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EDITORIAL
Cîrdășie Juncker-Iohannis

Nicolae Cristache

Jean-Claude Juncker ameninţă:
Dacă legile din România rămîn aşa cum au
fost adoptate de Parlament, discuţiile despre
Mecanismul de Cooperare şi Verificare şi
aderarea la Schengen se vor pune în alţi
termeni, a
declarat, la Bruxelles,
preşedintele Comsiei Europene.
Şi a adăugat:„Dacă totul decurge cum
trebuie, trebuie să asigurăm României locul
său în spaţiul Schengen, pentru că românii
nu merită să fie trataţi ca cetăţeni de mîna a
doua". (!!!???)
Preşedintele Klaus Werner Iohannis a
răspuns şi a zis:
„Personal sînt hotărît şi convins că voi reuşi
ca aceste discuţii să se termine cu legi care
vor fi în varianta cea mai bună, care pot fi
folosite practic. Independenţa Justiţiei
româneşti este intangibilă, este o chestiune
pentru care mă voi implica total, voi face tot
ce poate să facă un preşedinte pentru ca
lucrurile să rămînă aşa
"Iată cîteva observaţii:
1.Există lucrare care nu-i perfectibilă?
Există lucrare care să nu rămînă în urma
mersului vieţii? Preşedintele ţării se
angajează să facă TOT ce poate face un
preşedinte pentru ca lucrurile să rămînă
aşa.
2.De ce un preşedine ales, cu
responsabilități clar definite , promite să

85 DE LA MAREA GREVĂ
A MUNCITORILOR CEFERIȘTI
Luptele muncitoreşti de la Atelierele
Griviţa, precum şi din alte locuri, de la
începutul lui 1933, reprezintă unul dintre
cele mai importante episoade ale istoriei
sociale a României, unul care trebuie
cunoscut de toţi cei care ţin cu adevărat
la acest popor, de cei mulţi şi exploataţi.
Aceste lupte glorioase au avut loc într-un
context foarte asemănător cu cel din
zilele noastre; în contextul unei ADÎNCI
crize a capitalismului mondial, care
atinsese, la fel ca şi acum, şi ţara noastră,
cu aceleaşi efecte ca şi azi - tăieri de
salarii
(aşa-numitele
„curbe
de
sacrificiu”),
închideri
de
fabrici,
creşterea puternică a şomajului şi a
mizeriei pentru masele largi.La 1
ianuarie 1933 se anunţă a treia curbă de
sacrificiu, care urma să reducă salariile
muncitorilor cu 10 pînă la 12%. Protestul
muncitorilor este prompt. Pe 13 ianuarie
1933 are loc o mare întrunire de protest a
ceferiştilor din Galaţi, cu participarea a
800 de oameni. Peste două zile poliţia
arestează 16 muncitori gălăţeni şi, ca
urmare, 1000 de tovarăşi de-ai lor
protestează pe străzile oraşului, obligînd
autorităţile să-i elibereze pe 12 dintre cei
16 arestaţi. Pe 27 ianuarie se pun în
mişcare şi muncitorii bucureşteni. 400 de
ceferişti de la Atelierele Griviţa se adună
şi hotărăsc declanşarea unei greve de
avertisment, de 45 de minute, pentru a
doua zi. Totodată, ei aleg un comitet de
grevă
care
prezintă
următoarele
revendicări: plata integrală a salariilor
(continuare în pag. 2)
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facă TOT? Are şi dreptul de a trage chiulul?
La ce trimite acest TOT? Să fie vorba de o
ameninţare? Şi dacă da, la adresa cui o face?
3. Independenţa Justiţiei este intangibilă,
proclamă domnia sa. Spune cineva altceva?
4. Celelalte două puteri, legislativă şi
executivă, sunt tangibile?
5. Ameninţările domnului Juncker nu încalcă
independenţa puterii legislative?
6. Cine apără pe plan internaţional
independenţa tuturor puterilor în statul de drept? Dacă
preşedintele are obligaţia asta, la Burxelles nu şi-a
îndeplinit-o. Dimpotrivă. A permis unui funcţionar
internaţional să emită ameninţări la adresa
Parlamentului României, a Curţii Constituţionale.

(continuare dîn pag.1)

85 DE LA MAREA GREVĂ
A MUNCITORILOR CEFERIȘTI

anularea curbei de sacrificiu care îi lovea atît de
dureros, reprimirea la lucru a muncitorilor concediaţi,
renunţarea la sistemul penalizărilor, care iarăşi le tăia
din salarii, încetarea concedierilor. Pe 28 ianuarie
acest memoriu a fost înaintat ministrului
Comunicaţiilor, Eduard Mirto. La chemarea
comitetului de grevă, muncitorii au ocupat atelierele,
aşteptînd ca solicitările să le fie rezolvate. Pe 2
februarie, la orele 9.00 dimineaţa, peste 5000 de
muncitori se adună şi ocupă atelierele, în timp ce în
faţa atelierelor se strîng alţi 6000 de oameni, membri
ai familiilor greviştilor, dar şi oameni simpli, din
cartier,între care numeroşi şomeriLa ora 21.00
delegaţia greviştilor se întoarce de la minister cu
principalele revendicări acceptate, o dată cu ele fiind
acceptate şi revendicările TUTUROR ceferiştilor din
ţară. Crezînd că au învins, muncitorii griviţeni pun
capăt grevei la ora 23.30.

7. Nu domnul Juncker asigură drepturile
României. Aceste drepturi sînt consfinţite în
Tratatul de aderare, sînt drepturi fundamentale.
România nu dă şpagă, nici recompense, pentru
respectarea drepturilor sale fundamentale.
8. Felul în care un funcţionar internaţional
îşi permite să promită momeli jigneşte o naţiune
liberă.
9. Mecansimul de cooperare şi verificare
(MCV) nu poate fi socotit o sculă la dispoziţia
funcţionarilor din Comisia Europeană.
10. Preşedintele României s-a comportat la
Bruxelles ca o slugă umilă. Nu mai poate fi socotit
preşedinte ale românilor. Doar al unor români. Ca
şi el.
În tot acest timp guvernul îşi pregătea, pe ascuns,
lovitura. Prim-ministrul Alexandru Vaida-Voievod
a depus în Parlament un proiect de lege pentru,
nici mai mult nici mai puţin, declararea stării de
asediu pe timp de şase luni, însoţită de
introducerea cenzurii. Proiectul de lege a fost
adoptat de reprezentanţii burgheziei şi moşierimii
cu 202 voturi pentru şi 43 contra (pe 4 februarie),
regele Carol al II-lea promulgîndu-l în aceeaşi zi.
Starea de asediu era valabilă în tot Bucureştiul şi
pe o rază de cinci kilometri în jurul acestuia, dar şi
- semnificativ pentru amploarea nemulţumirilor
populare -, la Cernăuţi, Galaţi, Iaşi, Ploieşti,
Timişoara şi în întreaga zonă a Prahovei. De
remarcat că între cei care au votat PENTRU
introducerea stării de asediu s-a numărat şi
cunoscutul politician şi ideolog al extremei drepte,
autoproclamat „prieten al poporului” în faţa
„primejdiei evreieşti” A. C. Cuza. El a declarat
deschis: „Guvernul se află în perfectă cunoştinţă
de cauză şi este SINGURUL în măsură să judece
oportunitatea acestor măsuri”. Iată, deci, cum
„prietenul poporului” A.C. Cuza, care considera
că-i reprezintă pe muncitori mult mai bine decît
comuniştii „străini de neam şi lege” s-a dovedit
un ALIAT de nădejde al sistemului împotriva celor
care, fie şi prin revendicări pur economice, lipsite
de orice conotaţie „comunistă”, îl ameninţau.
Cine au fost, în acele momente, SINGURII
care se aflau de partea muncitorilor? Ei bine,
tocmai COMUNIŞTII. Încă din martie 1932
conferinţa pe întreaga ţară a ceferiştilor alesese un
Comitet Central de Acţiune în fruntea căruia se
afla tînărul militant comunist GheorgheGheorghiu-Dej. Dacă, aşa cum se spune acum,
comuniştii erau un partid slab de tot şi fără influ
(continuare în pag. 3)
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atunci cum se face că nişte muncitori în mare măsură
NECOMUNIŞTI au decis EI ÎNŞIŞI să fie reprezentaţi
de un COMUNIST? Dacă muncitorii români nu dădeau
doi bani pe un partid amărît de numai „o mie de
membri”, cum se face că tocmai pe un membru al
ACESTUI partid de „o mie de membri” l-au ales să le
reprezinte interesele? Iată o întrebare la care mercenarii
de azi, cu pretenţii intelectuale, pur şi simplu NU AU ce
să răspundă. Tocmai ACEST comitet condus de un
comunist a hotărît, la declararea mişelească a stării de
asediu, după ce muncitorilor li se promisese satisfacerea
revendicărilor, să declare o nouă grevă. Şi, din nou, un
fapt care atestă POPULARITATEA comuniştilor în
rîndul maselor, chiar şi în condiţiile unei crunte
ilegalităţi. În noaptea de 11/12 februarie sînt arestaţi, în
toată ţara, sute de comunişti şi simpatizanţi ai
comuniştilor. Dacă Partidul Comunist cel de1000 de
membri era atît de slab cum se spune acum, cum se face
că TOCMAI DE EL se temeau liderii regimului
burghezo-moşieresc în acele zile de tulburări
muncitoreşti? Încă o întrebare la care anticomuniştii pur
şi simplu NU AU CE să răspundă, pentru simplul motiv
că refuză cu încăpăţînare să gîndească logic.
Dar chiar un parlamentar liberal ca Richard Franasovici
va declara, după reprimarea în sînge a mişcării, că
guvernul a trebuit „să salvgardeze ordinea publică în
contra elementelor COMUNISTE, aflate în slujba
Internaţionalei Roşii de la Moscova”.Deci, ceea ce era de
demonstrat s-a demonstrat. Politicienii burghezi ai vremii
declarau deschis că tocmai COMUNIŞTII au fost în
fruntea mişcării, în ciuda, o repet, a caracterului PUR
ECONOMIC al revendicărilor acesteia, contrazicîndu-i
pe slujitorii cu pretenţii intelectuale ai burgheziei de azi.
Ca urmare a acestor provocări vădite, ceferiştii de la
Griviţa declanşează greva, pe 15 februarie. Muncitorii
griviţeni ocupă din nou atelierele şi de data aceasta
SUTE DE MII de muncitori din capitală intră în grevă, în
semn de solidaritate cu fraţii lor de clasă: muncitoarele

