit Radu Şerban. De abia în toamna anului 
1611, la 7 septembrie, recuperează tronul 
Ţării Româneşti. Politica pe plan intern, 
efectiv şi schimbările survenite în compo-
nenţa domniilor sunt reflectate în capito-
lul patru. Domnul încearcă să consolideze 
baza ideologică şi materială a domniei, cât 
şi să facă pace cu partizanii lui Radu Şer-
ban. Pe tot parcursul domniilor sale a fost 
în relaţii strânse cu biserica, oferind nu-
meroase danii mănăstirilor Cernica, Co-
zia, Sfânta Troiţă (Radu Vodă), ş.a.Un loc 
aparte ocupă informaţiile despre relaţiile 
autohtonilor cu străinii (greci, armeni, 
evrei), care erau în general binevoitoare,în 
special cu saşii, aceştea îndeplineau mi-
siuni diplomatice extrem de importante, 
iar  pentru asta s-au bucurat de o mare 
preţuire din partea domnilor români, dar 
şi încordate,(„cred că tiraniţi pe bieţii ro-

mâni şi nesăturata voastră lăcomie îi face de 
au ură neîmpăcată pe greci”spunea Matei al 
Mirelor).De asemenea sunt aduse informaţii 
interesante privitoare la influenţa străinilor 
asupra unor aspecte ale societăţii din acea 
perioadă. În capitolul şase se relatează des-
pre succesele pe plan cultural. Domnul pune 
accent pe dezvoltarea învăţământului, susţine 
traducerea şi redactarea mai multor lucrări de 

cult, precum: Cronica Universală, de 
Mihail Moxa, Leastviţa de viitorul mi-
tropolit din timpul domniei lui Vasile 
Lupu, Varlaam, în această perioadă 
activează aşa personalităţi ca: Matei 
al Mirelor, mitropolitul Luca, visti-
ernicul Stavrinos ş.a. Realizările de 
acum vor constitui fundamentul pros-
perării culturii româneşti de pe timpul 
domniilor lui Matei Basarab şi Vasile 
Lupu. Capitolul şapte reflectă relaţiile 
externe ale lui Radu Mihnea cu Polo-
nia, Transilvania, Imperiul Habsbur-
gic şi Poarta Otomană – de altfel toate 
confruntările din epocă roiau în jurul 
problemei privind numirea domnilor. 
Moartea sa la începutul anului 1626, 
la Hârlău, nu înseamnă că numele său 
nu va dăinui în posteritate – din con-
tra.„Radu vodă cel Mare”, cum îl nu-
meşte Miron Costin, este cu siguranţă 
cel mai luminat domn din primul sfert 
al secolului al XVII-lea. Schimbarea 
de două ori a conducerii Ţării Ro-
mâneşti (1611-1616; 1620-1623) cu 
cea a Moldovei (1616-1619), iar din 
1623 a condus ambele ţări, a dovedit 
eficacitatea domniilor sale, a talente-
lor diplomatice de care a ştiut să se 

folosească pentru a reuşi să deznoade sforile 
marilor puteri.

Deci, monografia Ţara Românească şi 
Ţara Moldovei în timpul domniilor lui Radu 
Mihnea reprezintă o lucrare de o importanţă 
majoră care ne oferă nu numai informaţii pri-
vind o perioadă mai puţin cunoscută din is-
toria românească, dar şi un domn important, 
un exemplu pentru alţii. Ţările Române n-au 
avut posibilitatea să cunoască să progreseze 
în domenii precum cel economic, cultural, 
politic şi juridic, anume din cauza lipsei unor 
asemenea conducători. 

Ţinem să credem că, domnul Valentin 
Constantinov ne va bucura şi pe viitor cu rea-
lizarea unor astfel de lucrări importante şi de 
o valoare ştiinţifică mare, prin a căror inter-
mediu să cunoaştem mai bine trecutul nostru 
pe care l-au creat personalităţi remarcabile ale 
poporului român.

Valentin Constantinov, Ţara Românească şi Ţara Moldovei 
în timpul domniilor lui Radu Mihnea

de Dorina ONICA