de la Regie, muncitorii de la Dürer, cei de la Herdan,
Malaxa, Lemaître, Voinea, Vulcan, Balcani, Mociorniţă.
În aceste condiţii armata a arestat, în noaptea de 15/16
februarie comitetul de grevă, iar în dimineaţa zilei de 16
a trecut, în forţă, la evacuarea atelierelor Griviţa. Ca şi în
1918, şi la Lupeni în 1929, armata A TRAS în muncitori,
ucigînd, oficial, trei oameni şi rănind grav alţi 16. În
realitate numărul celor ucişi a fost de şapte - este vorba
de muncitorul COMUNIST Dumitru Popa, muncitorul
UTECIST, de 19 ani, Vasile Roaită, montorul de numai
17 ani Ion Dup, muncitorul Dumitru Maier, pontatorul
Cristea Ionescu şi hamalii Ion Dumitrescu şi D.
OlteanuArestaţi au fost nu mai puţin de 2000 şi printre
ei, din nou, comunişti - în primul rând liderul de
necontestat al luptelor, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
apoiChivu Stoica şi Constantin Doncea, Gheorghe
Vasilichi şi alţii. Comuniştii s-au aflat în prima linie a
luptelor, comuniştii au dus greul represiunii, comuniştii
au fost liderii eroilor şi martirilor de atunci. Mişcările
muncitoreşti de la Bucureşti din 13 decembrie 1918, de
la Lupeni din 1929, de la Griviţa din 1933, toate au fost,
istoria o arată în mod sigur, conduse, atît combativitatea
lor. De aici se desprinde lecţia că, dacă vrem ca
protestele populare şi muncitoreşti actuale, în condiţiile
unei crize la fel de mari ca atunci, să fie măcar pe
jumătate la fel de combative ca acelea de atunci,
noi,comuniştii de azi, trebuie să urmăm exemplul
înaintașilor noștrii și să stabilim legături strînse cu
masele muncitoreşti, mergînd, ca şi atunci, de la
asigurarea indispensabilei busole ideologice, pînă la
extrem de importanta participare pe teren. Mişcarea
muncitorească actuală are nevoie de comunişti la fel cum
a avut acum 78 şi mai bine de ani.
Cinste veşnică eroilor şi martirilor ceferişti din 1933!
Trăiască PCR, singura avangardă posibilă a maselor
populare!

Recurs la memorie-interzicerea organizațiilor cu caracter comunist

Stimaţi domni parlamentari - iniţiatori ai
proiectului
„Propunere
legislativă
pentru
interzicerea organizaţiilor politice cu caracter
comunist”
Am propunerea şi rugămintea să lecturaţi
următorul articol intitulat „Împotriva partidului
nostru”, apărut în ziarul „Socialismul” nr. 11, din
1 februarie 1924:

Aşadar, cum era de prevăzut, guvernul a
interzis atât ţinerea la Bucureşti a congresului
partidului nostru, cât şi comemorarea morţii lui
Lenin printr-o întrunire publică...
Baricadat în dosul atât de arbitrarei măsuri a
stării de asediu, care nu s-a mai ridicat de la
greva generală încoace, el răpeşte sistematic
Partidului Comunist orice posibilitate de
manifestare publică.
(continuare în pag. 4)
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Baricadat în dosul atât de arbitrarei măsuri a
stării de asediu, care nu s-a mai ridicat de la greva
generală încoace, el răpeşte sistematic Partidului
Comunist orice posibilitate de manifestare publică.
Nu însă cu aceeaşi măsură sunt tratate celelalte
partide şi înjghebări de tot felul. Care partid politic sau
altă organizaţie n-au ţinut neturburate în capitală
întruniri şi congrese?Chiar duminica trecută sindicatul
proprietarilor nu numai că s-a întrunit la ‹‹Dacia››, dar
a manifestat şi pe străzi, cu tot regimul stării de asediu.
Nu însă cu aceeaşi măsură sunt tratate celelalte
partide şi înjghebări de tot felul. Care partid politic sau
altă organizaţie n-au ţinut neturburate în capitală
întruniri şi congrese?Chiar duminica trecută sindicatul
proprietarilor nu numai că s-a întrunit la ‹‹Dacia››, dar
a manifestat şi pe străzi, cu tot regimul stării de asediu.
Social-democraţii nici ei nu sunt împiedicaţi de
a avea activitate publică - din contră, li se fac toate
înlesnirile...De ce, atunci, numai Partidului Comunist i
se închid cu atâta brutalitate toate căile manifestării
legale?Noi ştim perfect de bine, şi ca noi o ştiu şi cei
care ne prigonesc...
În actuala conjunctură politică şi economică,
când burghezia exercită cea mai desmăţată dictatură
împotriva masselor muncitoreşti strivite sub povara
greutăţilor, guvernanţii îşi dau bine seama că numai
Partidul Comunist e port-drapelul revendicărilor celor
exploataţi şi că dacă i s-ar îngădui să-şi spună
cuvântul, în mod public, în chestiunile la ordinea zilei,
temeliile dictaturii capitaliste s-ar resimţi ca în urma
unor puternice zguduiri.
Tocmai de aceea partidul nostru este scos în
afara legii, lucru care se vede nu numai acum, cu
prilejul ţinerii congresului şi a comemorării lui Lenin,
dar chiar din momentul proclamării lui ca Partid
Comunist la congresul din Mai 1921.

De trei ani aproape partidul nostru nu are o
singură zi lipsită de zbucium. Arestările,
schingiuirile, percheziţiile, confiscările formează un
lanţ neîntrerupt în viaţa sa.Dar întocmai stejarului
care stă neînconvoiat în mijlocul furtunii, aşa şi
partidul nostru rămâne neînfrânt în lupta pe care i-o
impune capitalismul.
El îşi trage puterea vitală din aspiraţiile
muncitorimii şi nicio prigoană n-ar putea să-l
răpună...
Cu cât mai aspre vor fi restricţiunile
îndreptate împotriva liberei manifestări a Partidului
Comunist, cu atât mai intens se va revărsa energia
potenţială acumulată într-însul.
Să fie sigură burghezia că, mai curând decât
se aşteaptă ea, partidul nostru se va ridica victorios,
scuturând întregul cortegiu de ilegalităţi şi
opresiune sub care se zbate astăzi.”
Permiteţi-mi, domnilor senatori - iniţiatori
de „Propunere legislativă pentru interzicerea
organizaţiilor politice cu caracter comunist”, să vă
invit la un moment de reflecţie. În anul 1924, anul
aparţiei articolului, ziarul „Socialismul” a fost
interzis, iar Partidul Comunist din România a fost
scos în afara legii. Au urmat arestări şi ani grei de
închisoare pentru comunişti: Gheorghe GheorghiuDej, Nicolae Ceauşescu ş.a. (Astăzi se vorbeşte,
însă, doar de aceia care au stat în închisori în
perioada socialistă...) Dar, oare, pedepsele primite
le-au schimbat cîtuşi de puţin convingerile? Ei au
rămas comunişti pînă la final, iar când Partidul
Comunist a preluat conducerea, după actul de la 23
August 1944, au „îndrăznit” să construiască şi cîte
ceva în ţara aceasta...
Ca într-o buclă temporală, parcă un blestem
ne împiedică să învăţăm din lecţiile istoriei pentru a
putea evolua şi pentru a nu repeta aproape identic
greşelile trecutului. Actualul proiect de lege, dacă va
fi adoptat, va putea întîrzia un timp această
(r)evoluţie socială, prin reprimarea brutală a
efectelor. Dar, ca oricare paliativ, nu va duce la
„vindecare” fără abolirea cauzelor...
P.S. - Felicitări domnilor senatori care au
solicitat să fie radiaţi din lista iniţiatorilor
propunerii legislative!
Alexandru Voicu
(Publicat online pe adresa Senatului
României la data de 8 octombrie 2015, cu numărul
de înregistrare 619: )
(continuare în pag. 5)
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RECURS ÎN ANULARE PENTRU NICOLAE CEAUȘESCU
După 29 de ani un arădean a reuşit să
pornească urmărirea penală pentru uciderea lui
Nicolae Ceauşescu și a soției sale Elena
Ceaușescu. Gheorghe Bozgan este numele lui și
este reprezentantul Asociaţiei „Erori Judiciare”,
care îşi are sediul în Arad. Acesta a fost judecător
la Judecătoria Arad şi, încă din anul 1993, încearcă
să îi aducă în faţa justiţiei pe cei care se fac
vinovaţi de uciderea Elenei şi a lui Nicolae
Ceauşescu. Povestea ne-o spune chiar arădeanul:
„În 1993 subsemnatul, atunci judecător stagiar la
Judecătoria Arad, am formulat un denunţ penal
către Parchetul Militar, cerând tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de omor
deosebit de grav împotriva soţilor Ceauşescu. În
Decretul – Lege al CFSN de constituire a
Tribunalului Militar Extraordinar pentru
judecarea celor doi, se preciza expres că judecata
se va face cu respectarea dispoziţiilor codului de
procedură penală şi cod penal în vigoare. Dar
judecata lor s-a făcut prin încălcarea tuturor
principiilor fundamentale ale procesului penal,
fără urmărire penală cu administrare de probe, fără
o judecată care să readministreze probele din
urmărirea penală, cu eventuale administrări de
probe noi, fără respectarea termenului legal de
recurs, fără măcar a se respecta cutuma milenară a
ultimei dorinţe, în cazul lor aceea de a nu fi legaţi
la mâini”.Arădeanul spune, însă, că demersul lui
din 1993 a fost sortit eşecului. „Parchetul Militar a
ignorat denunţul. În calitate de judecător stagiar,
am cerut să fiu audiat şi de Comisia Parlamentară
<Decembrie 1989> pe chestiunea asasinării soţilor
Ceauşescu, în condiţiile în care în anul 1989 eu
aveam calitate de cadru MAN. Comisia
Parlamentară m-a audiat pe chestiunea asasinării
soţilor Ceauşescu, fără o finalitate juridică a
problemei”, a mai spus Bozgan
Un nou început
În anul 2007, arădeanul, care între timp a fost
exclus din magistratură, a reluat lupta cu statul
pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovaţi de
uciderea ilegală a fostului conducător al României
Nicolae Ceaușescu și a soției sale Elena. Bozgan
spune că inclusiv excluderea lui din magistratură a
avut legătură directă cu lupta lui pentru dreptate.
Revenind la anul 2007, „am început din nou
demersuri la Parchetele Militare pentru cercetarea
penală a asasinării soților
Ceaușescu .
Demersurile eșuează deoarece șeful Parchetelor
Militare general de brigadă -magistrat Gheorghe

Gheorghe Coşneanu obstrucţiona instrumentarea cauzei.
Şi victoria
La aproape 29 de ani distanţă de la asasinarea Elenei
şi a lui Nicolae Ceauşescu, cei vinovaţi de simulacrul
de proces din decembrie 1989 ar putea fi traşi la
răspundere. Pentru că, într-un final, toate eforturile
arădeanului Gheorghe Bozgan au fost încununate de
succes. În data de 9 ianuarie 2018, secţia penală a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie admite plângerea
formulată de Asociaţia „Erori Judiciare” şi
desfiinţează ordonanţa procurorului militar care a
decis să nu ancheteze uciderea celor doi Ceauşeşti.
„Admite plângerea formulată de petenta Asociaţia
<Erori Judiciare> împotriva ordonanţei nr. 1/P/2017
din 7 aprilie 2017 a Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor
Militare. Desfiinţează ordonanţa atacată şi trimite
cauza la Parchetul de pe lângă de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor
Militare, în vederea începerii urmăririi penale sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de tratamente
neomenoase prevăzute de articolul. 358, Cod penal
din 1968”, se arată în decizia instanţei supreme. Tot
Înalta Curte a decis şi faptul că intimaţii în acest
proces sunt Ion Iliescu, Ioan Nistor, Corneliu Sorescu,
Ion Zamfir şi Dan Voinea. „În acest moment, lucrurile
sunt delicate pentru Iliescu, Măgureanu, Voican
Voiculescu, fostul procuror militar Dan Voinea,
asesorii populari din acel moment şi chiar subofiţerii
care au tras efectiv, aceştia riscând să fie arestaţi
preventiv imediat după prima lor audiere. Şi asta
pentru că infracţiunea pentru care a început urmărirea
penală este una extrem de gravă, fiind pedepsită chiar
şi cu detenţia pe viaţă”, crede Gheorghe Bozgan.
Încă o plângere
Ţinând cont de faptul că instanţa supremă a decis
începerea urmăririi penale pentru uciderea
președintelui, atunci în exercițiu, Nicolae Ceaușescu
și Elena Ceaușescu vice prim-ministru, Asociaţia
„Erori Judiciare” a decis să depună încă o plîngere
penală. De această dată, vizat este Gheorghe
Coşneanu, cel care a obstrucţionat instrumentarea
cauzei penale. În plus, Bozgan susţine că, dacă
intimaţii vor fi găsiţi vinovaţi şi condamnaţi pentru
uciderea fostului cuplu presidențial, va cere şi
rejudecarea procesului soţilor Ceauşescu, chiar dacă
aceştia sunt morţi, cu respectarea garanţiilor
procesual-penale. Mai pe scurt, arădeanul vrea ca,
măcar după moarte, Elena şi Nicolae Ceauşescu să
beneficieze de un proces corect.
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Ce credea Nicolae Ceaușescu despre Mișcarea Legionară

Pe 26 ianuarie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui
Nicolae Ceaușescu. Considerat dictator de unii, dar și
patriot de alții, este clar că personajul istoric Nicolae
Ceaușescu rămîne un personaj extrem de important al
istoriei României.
Odată cu trecerea anilor, ies la iveală tot mai multe
aspecte mai puțin cunoscute ale fostului lider al
României. Unul dintre acestea a fost dezvăluit de către
istoricul Alex Mihai Stoenescu, în lucrarea sa "Istoria
loviturilor de stat din România, volumul 4: Revoluția din
Decembrie 1989, o tragedie românească, paginile 60-62,
editura Rao)".
"Reluînd în ziua de 12 aprilie 2004 o discuție mai veche,
autorul a solicitat poetului și publicistului Adrian
Păunescu să-i relateze o întîmplare semnificativă
petrecută în septembrie 1978:
„Era înaintea deschiderii anului universitar și Ceaușescu
mă invitase la Reșița și apoi la Cluj, atît pentru
ceremoniile de deschidere a anului universitar, cît și
pentru cîteva vizite prin întreprinderi.
În avion am avut ocazia să discut cu el o problemă care
mă deranja, care mi se părea nepotrivită și chiar
periculoasă.
Aflasem că-l numise ca ministru al Sănătății pe doctorul
Fica, directorul de la Spitalul Municipal, despre care
Ceaușescu spunea că s-a descurcat foarte bine în timpul
cutremurului din 1977.
Eu purtam mai de mult timp o campanie în Flacăra
împotriva acestui medic, care pur și simplu, ca
doctorand, furase o lucrare franceză, a unui autor
francez.
I-am spus atunci lui Ceaușescu că eu nu pot să fiu de
acord ca, după o campanie îndelungată dusă în Flacăra,
individul să fie promovat.
Dacă era atacat prin Munca de partid sau prin Scânteia
nu se mai întîmpla asta.Atunci Ceaușescu mi-a spus

că a constatat că doctorul Fica este foarte
dinamic, iar eu i-am replicat:«Să știți că nici un hoț
nu e melancolic».
El a rîs, dar imediat mi-a reproșat că fac
propagandă în Flacăra lui Grigore Osipov-Sinești,
care a fost legionar.
I-am explicat că Grigore Osipov-Sinești este o
somitate în domeniul paradontozei și este promovat în
Flacăra în calitate de somitate a medicinei românești.
«Osipov-Sinești era unul dintre intelectualii
basarabeni – am continuat – și să știți că
legionarismul nu a fost la fel în Muntenia, Ardeal sau
Basarabia, pentru că una erau legionarii de bulevard și
alta era legionarismul de la periferia țării, unde ideile
naționaliste se percepeau altfel, mult mai acut, dar și
mai serios.
Acești intelectuali aderenți la legionarism erau pe
granițele României Mari. E cu totul altceva decît
Muntenia».
Ceaușescu a fost de acord cu această remarcă.
Apoi i-am spus: «Și să mai știți că există intelectuali
și în Partidul Comunist, care au și carnet de membru
în regulă, dar nu sunt militanți activi în activitatea
curentă, în munca de partid».
În acel moment, Ceaușescu a avut un scurt
interval de reflecție și mi-a spus:
«Cu Mișcarea legionară lucrurile sînt mai
complicate. Momentul Codreanu a fost altceva decît
Horia Sima. La început au fost multe energii curate,
oameni care au vrut binele, și după Codreanu
lucrurile n-au mai stat așa. Dar despre asta să nu te
apuci să scrii, pentru că lucrurile sunt timpurii, încă
nu e momentul». Așa s-a încheiat discuția”.
Preluat după https://lupuldacicblogg.wordpress.com
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1907- O ISTORIE CUTREMURĂTOARE

Pe 8 februarie 2018 se împlinesc 111 de ani de
cînd, printr-o tulburătoare coincidenţă, în satul
Flămînzi din Ţara de Sus a Moldovei s-a aprins
scânteia “lanţului de răzbunare al flămânzilor din
regatul lui Carol I de Hohenzolern-Sigmaringen”, cum
obişnuia să-l numească poetul Alexandru Vlahuţă pe
cei 2 732 252 de plugari dijmaşi ai anului 1907.
Marea răscoală a ţăranilor din 1907 a fost expresia
dramatică a celui mai crud adevăr al vieţii rurale din
România de la începutul anului 1907, sărăcia şi
foamea.
Din studiul izvoarelor de cunoaştere şi
documentare a epocii se conturează tabloul sinoptic al
vieţii rurale din România începutului de secol XX.În
timp ce 6211 de familii de moşieri, arendaşi şi vătafi
stăpâneau la nivel de ţară 68% din suprafaţa arabilă,
81% din livezi, 83% din podgorii, 87% din păduri,
fâneţe şi păşuni montane, 93% din bălţi şi heleştee cu
fond cinegetic şi piscicol, 99% din maşinile agricole
de mare randament, celor 3 150 000 de plugari, care
constituiau 78% din populaţia României le reveneau
doar insignifiantele diferenţe de până la sută la sută.
Aşadar, iată următoarele date cutremurătoare: 87 577
de familii locuiau în bordeie, iar 707 228 în case de
chirpici, formate dintr-o tindă şi o odaie, cu pământ pe
jos, acoperite cu paie sau stuf şi încălzite cu coceni de
porumb. Hrana zilnică era constituită aproape fără
excepţie dintr-o zeamă şi un codru de mămăligă.
Aproximativ 20% din locuitorii satelor sufereau de
pelagră şi cam tot atîţia de tuberculoză. Speranţa de
viaţă a acestora oscila între 38 şi 52 de ani. Indicele
general de mortalitate atinsese 35 la mie, iar cel al
mortalităţii infantile chiar 41 la mia de locuitori.

Numărul neştiutorilor de carte depăşea 70% şi numai
1% pătrundeau în forme de învăţământ mediu - şcoli
de cântări bisericeşti, seminarii ortodoxe, şcoli de arte
şi meserii - nici unul nu ajungea în vreun liceu, ca să
nu mai vorbim de învăţământul superior Pentru ţăranii
lipsiţi de pămînt unicul mijloc de subzistenţă era
angajarea ca argaţi pe moşiile din preajma conacelor.
În timp ce exploatarea devenea tot mai crudă, boierii
erau atraşi de mirajul luxului şi distracţiei Apusului,
cu precădere ale Franţei. Ca urmare, moşiile erau
arendate unor îmbogăţiţi peste nopate din fel de fel de
afaceri speculative- unii dintre ei străini de neam şi
ţară - iar boierii plecau în cazinourile de pe Coasta de
Azur sau alte zone de lux şi desfrâu din lume (ca de
altfel şi în zilele noastre).
Ca urmare, proliferarea în lumea satelor a tagmei
arendaşilor şi apariţia din rândurile acesteia a unei noi
generaţii de moşieri - exponenţi tipici ai formelor
primitive de capitalism sălbatic în agricultură - au
accelerat şi adâncit starea de sărăcie şi mizerie a
ţăranilor. Obligaţiile impuse, prin învoieli, ţăranilor
dijmaşi s-au intensificat până la cruzime şi neomenie clăcile pe moşie, corvezile la curte s-au înmulţit, iar
abuzurile au devenit tot mai insuportabile.Aşadar,
exploataţi de boieri şi arendaşi, batjocoriţi de vechili
şi vătăşei, spoliaţi de cămătari, terorizaţi de perceptori
şi brutalizaţi de jandarmii rurali, ţăranii primului regat
al României ajunseseră în pragul disperării, şi această
disperare avea să se radicalizeze între anii 19051907.
Disperarea tot mai apăsătoare, comprimată până
dincolo de punctul critic al puterii de îndurare avea să
explodeze la 8 februarie 1907, în satul Flămânzi. O
dată aprinsă, această scânteie se va propaga cu
repeziciune de-a lungul întregii ţări. Pe măsura
extinderii şi generalizării nemulţumirilor, locul
revendicărilor exprimate prin petiţii şi adunări va fi
luat de lupta deschisă, din ce în ce mai violentă.
Aceasta s-a manifestat prin: atacarea, devastarea şi
incendierea conacelor moşiereşti, pedepsirea şi chiar,
în anumite circumstanţe, uciderea boierilor,
arendaşilor şi vătăşeilor cu comportament odios;
distrugerea dosarelor cu “învoieli agricole”,
împărţirea cerealelor, uneltelor de muncă şi uneori şi
a animalelor găsite la conace;încercările de a pătrunde
în oraşe, fie pentru a da de urma boierilor şi
arendaşilor fugiţi de pe moşii, fie pentru a-şi face
cunoscute doleanţele etc Declanşarea răscoalelor
ţărăneşti din februarie 1907 a luat prin surprindere
autorităţile locale. În faţa iureşului răsculaţilor,
(continuare în pag. 8)
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posturile rurale de jandarmi s-au dovedit
neputincioase, neputând face faţă ţaranilor răsculaţi.
În acest context, prefecţii de judeţe, ei înşişi moşieri
sau odrasle de moşieri, s-au adresat guvernului - guvern
al partidului conservator, prezidat de Gheorghe Grigore
Cantacuzino - pentru sprijin armat. Ca urmare, primul
ministru, unul din cei mai mari latifundiari ai României
acelor ani, a ordonat “trupelor de ordine” să-i protejeze,
în primul rand lui, moşiile. Acestea au intervenit, cu puşti
şi muniţie de război. Răscoala însă n-a putut fi stăvilită.
Oligarhia latifundiară - şi aşa înspăimântată - şi-a pierdut
cumpătul, a intrat în panică şi i-a solicitat regelui Carol I
destituirea guvernului conservator, acuzat de laşitate şi
incompetenţă. Aşadar, regele Carol I, jandarmul
intereselor latifundiare din România acelor ani, care i-a
urmat izgonirii din ţară a lui Alexandru Ioan Cuza, s-a
conformat cu promptitudine la solicitarea oligarhiei de a
destitui guvernul conservator. Aşa că, la 12 martie 1907,
a fost adus la putere guvernul liberal condus de Dimitrie
Sturdza, cu generalul A. Averescu, ministru de război şi
Ionel I.C. Brătianu ministru de interne. Guvernul a fost
mandatat de rege să înăbuşe răscoala, indiferent prin ce
mijloace şi metode de reprimare.Prin urmare, guvernul
liberal s-a dovedit un executant fidel şi impecabil al
mandatului regal. În acest sens s-au întocmit hărţi
operaţionale şi a fost elaborate un “plan de bătaie” după
toate regulile strategiei şi tacticii militare ofensive ale
vremii, cu obiective, misiuni de atac, acţiuni logistice,
responsabilităţi şi termene precise de executare. În
temeiul acestui plan “teritoriul răsculaţilor” a fost
împărţit în 12 “zone de operaţii”. Aşa că, în zorii zilei de
15 martie 1907 s-a trecut la ofensivă, cu forţe combinate
- infanterie, cavalerie şi artilerie - folosindu-se toate
tipurile de armament din arsenalul armatei, de la puşcă
până la tun. Confruntările dintre “beligeranţi” au fost
dure, în pofida disproporţiei mijloacelor de luptă - ţăranii
dispuneau doar de furci, topoare, ciomege şi pietre.
Răscoala a fost înăbuşită. Luna martie 1907 va
deveni luna marii răscoale ţărăneşti. A fost un
adevărat genocid, bilanţul represiunii însumând 23 872
de dijmaşi şi argaţi ucişi, arestaţi, molestaţi sau
întemniţaţi; 22 de sate au fost transformate în scrum şi
alte 4780 de gospodării ţărăneşti au fost distruse sau
avariate. Deci, o analiză riguroasă şi obiectivă a
fenomenului marii răscoale a ţăranilor din 1907 trebuie
făcută şi trebuie arătate adevatele cauze ale acesteia,
exclusiv interne.
Din păcate, după evenimentele din decembrie 1989 s-a
pornit, şi se desfăşoară din ce în ce mai intens, un
puternic curent de revizuire a istoriei. Ea vizează diverse
obiective în funcţie de interesele unor partide, ale unor
grupuri sociale, precum şi a defunctei dinastii regale.
Deci se impune ca adevărul să triumfe realmente şi total
în istorie. Nu întâmplător în zilele noastre circulă unele

teorii puse în scenă de susţinătorii fostei oligarhii
latifundiare româneşti, repusă în circulaţie după 22
decembrie 1989 cu privire la implicarea “subvesiunii
externe în dezlănţuirea răscoalei ţărăneşti din 1907”.
Acestea nu sunt decât o diversiune, menită să
escamoteze răspunderea regelui Carol I şi a
guvernelor sale, conservator şi liberal, în reprimarea
sălbatică şi sângeroasă a ţăranilor împinşi la revoltă
de sărăcie şi mizerie. Aceste teorii nu rezistă şi nu
trebuie lăsate să reziste judecăţii adevărului istoric.
Deci, pentru a fi cunoscut adevărul obiectiv,
trebuie analizat rolul dinastiei monarhice din
România, întrucât unele teorii –aşa cum am arătaturmăresc ştergerea din amintirile trecutului a tot ceea
ce a pătimit ţărănimea în vremea dinastiei - şi nu
numai, ci şi alte pături sociale. Rănile provocate
atunci sunt prea grave şi dureroase pentru a fi date
uitării.Asadar, se impune să precizăm în mod ferm
adevărul istoric, aşa cum a fost el. Dinastia
nemţească a fost plantată în România în 1866. Atunci
liberalii l-au adus pe Carol de Hohenzolern. Acesta a
fost domnitor până în 1881, când a fost “avansat” la
rangul de rege. Îmi amintesc bine că ex-regele Mihai,
într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă ziarului
“Evenimentul Zilei” afirma: “Regii dinastiei
româneşti au luat întotdeauna partea ţărănimii”.
Nimic mai fals. Regele nu a fost defel apărător al
ţărănimii, şi nici nu-i putea fi. În 1884, parlamentul
burghezo-moşieresc l-a înzestrat cu “Domeniile
Coroanei”. Acestea numărau 12 moşii cu o suprafaţă
de peste 100 000 de hectare. Se zice că astfel devenea
cel mai mare moşier al ţării. În 1876 Cezar Bolliac
avertiza: “Suveranul României, astăzi cu Constituţian mână, este în drept să pună tunurile pe voi…”.
Profeţia aceasta se va adeveri în 1888, dar mai ales în
1907. Cum a reacţionat regele? A admis intervenţia
(continuare in pag. 9)
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intervenţia armatei şi, ciuruiţi de gloanţe,
străpunşi de baionete, sfărtecaţi de obuze - mii de
ţărani şi-au găsit liniştea în pământ.
N.D.Cocea, care în timpul Marii Răscoale
Ţărăneşti din 1907 a fost aproape două luni arestat,
scria în articolul “1907: Totul s-a uitat. Nimeni n-a
învăţat nimic…Ce să-i pese regelui Carol de soarta
ţării acesteia, când din nevoile, din durerile şi din
foamea ei el poate să stoarcă milioane… şi să prefacă
în aur lacrimile şi truda poporului. Un an mai târziu,
în articolul “Regele complice al asasinilor, palatul
gazdă de hoţi”, aprigul pamfletar spunea: “Sub regele
Carol s-a înjghebat şi s-a întărit cea mai lacomă şi
nemilostivă oligarhie bugetară. Sub regele Carol s-au
ferecat lanţurile încătuşării a şase milioane de robi.
Sub regele Carol au izbucnit patru răscoale ţărăneşti.
Sub regele Carol satele au fost bombardate şi 11 000
de ţărani asasinaţi. Sub regele Carol s-a înfrânat
avântul ţării spre democraţie”.
I.L.Caragiale, în articolul “Omul cu ochi vineţi”,
publicat în 1912, după ce arată cum Carol de
Hohenzolern s-a furişat în ţară într-un umilitor costum
de valet, autorul acestor rânduri mai adaugă că asupra
sa mai avea şi o valiză de lemn, de ofiţer prusac.
Aceasta era averea lui cu care a venit în România, pe
ascuns, prin sudul Dunării,.
Dinamica tragediei ţăranilor români din acele zile
ale lui februarie şi martie1907 şi-a mai găsit
reflectarea în poezia lui Tudor Arghezi şi Alexandru
Vlahuţă, în proza lui Liviu Rebreanu şi Cezar
Petrescu, în picturile lui Ştefan Luchian şi Octav
Băncilă, ş.a.m.d. Acesta este, în esenţă, adevărul
despre cauzele Marii Răscoale a ţăranilor români din
1907. Un adevăr crud, încărcat de dramatism şi
năclăit de sânge: de mult, de foarte mult sânge al
flămânzilor pământului românesc, care la 8 februarie
1907 şi-au început, din Flămânzii Moldovei de Sus,
lupta lor pentru pământ şi dreptate socială..Din
păcate, în prezent asistăm cum descendenţii oligarhiei
latifundiare din 1907, în frunte cu ex-regele Mihai,
repun pe tapet, tot mai insistent, chestiunea
redobândirii în întregime a fostelor proprietăţi
etatizate de comunişti. Aşadar, ca urmare a politicii
duse de toate guvernele care s-au perindat la
conducerea României după 1989 au fost cedate
pământuri, păduri, fabrici şi uzine, bogăţiile solului şi
subsolului. Ţara a fost distrusă şi scoasă la vânzare
străinilor şi profitorilor interni. Asistăm aşadar cum
poporul român în majoritatea lui este umilit,
batjocorit şi sărăcit, 90% din populaţia ţării îşi duce
traiul de pe o zi pe alta. Nu mai vorbesc de
pensionari, care prin munca lor plină de sacrificii, au
clădit tot ceea ce s-a făcut bun şi trainic în România
până în 1989, şi care, prin truda lor, au scos ţara din
ruinile războiului, iar astăzi sunt uitaţi şi umiliţi de

cei care promovează capitalismul sălbatic.
Ecoul Marii Răscoale Ţărăneşti din 1907 a fost
imens: nu numai în ţară ci şi în întreaga Europă. Sunt
momente pe care nu trebuie şi nici nu avem dreptul să
le uităm, iar 1907 este unul din acestea. Regretabil
este faptul că statuia din capitală, care reprezintă
ţăranul român răsculat din 1907, pentru a fi şterse
urmele sângeroase ale acestui eveniment, inclusiv ale
vinovaţilor, a fost dărâmată. Desigur, la comanda
celor care conduc în prezent România.
După 1907 au mai avut loc răscoale şi mişcări ale
ţaranilor şi muncitorilor: 1918, 1929, 1933, toate au
avut loc sub patronaj regal şi sub guvernările liberale
ori ţărăniste. Toate înăbuşite în sânge. De aceea
crimele săvârşite atunci apasă greu pe umerii celor
care le-au comis sau le-au mijlocit. Aşa se explică
faptul că urmaşii lor de astăzi fac totul, prin orice
mijloace, ca să fie date uitării. Dar un singur lucru să
nu uite cei care conduc astăzi România, şi să ia
aminte: că răbdarea poporului român e limitată.
Amintiţi-vă ce spunea marele poet roman George
Coşbuc: “ Să nu dea Dumnezeu cel sfânt/ Să vrem
noi sânge, nu pământ/ Când nu vom mai putea răbda/
Când foamea ne va răscula/ Hristoşi să fiţi nu veţi
scăpa/ Nici în mormânt.”
Deci: Truditori ai pământului românesc, cinstiţivă martirii şi nu vă uitaţi călăii.
Alexandru Cadar
Licenţiat în Istorie- Filozofie
P.S.: Aş putea să fiu întrebat: oare dinastiile
monarhice n-au avut nici un rol pozitiv în România?
Răspunsul este DA (afirmativ), dar autorul acestui
articol a vrut şi a reuşit să scoată în evidenţă rolul
determinant al poporului roman în tot ceea ce s-a
făcut şi s-a construit în România interbelică. Toate
bunurile realizate s-au înfăptuit prin munca şi
sudoarea truditorilor români. Dinastiile regale au supt
ca o căpuşă vlaga acestui popor. Deci tot ce s-a
înfăptuit bun şi trainic în România acelor ani se
datoreşte muncii poporului român.
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170 de ani de la apariția Manifestului Partidului Comunist

Manifestul Partidului Comunist, de la a cărui
apariţie, 21 februarie 1848, se împlinesc deci anul
acesta, 170 de ani, este unul din cele mai importante
documente ale marxismului, ale socialismului
ştiinţific, un document care expune, într-o formă
concisă (practic, o simplă broşură), ideile principale
ale lui Marx şi Engels din acea perioadă, idei pe care,
e drept cu îmbunătăţirile de rigoare, ei şi le-au păstrat
până la sfârşit, şi care (de asemenea, cu îmbunătăţirile
de rigoare, au fost preluate de V.I, Lenin şi de ceilalţi
mari comunişti ai secolului XX.Idei comuniste
existaseră în Europa încă din secolul XVIII.
Rousseau, Mably, Babeuf, pot fi consideraţi primii
comunişti ai epocii moderne (Thomas Morus, din
secolul XVI, a avut şi el unele idei comuniste, dar el
considera necesară sclavia, aşa că nu poate fi
considerat comunist în adevăratul sens al cuvântului).
Mai departe, în prima jumătate a secolului XIX, în
condiţiile ascensiunii capitalismului, nu numai în
Anglia, dar şi pe continent, ideile comuniste au
cunoscut un mare avânt. Asistăm în această perioadă
la o adevărată înflorire a curentelor comuniste, fiecare
din acestea propunând propria cale de salvare a
societăţii de relele cumplite ale capitalismului. Marx
şi Engels au creat, putem spune, propriul lor curent
comunist, au venit cu propriile lor soluţii pentru
instaurarea societăţii egalitare la care atât de mulţi
oameni visau. Totuşi, acesta nu a fost un curent în ge

genul celor de până atunci, ci unul cu totul şi cu totul
original, mai original decât toate cele de până atunci,
deoarece se baza pe o analiză ştiinţifică a
capitalismului, deoarece, pentru a-l putea doborî mai
uşor, comunismul marxist încerca să-l cunoască în
profunzime. Cunoaşterea duşmanului constituie,
pentru marxişti, o prioritate, deoarece un duşman pe
care îl cunoşti este mai uşor de învins. Nimeni nu mai
făcuse înainte de Marx şi Engels o analiză amănunţită
a capitalismului, nimeni dintre comunişti nu încercase
să cerceteze în amănunt capitalismul pe care-l
duşmăneau, nimeni nu încercase să disece duşmanul
pentru a-i afla punctele slabe. Aşa se explică de ce
socialismul marxist mai poartă numele de socialism
ştiinţfic, în timp ce celelalte curente formează
socialismul utopic, iar adepţii lor sunt cunoscuţi sub
numele de socialişti utopici, sau comunişti utopici.
Necunoscându-şi duşmanul, comuniştii utopici
propuneau soluţii irealizable, în timp ce marxiştii
propun soluţii care sunt, după cum, în ciuda atâtor
înfrângeri, istoria a demonstrat, perfect realizabile.
Aşa se explică şi motivul pentru care Manifestul
Partidului Comunist nu este numai un impresionant
act decapitalismului şi burgheziei, un remarcabil
rechizitoriu, ci şi o lucrare ce polemizează cu aceste
curente comunist-utopice. Manifestul nu luptă numai
cu burghezia ci şi cu ceilalţi comunişti, care, deşi
puteau fi bine intenţionaţi, nu făceau, prin concepţiile
(continuare in pag. 11)
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lor greşite, bazate pe necunoaşterea duşmanlui,
decât să ajute inamicul, să ajute burghezia. Aceasta
este, de altfel, o trăsătură a marxismului până în zilele
noastre - lupta nu se dă numai cu duşmanul făţiş ci şi cu
cel care ajută pe acest duşman, fie din neştiinţă, fie,
adesea, în mod intenţionat. Falsul socialist este, din
punctul de vedere al marxistului, la fel de periculos ca
şi burghezul făţiş, iar lucrul acesta s-a văzut deosebit de
bine în secolul XX, când cel mai adesea înfrângerea
proletariatului s-a datorat trădării comise de falşii
socialişti, şi nu acţiunii directe a burgheziei. În 1914
interesele muncitorilor au fost călcate în picioare nu de
burghezie ci de falşii socialişti, care, atunci când
războiul a venit, au găsit de cuviinţă să facă pace cu
burghezia “lor” naţională, în numele “unităţii naţionale”
şi să îndemne pe muncitorii Europei să tragă unii în
alţii. În Germania anului 1933 dictatura burgheziei s-a
consolidat mai mult ca niciodată până atunci nu prin
victoria la alegeri a unui partid conservator sau liberal,
ci prin victoria unui partid autoproclamat “socialist”,
anume partidul lui Adolf Hitler, care o dată ce s-a văzut
la putere a uitat de lupta de clasă şi a făcut tot ce i-a stat
în putinţă pentru ca bogaţii Germaniei să devină încă şi
mai bogaţi şi mai puternici decât erau până atunci. În
fine, mai aproape de zilele noastre, unele din cele mai
capitaliste şi antipopulare măsuri au fost luate, inclusiv
la noi, de partide care se proclamau “de stânga”,
“socialiste” sau “social-democrate”, ba chiar, în unele
cazuri, “comuniste”.Manifestul Partidului Comunist
începe prin evidenţierea unui adevăr elementar- “Istoria
tuturor societăţilor de până azi este istoria luptelor de
clasă” (capitolul I: “Burghezi şi proletari”). Din
momentul în care mijloacele principale de producţie au
trecut din proprietatea întregii societăţi (cum era la
început, în Comuna Primitivă) în proprietatea unei părţi
a ei, fie în proprietatea unor indivizi fie în cea a părţii
respective în întregimea ei (caz mai rar, dar întâlnit
totuşi în istorie, de pildă la Sparta, unde spartanii
stăpâneau sclavii nu individual, ci în colectiv), din acel
moment partea stăpânitoare s-a aflat în opoziţie
ireconciliabilă cu restul societăţii, din acel moment
clasa deţinătoare de mijloace de producţie a devenit
clasă exploatatoare, ce trăia pe seama celor ce munceau,
ce se îmbogăţea din munca celor ce munceau. În
Antichitate stăpânii de sclavi trăiau pe seama sclavilor
şi se îmbogăţeau din munca lor, în Evul Mediu
nobilimea feudală trăia pe seama ţăranilor dependenţi
(iobagi) şi se îmbogăţea din munca lor, în epoca
modernă stăpânii de fabrici (împreună cu stăpânii de
bănci) trăiesc pe seama muncitorilor şi se îmbogăţesc
din munca lor. Fireşte, cei mulţi şi săraci, cei care
muncesc şi sunt exploataţi de cei care nu muncesc, nu
se pot împăca cu această crudă şi nedreaptă soartă şi se
răzvrătesc, se ridică la luptă pentru o viaţă mai bună.

Lucrul acesta s-a întâmplat în Egiptul Antic, în
China antică, în Grecia antică, în Imperiul Roman
(răscoala sclavilor din Sicilia, marea şi măreaţa răscoală
a lui Spartacus), în Evul Mediu european (Jacqueria,
răscoala ţăranilor germani din 1524-1525, răscoala lui
Gheorghe Doja din 1514), în Evul Mediu Asiatic
(răscoalele ţăranilor chinezi, răscoala sclavilor din
Califatul Arab din 869-883), precum şi în epoca
modernă- răscoala aşa numitor sfărâmători de maşini
din Anglia, care la un moment dat reprezenta pentru
burghezia engleză o ameninţare mai mare decât însuşi
Napoleon Bonaparte, mişcarea chartistă din Anglia,
luptele muncitorilor francezi de la 1848 şi 1871, luptele
muncitorilor americani de la Chicago- 1886, Latimer1897, Ludlow- 1914 etc.
Marx şi Engels nu au fost singurii învăţaţi ai
vremii care au recunoscut lupta de clasă. Existenţa
luptei de clasă era pentru mulţi oameni lucizi de atunci
un adevăr incontestabil, iar marxiştii nu au pretins
niciodată că au descoperit. EI, existenţa luptei de clasă.
De pildă, în 1877 Engels recunoştea că istoricii englezi
şi francezi au fost descoperitorii acestei lupte. Iar Lenin
arăta că “Încă din timpul Restauraţiei, în Franţa s-au
ivit un şir de istorici (Thierry, Guizot, Mignet, Thiers)
care, sintetizând evenimentele, n-au putut să nu
recunoască faptul că lupta de clasă este cheia pentru
înţelegerea întregii istorii a Franţei”.Totuşi, deşi n-au
fost ei cei care au vorbit prima oară despre lupta de
clasă, Marx şi Engels au marele merit de a fi evidenţiat
consecinţele acestei lupte de clasă. Marx şi Engels nu
s-au mulţumit să vorbească despre lupta de clasă, ei au
arătat totodată şi unde va duce această luptă de clasă.
Conform lui Marx şi Engels această luptă
dintre burghezi şi proletari, dintre patroni şi muncitori,
trebuie să ducă de fapt la răsturnarea de către
proletariat a burgheziei, la răsturnarea patronilor de
către muncitorii lor, cu alte cuvinte la revoluţie
proletară, la revoluţie muncitorească. Lupta de clasă
nu este ceva fără consecinţe, ci este o luptă care va
duce la revoluţie, exact în acelaşi mod în care lupta
burgheziei cu aristocraţia feudală a dus cândva la
revoluţie burgheză. “Armele cu care burghezia a
doborât feudalismul se îndreaptă astăzi împotriva
burgheziei înseşi” (capitolul I al Manifestului). Aşa
cum burghezia a răsturnat cândva feudalismul (e drept,
nu singură ci folosindu-se de masele largi ale
poporului), tot astfel şi muncitorii industriali vor
răsturna capitalismul. Muncitorii pe care burghezia i-a
îndreptat cândva împotriva feudalismului se vor
întoarce chiar împotriva burgheziei.Acest lucru este
deosebit de important, pentru că arată foarte clar
diferenţa fundamentală şi de netrecut care există între
critica marxistă a capitalismului şi critica nemarxistă a
capitalismului. Nu toţi cei care critică sistemul capitalis
(continuare in pag. 12
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sunt marxişti. Dar în vreme ce unii din aceşti critici
cred şi susţin că lupta de clasă nu va duce neapărat
la revoluţie, ceilalţi cred că ea va duce neapărat la
revoluţie. Unii cred că lupta de clasă există, dar ea
nu poate şi nu trebuie să ducă la revoluţie proletară,
în vreme ce marxiştii cred şi susţin pe toate căile că
lupta de clasă nu poate şi nu trebuie să ducă, în final,
decât la revoluţie proletară, adică la o răsturnare
radicală a societăţii, cum nu s-a mai văzut în istorie,
şi din care va ieşi ceva cu desăvârşire nou şi
superior, cum nu s-a mai văzut niciodată în istorie.
Unii recunosc lupta de clasă şi se tem de ea, spun
(precum naţionaliştii), că este “periculoasă pentru
neam” şi caută cu disperare tot felul de căi de a-i
pune capăt, de a scăpa de ea şi de a salva astfel
“unitatea neamului”, adică, în fond dominaţia
burgheziei
asupra
proletariatului,
dominaţia
patronilor asupra muncitorilor. Marxiştii însă nu se
tem de ea, şi recunosc deschis, în faţa întregii lumi,
că ea este singura cale de salvare a muncitorimii şi
a celorlalte pături sărace, adică, în fapt, a majorităţii
covârşitoare a societăţii. Marxiştii nu văd altă cale
de salvare decât lupta de clasă.
Aşadar, marxiştii sunt aceia care extind
recunoaşterea luptei de clasă până la recunoaşterea
revoluţiei radicale, până la recunoaşterea necesităţii
răsturnării burgheziei, a revoluţiei proletare.
Marx şi Engels au ajuns la această concluzie
analizând societatea capitalistă, analizând atât ceea
ce apropie capitalismul de celelalte orânduiri bazate
pe exploatare existente înaintea sa (sclavagismul şi
feudalismul) cât şi ceea ce desparte capitalismul de
acestea.
Capitalismul se deosebeşte de feudalism şi de
sclavagism prin faptul că a reprezentat un pas
înainte în ce priveşte dezvoltarea forţelor de
producţie, ba chiar un mare pas înainte. “Burgheziase arată în capitolul I al Manifestului- a creat, în
cursul dominaţiei ei de clasă, care datează abia de o
sută de ani, mult mai multe şi mai uriaşe forţe de
producţie decât toate generaţiile trecute laolaltă.
Subjugarea forţelor naturii, maşinismul, aplicarea
chimiei în industrie şi agricultură, navigaţia cu
aburi, căile ferate, telegraful electric, desţelenirea
unor întregi continente, fluvii făcute navigabile,
populaţii întregi ieşite ca din pământ- care dintre
secolele trecute ar fi putut să bănuiască că în sânul
muncii sociale dormitau astfel de forţe de
producţie!” În capitalism, spre deosebire de
feudalism şi sclavagism, producţia a devenit socială.
După cum va arăta Engels mai târziu, în lucrarea
“Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă”.

“În locul roţii de tors, al războiului de ţesut manual şi
al ciocanului fierarului au apărut maşina de filat,
războiul de ţesut mecanic, ciocanul cu aburi, locul
atelierului l-a luat fabrica, care reclamă cooperarea a
sute de mii de muncitori. Şi, întocmai ca mijloacele de
producţie, producţia însăşi s-a transformat dintr-un şir
de acte individuale într-un şir de acte sociale, iar
produsele din produse ale unor indivizi în produse
sociale. Firul, ţesăturile, obiectele de metal care ieşeau
acum din fabrici erau produsul muncii colective a
numeroşi muncitori, prin mâinile cărora trebuiau să
treacă pe rând pentru a fi gata. Nici unul dintre
muncitori nu mai putea spune despre ele: eu le-am
făcut, sunt produsul meu”.Cu toate acestea, deşi
producţia devenea socială, modul de însuşire rămâne
individual. Producţia devine socială, dar de pe urma ei
nu beneficiază cei ce muncesc, ci în continuare, cei care
nu muncesc- patronii. Plusprodusul creat de muncitori
nu se duce la întreaga societate, ci la patron, deci la un
individ. Lucrul acesta este la fel de valabil şi pentru
întreprinderile aflate în proprietate individuală şi pentru
cele cu mai mulţi acţionari, care se comportă ca un
singur patron colectiv, la fel de separat şi de opus
muncitorilor ca şi patronul ndividual. El este de
asemenea valabil pentru unele întreprinderi de stat din
lumea capitalistă, ai căror directori, datorită retribuirii
lor foarte mari, se comportă practic la fel ca nişte
acţionari veritabili, dar deghizaţi.Apare, deci, o
nepotrivire, o neconcordanţă între forţele de producţie
sociale şi relaţiile de producţie individuale,
neconcordanţă care nu face decât să ascută la maximum
contradicţiile dintre producător şi cel care-l exploatează
pe producător. Deţinătorii de mijloace de producţie se
concurează între ei, fiecare patron încearcă să-l
depăşească pe celălalt, să-l scoată de pe piaţă sau să-l
înghită, iar de pe urma acestei concurenţe suferă munci
(continuare in pag. 13)
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torii, care sunt siliţi să muncească mai mult şi mai
greu ca ţăranii şi meseriaşii de dinainte de capitalism
şi care, în plus, se mai pot şi trezi aruncaţi pe drumuri
în orice moment pentru ca nu cumva să-l împovăreze
prea mult pe patronul lor cel atât de dornic să-şi
întreacă rivalul. Aşa cum afirma Engels în lucrarea
“Principiile Comunismului”, apărută în 1847, deci cu
numai un an înaintea Manifestului, muncitorul se
deosebeşte de iobagul Evului Mediu prin faptul că
este supus concurenţei. Iobagul, de bine de rău, avea o
existenţă cât de cât asigurată, pe când muncitorul
“liber” al epocii capitaliste nu o are nici măcar pe
aceasta. El se afla, din punct de vedere al condiţiilor
de muncă şi de viaţă, mai jos decât iobagul din Evul
Mediu, şi cu mult mai jos decât ţăranul şi meseriaşul
independent din perioada imediat premergătoare marii
industrii capitaliste. E drept că şi aceştia o duceau de
multe ori prost, dar asta numai în caz de calamităţi de
genul secetelor inundaţiilor, epidemiilor, războaielor.
Înainte de capitalism existau perioade de foamete care
alternau cu perioade de îndestulare mai mult sau mai
puţin generală, în capitalism însă avem o foamete mai
mult sau mai puţin constantă, care nu încetează nici în
perioadele de avânt economic, o foamete care devine
un însoţitor sinistru al prosperităţii şi care atinge
proporţii de masă atunci când activitatea economică
intră în declin. Foamete în vreme de creştere
economică, foamete în vreme de criză, crize
inevitabile tocmai datorită foamei nepotolite de profit
a capitaliştilor, iată cum stau lucrurile în
capitalism.Ascuţirea la un nivel nemaiîntâlnit a
contradicţiilor sociale, scăderea nivelului de trai al
maselor în condiţiile creşterii nivelului de dezvoltare
al forţelor de producţiei, creşterea mizeriei în
condiţiile perfecţionării tehnicii, la care se adaugă
creşterea ignoranţei în condiţiile avântului nemaivăzut
al ştiinţei, iată motivul pentru care numai răsturnarea
capitalismului, numai o revoluţie radicală, poate salva
imensa majoritate a societăţii din suferinţă şi
întuneric. Capitalismul a creat un cerc vicios- pe de o
parte tinde să împingă societatea înainte, iar pe de altă
parte tinde să o tragă înapoi. Pentru a scăpa de acest
cerc vicios trebuie să scăpăm de capitalismul însuşi,
trebuie o nouă revoluţie care să desfiinţeze burghezia
ca clasă, aşa cum revoluţiile burgheze au trebuit să
desfiinţeze nobilimea feudală ca clasă, şi să
desfiinţeze nu numai un anume tip de exploatare, ci
orice fel de exploatare, prin punerea mijloacelor de
producţie în proprietatea întregii societăţi, deci prin
stabilirea concordanţei între forţele de producţie şi
mijloacele de producţie. Se înţelege că această
revoluţie nu poate fi înfăptuită decât de clasa
muncitoare,deoarce mica burghezie, clasa micilor
producători (în același timp muncitori și proprietari
de mijloace de productie) lăsată moștenirre de epoca

epoca dinaintea capitalismului se erodează din ce în
ce mai mult- câte unul din aceşti mici proprietari
reuşeşte să se ridice la rangul de mare capitalist, dar
majoritatea dau faliment şi vin să îngroaşe rândurile
proletariatului. După cum afirmă Manifestul: “Dintre
toate clasele care se opun în zilele noastre burgheziei,
doar proletariatul este o clasă cu adevărat
revoluţionară. Celelalte clase decad şi pier o dată cu
marea industrie; proletariatul, dimpotrivă, este
produsul ei cel mai propriu” (capitolul I). Mai mult,
mica burghezie, clasa micilor proprietari şi în acelaşi
timp şi producători este calificată în Manifest drept
“reacţionară”, deoarece “încearcă să întoarcă înapoi
roata istoriei”(capitolul I). Gândindu-ne la
extraordinara socializare a producţiei realizată de
capitalism, nu putem decât să le dăm dreptate lui
Marx şi Engels. Mica burghezie este purtătoarea unui
stadiu inferior de dezvoltare a forţelor de producţie,
unui stadiu ce-i drept mai puţin opresiv, dar totuşi
inferior. Uriaşa socializare a producţiei face ca
sistemul capitalist să creeze premisele eliberării clasei
muncitoare, cu toată intensificarea exploatării omului
de către om. Sistemul de dinaintea capitalismului
asuprea mai puţin pe cel ce muncea, dar nu poseda
totuşi premisele eliberării celui ce muncea. Aşa se
explică modul dispreţuitor în care Marx şi Engels
vorbesc în Manifest despre “socialiştii feudali” şi
“socialiştii micburghezi”, pe care îi califică drept
“reacţionari şi utopici” (capitolul III). Marx şi Engels
nu doresc eliminarea socializării producţiei, ci
completarea acestei socializări cu o nouă socializare,
anume socializarea proprietăţii.Ceea ce nu înseamnă
că proletariatul, clasa cea mai avansată, trebuie să
întoarcă spatele micii burghezii, micului patron,
micului meseriaş, micului ţăran. Mai ales în ţările
unde mica burghezie mai este încă importantă,
proletariatul nu poate ajunge la putere decât în
alianţă cu aceste pături intermediare. Germania era o
astfel de ţară pe vremea lui Marx şi Engels, aşa că
întemeietorii marxismului au susţinut, pentru
Germania, necesitatea unirii muncitorilor cu ţăranii în
vederea luptei cu duşmanul comun- clasele
reacţionare. În secolul XX Lenin a dezvoltat această
idée în condiţiile concrete ale Rusiei- alianţa
muncitorilor cu straturile largi ale ţărănimii, absolut
necesară atât pentru răsturnarea ţarismului cât şi
pentru trecerea de la revoluţia anti-ţaristă la revoluţia
socialistă propriu-zisă, anticapitalistă. Numai că
această alianţă a proletariatului cu mica burghezie
trebuie să asigure menţinerea independenţei
proletariatului. Proletarii trebuie să facă, la nevoie,
alianţă cu mica burghezie- ba chiar şi cu burghezia,
împotriva feudalismului aflat încă la putere, dar
trebuie să rămână independenţi.
(continuare in pag. 14)
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E drept că Manifestul nu insistă pe marginea acestei
independenţe( vorbind totuşi de datoria comuniştilor
de a nu înceta cu dezvăluirea “antagonismului ostil
dintre burghezie şi proletariat, pentru ca muncitorii
germani să poată preface de îndată condiţiile sociale
şi politice pe care trebuie să le aducă cu sine
dominaţia burgheziei în tot atâtea arme împotriva
burgheziei, astfel încât după răsturnarea claselor
reacţionare în Germania să înceapă imediat lupta
împotriva burgheziei însăşi”, capitolul IV al
Manifestului). Dar peste puţin timp, în 1850, Marx şi
Engels vor vorbi pe larg despre ea, în faimoasa
“Adresă” către Liga Comuniştilor. Iar Lenin va
dezvolta şi el această idée în condiţiile concrete ale
revoluţiei ruse de la 1905-1907, precum şi ale
revoluţiei din 1917. Conform lui Lenin, revoluţia, atât
cea burghezo-democratică cât şi cea proletară, poate
avea succes numai dacă proletariatul rămâne
independent şi se pune în fruntea masei de mic
burghezi- fie ţărani, fie mic-burghezi de la oraşe.
Lupta de clasă şi inevitabilitatea pieirii capitalismului,
lupta de clasă care trebuie să ducă la exproprierea
burgheziei de către proletariat, la “smulgerea” de
către proletariat, “pas cu pas” a “întregului capital”
(capitolul II), şi la întemeierea unei societăţi în care
mijloacele de producţie să aparţină în mod colectiv
celor ce muncesc- iată deci care este prima idée
fundamentală a marxismului, expusă de Marx şi
Engels în Manifest.

Se pune întrebarea: mai este valabilă această idée în
zilele noastre?
Dacă s-ar fi produs vreo minune şi capitalismul şi-ar
fi schimbat esenţa, s-ar fi vindecat de contradicţia sa
fundamentală, atunci da, am fi putut considera că
acest radicalism al lui Marx şi Engels trebuie
considerat depăşit, am fi putut considera că a venit
vremea să luptăm pentru “umanizarea” capitalismului,
nu pentru răsturnarea lui, pentru un capitalism fără
luptă de clasă, şi nu pentru o luptă de clasă care să ne
lase fără capitalism.
Dar minunea nu s-a produs. Capitalismul nu s-a
umanizat cu adevărat. În anumite momente el a
adoptat într-adevăr o faţă umană, dar aceasta nu era
faţa lui reală, ci numai o faţadă. Capitalismul s-a
încăpăţânat să rămână tot capitalism.
Dacă ne uităm pe statistici- statistici care nu sunt
făcute de capitalişti, ci cel mai adesea de burghezia
însăşi, s-ar părea că nu numai în ţările capitaliste în
curs de dezvoltare, ci chiar şi în cele avansate, privite
cu admiraţie de susţinătorii capitalismului,
îmbunătăţirea de care fac atâta caz cei care spun că
Marx s-a înşelat nu a fost decât una temporară,
parţială şi, în ultimă instanţă iluzorie. În ţări ca India,
Rusia sau Brazilia nu ar fi de mirare. să întâlneşti
aceleaşi rele sociale ca pe vremea lui Marx- şi de fapt
chiar le poţi întâlni la tot pasul. Dar în ţări ca
America, Franţa sau Japonia, care se pretinde că au
avansat atât de mult în ultima sută de ani, care au
atâta avuţie încât pot hrăni toată populaţia lumii de
mai multe ori, prezenţa acestora, faptul că şomajul,
lipsa de adăpost, superexploatarea şi foametea sunt
încă la locul lor arată încă şi mai mult că esenţa
capitalismului a rămas aceeaşi ca pe vremea lui Marx
şi Engels. Să luăm de pildă evoluţia inegalităţii
sociale în Statele Unite, cea mai bogată ţară
capitalistă din lume. Decalajul dintre cei ce au şi cei
ce n-au, măsurat prin aşa-numitul coeficient Gini, era
de 0,394 în 1970, de 0,403 în 1980, de 0,428 în 1990
şi de 0,462 în 2000, an în care salariul mediu era sub
cel din 1979, deşi productivitatea muncii crescuse cu
0,45%. Sunt aceste cifre o confirmare a lui Marx, sau
o confrmare a criticilor lui Marx? Credem că
răspunsul nu e greu de dat. Sau să luăm unul din cele
mai prospere state capitaliste ale Asiei- Singapore
prestigioasa revistă americană Newseek, despre care
se poate spune orice numai că e marxistă nu, afirma la
începutul lui 2007 că cei mai săraci 30 % din
locuitori “o duc mai prost decât acum cinci ani”, şi
asta în ciuda unei creşteri economice de 7,6% pe
an.Şi, pe urmă, n-a fost oare îmbunătăţirea condiţiei
unor categorii de muncitori din lumea bogată, un
(continuare in pag. 15)
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un rezultat firesc al nivelului mult mai scăzut de
salarizare al muncitorilor rezultat al intensificării
exploatării, de către capitaliştii ţărilor bogate, a
muncitorilor ţărilor sărace? Nu este oare nivelul
ridicat de salarizare al muncitorilor “albi” din
Occident imigranţi şi al nivelului încă şi mai scăzut
de salarizare al muncitorilor angajaţi de companiile
occidentale, prin subsidiarii lor, în lumea a treia?
Chiar dacă toţi muncitorii “autohtoni” din ţarile
bogate ar fi ajuns să trăiască mai bine (ceea ce nu este
adevărat), ar însemna oare că analiza lui Marx s-a
dovedit greşită? Am putea să-l acuzăm pe Marx
pentru abilitatea patronilor din ţările bogate de a-i
mitui pe “proprii” lor muncitori? Evident că nu.
Evident că, şi dacă lucrurile ar sta aşa, şi dacă printre
“autohtonii” din Vest n-ar mai exista nici un muritor
de foame, diagnosticul pus de Marx acum 160 de ani
ar rămâne în continuare în picioare. S-ar schimba
numai culoarea pielii celor asupriţi, dar nicidecum
asuprirea însăşi.Am spus mai sus că marxişti sunt
numai cei care extind recunoaşterea luptei de clasă
pînă la recunoaşterea revoluţiei proletare.În vestita sa
lucrare “Statul şi revoluţia” Lenin mai face însă o altă
afirmaţie- “Marxist este numai acela care extinde
recunoaşterea luptei de clasă până la recunoaşterea
dictaturii proletariatului”. Necesitatea dictaturii
proletariatului este, deci, a doua idée fundamentală a
marxismului, după cea a necesităţii revoluţiei
proletare. Cei care au încercat, şi încearcă încă, să-l
contrapună pe Lenin lui Marx şi pe Marx lui Lenin,
afirmă că aceasta ar fi o idée a lui Lenin, dar adevărul
este că ea a fost elaborată pentru prima oară chiar de
Marx. Este drept că Manifestul nu vorbeşte despre o
asemenea dictatură, ci spune doar că proletariatul vine
la putere prin “cucerirea democraţiei” (vezi capitolul
II). Dar Marx a fost cel care, mai târziu, a folosit
pentru prima oară termenul de dictatură a
proletariatului. Marx este cel care a afirmat că în
1871, cu ocazia Comunei din Paris proletariatul
revoluţionar francez a dat dovadă de prea multă
blândeţe în reprimarea duşmanilor Comunei- şi nu
putem decât să-i dăm dreptate, având în vedere
represiunile îngrozitoare la care s-a dedat burghezia
după ce a înfrânt pe muncitori. Marx este cel care a
afirmat că proletariatul nu se poate mărgini la
“cucerirea democraţiei” ci trebuie să “sfărâme”
maşina de stat a burgheziei, cu funcţionarii săi bine
plătiţi şi corupţi, cu instrumentele sale de represiune
ca armata şi poliţia, să sfărâme acest tip de stat şi să îl
înlocuiască cu unul nou, radical diferit, care să
reprime rămăşiţele burgheziei şi să asigure maximum
de democratism pentru cei ce muncesc. Faptul că
Lenin, după 1917, a insistat mai mult decât Marx
asupra problemei dictaturii proletariatului dovedeşte
doar faptul că marxismul nu este o dogmă, o religie,

ci poate fi îmbogăţit, în funcţie de condiţiile concrete
dintr-un anumit moment sau dintr-un anumit loc, în
funcţie de duşmanii cu care se confruntă proletariatul
la un moment dat. Iar după 1917 opoziţia falşilor
socialişti faţă de dictatura proletariatului era mai mare
decât oricând în timpul vieţii lui Marx, deci Lenin
avea tot dreptul să se ocupe de dictatura
proletariatului mai mult decât a făcut-o Marx.
Oricum, cum ar putea să afirme cineva că marxismul
este o religie când Marx însuşi este cel care, după
publicarea Manifestului, a revizuit idea sa iniţială
despre “cucerirea democraţiei”? Religia crede în zei
infailibili, ori Marx nu a fost (şi nici nu s-a
considerat) un zeu infailibil, din moment ce el însuşi a
trebuit, cu trecerea anilor, să-şi dezvolte şi, pe alocuri,
să-şi corecteze opiniile.. O altă idée deosebit de
importantă,
centrală
a
Manifestului,
este
internaţionalismul proletar, necesitatea unirii
muncitorilor nu numai la nivel naţional, ci şi la nivel
internaţional, în vederea luptei cu capitalismul.
Capitalismul, se arată în Manifest, a început prin a
crea pieţele naţionale, şi, o dată cu ele, naţiunile
moderne. Dar el nu s-a oprit aici ci a mers mai
departe, creînd o piaţă mondială, şi, o dată cu ea,
premisele pentru crearea unei lumi unite, fără bariere
între ţări şi naţiuni. “Burghezia- se arată în capitolul
I- a dat, prin exploatarea pieţei mondiale, un caracter
cosmopolit producţiei şi consumului din toate ţările.
Spre marele regret al reacţionarilor, ea i-a smuls
industriei de sub picioare terenul naţional…Locul
vechilor necesităţi, satisfăcute prin produsele ţării
respective, îl iau necesităţi noi, pentru satisfacerea
cărora e nevoie de produse din cele mai îndepărtate
ţări şi din cele mai variate climate. În locul vechii
izolări locale şi naţionale şi al satisfacerii
necesităţilor cu produse proprii se dezvoltă schimbul
multilateral,
interdependenţa
multilaterală
a
naţiunilor. Şi acest lucru e valabil atât pentru
producţia materială, cât şi pentru cea spirituală.
Produsele spirituale ale diferitelor naţiuni devin
bunuri comune. Unilateralitatea şi mărginirea
naţională devin din ce în ce mai cu neputinţă şi, din
numeroasele literaturi naţionale şi locale, ia naştere
o literatură universală.”Citind aceste rânduri, nu se
poate să nu remarcăm modernitatea extraordinară a
Manifestului. Nu se poate să nu rămânem cu impresia
că ele au fost scrise nu acum 160 de ani, de nişte
oameni contemporani cu Bălcescu şi Kogălniceanu, ci
întrutotul de nişte contemporani ai noştri. Nu putem
să nu îi dăm dreptate autorului editorialului publicat
în prestigiosul ziar britanic Observer pe 17 iulie 2005
şi intitulat “De ce este Marx omul momentului. El a
înţeles globalizarea încă de acum 150 de ani”.
(continuare in pag. 16)
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internaţionalizarea producţiei a creat premisele unei
lumi fără vrăjmăşie naţională, fără războaie între state
sau comunităţi etnice din interiorul statelor.
Dar să nu se tragă de aici concluzii greşite. La fel ca
în cazul primei categorii de premise, şi aceste nu pot
fi, în condiţiile menţinerii capitalismului, decât simple
premise. Naţionaliştii din zilele noastre condamnă
capitalismul mondial, condamnă internaţionalizarea
capitalului pentru “dispariţia naţiunilor”, vorbesc de
un “guvern mondial” care ar fi duşmanul de moarte al
naţionaliştilor. Dar ei confundă faptele reale cu nişte
simple premise. În realitate, internaţionalizarea
capitalismului nu duce, şi nici nu poate să ducă la
internaţionalism, tot aşa cum nici simpla socializare a
producţiei nu poate să ducă, prin ea însăşi la
socialism. Aşa cum socializarea producţiei
înrăutăţeşte, în capitalism, situaţia muncitorului, tot
aşa internaţionalizarea producţiei îndepărtează, în
capitalism, naţiunile una de alta, sporeşte vrajba
naţională, sporeşte pericolul războiului între state, mai
ales între marile puteri.
În capitalism internaţionalizarea producţiei ascute
concurenţa între capitaliştii din diferite ţăricapitaliştii americani luptă cu capitaliştii japonezi,
capitaliştii europeni luptă cu capitaliştii ruşi sau
indieni. Iar ascuţirea acestei lupte duce la creşterea
rivalităţii între marile puteri, între America şi Japonia,
între Europa şi Rusia. Iar aceasta nu poate decât să
ducă la creşterea naţionalismului lucru pe care îl
putem observa în toate marile puteri capitaliste, mai
ales din 2000 încoace. “Globalizarea” cea atât de mult
detestată de naţionalişti este în realitate foarte
naţionalistă.Bineînţeles, capitaliştii au nevoie de
naţionalism şi pentru a ţine muncitorii dezbinaţi,
pentru ca muncitorii, în loc să lupte cu adevăraţii lor
duşmani, să se lupte între ei. Fie din umbră, fie în
mod făţiş, capitaliştii au fost, din secolul XIX până
acum, cei care au injectat naţionalismul în rândurile
muncitorilor şi au împiedicat astfel lupta de clasă.
Aşa se explică celebra lozincă a Manifestului“Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”. Aşa se explică
şi constatarea, din capitolul I al Manifestului, că lupta
muncitorilor împotriva capitaliştilor din propria lor
ţară este naţională numai în formă, dar nu şi în
conţinut. Lupta muncitorilor împotriva capitaliştilor
poate fi încununată de succes numai dacă trece peste
graniţele etnice, naţionale, statale. Lucrul acesta este
încă şi mai adevărat în zilele noastre, datorită
avansului extraordinar pe care l-a făcut
internaţionalizarea capitalului, numită de unii
“globalizare”. În zilele noastre, mai mult ca oricând
până acum, o revoluţie proletară într-o ţară ar atinge
automat interesele nu doar ale capitaliştilor din ţara
respectivă ci şi interesele capitaliştilor din toată
lumea.

Victoria muncitorilor nu poate fi considerată
asigurată decât prin extinderea ei în cât mai multe
ţări. Muncitorii pot obţine victoria şi într-o singură
ţară, luată separat, dar aceasta nu este o victorie
definitivă, ci numai temporară. Victoria definitivă a
muncitorilor este posibilă numai la scară mondială,
iar această victorie la scară mondială este de
neconceput fără cooperarea, fără lupta unită şi
coordonată a muncitorilor din toate ţările şi toate
naţiunile
Internaţionalismul proletar, de care vorbeşte
Manifestul lui Marx şi Engels este pentru muncitori o
necesitate vitală, deoarece este singura lor armă
împotriva “internaţionalismului” burgheziei (cu
ghilimelele de rigoare, deoarece, aşa cum am arătat
mai sus, marxismul nu consideră că burghezia ar fi
cu adevărat internaţionalistă, ea este internaţională,
dar nu internaţionalistă).Inevitabilitatea pieirii
capitalismului, necesitatea revoluţiei proletare,
necesitatea internaţionalismului proletar, iată deci
care sunt ideile fundamentale ale Manifestului.
Manifestul Partidului Comunist, în afară de
analiza deosebit de pertinentă pe care o face
capitalismului, făcută tocmai în scopul uşurării luptei
cu acesta, îşi propune totdată să răspundă la
câteva din acuzaţiile pe care burghezia le face la
adresa comunismului. Este important de văzut cum
răspund Marx şi Engels acestor acuzaţii, întrucât
ele sunt reluate de anticomunişti şi în ziua de azi.
Marxiştii au fost, şi sunt în continuare, de
exemplu, acuzaţi că ar vrea să suprime
personalitatea omului, că ar vrea să şteargă orice
diferenţă între oameni, transformând oamenii întrun fel de automate, de roboţi. Acuzaţia de
distrugere a personalităţii, a individualităţii, de
robotizare a omului, este însă lipsită de orice temei.
Ea ar putea fi, într-o oarecare măsură, adusă
comuniştiilor utopici, dinaintea lui Marx, care doreau
împărţirea în mod egal a tuturor bunurilor- cum ar fi
de exemplu Babeuf. Dar ea nu poate fi în nici un fel
adusă marxiştilor.

(continuare in pag. 17)
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Marxiştii nu au dorit niciodată, şi nu doresc nici
acum, să niveleze oamenii, să-i facă pe toţi să
consume aceeaşi cantitate de produse, să se îmbrace
la fel, să aibă aceleaşi gusturi etc. Aceste măsuri, dacă
ar fi aplicate, ar duce într-adevăr la suprimarea
personalităţii, la ştergerea individualităţii, la
transfomarea societăţii într-un uriaş muşuroi de
furnici sau stup de albine. Dar Manifestul afirmă
foarte clar că marxiştii nu urmăresc să desfiinţeze
personalitatea în general, ci numai personalitatea
burgheză, adică exclusiv acel tip de personalitate
care urmăreşte să facă bani pe spinarea altora. Într-o
societate care se împarte din ce în ce mai mult într-o
masă de oameni săraci şi o minoritate infimă de
bogătaşi, această personalitate burgheză este mai
degrabă un accident, o anomalie, o personalitate care
există tocmai pentru că îi privează pe ceilalţi oameni
de o personalitate reală, prin faptul că le împiedică cu
brutalitate dezvoltarea aptitudinilor şi talentelor cu
care este înzestrat orice om. Această personalitate
monstruoasă, care se afirmă în principal prin
distrugerea altor personalităţi, care se hrăneşte
literlamente din acestea, este adevăratul duşman al
marxiştilor, numai ea trebuie, “într-adevăr” să fie
“suprimată” (capitolul II). Personalitatea aceasta
anormală, monstruoasă, trebuie eliminată tocmai
pentru ca milioanele şi milioanele de personalităţi pe
care le distruge în fiecare zi să fie salvate de la
distrugere şi să se poată dezvolta în voie.
Ulterior, clasicii marxismului au revenit asupra
acestei chestiuni, dând formulări care nu lasă loc nici
unei îndoieli. După cum spune Engels în lucrarea sa
“Anti-Duhring”- “Conţinutul real al revendicării
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proletare de egalitate este cererea desfiinţării
claselor. Orice revendicare de egalitate care trece de
această limită duce în mod necesar la absurd.” Iar Lenin
afirma şi el: “Noi vrem să desfiinţăm clasele, în acest
sens suntem pentru egalitate. Dar a pretinde că vom face
pe toţi oamenii egali unii cu alţii, asta este vorbă
goală…”
Prin urmare, cei care-i acuză pe marxişti că vor să
distrugă individualitatea fie vorbesc în necunoştinţă de
cauză, fie nu cunosc operele clasicilor marxismului, fie
sunt rău intenţionaţi, fie, în unele cazuri, şi una şi alta.
Comunismul nu urmăreşte să distrugă individul, să
distrugă individualitatea, ci doar să desfiinţeze
exploatarea individului de către alt individ, adică, în
fond, să elibereze individualitatea, să facă, dacă putem
spune aşa, individualitatea să fie cu adevărat
individualitate.
Tot atât de magistral este demontată şi acuzaţia
după care desfiinţarea proprietăţii private asupra
mijloacelor de producţie ar duce la dispariţia interesului
de a mai munci şi la instaurarea domniei lenei. “S-a
obiectat că prin desfiinţarea proprietăţii private va înceta
orice acivitate şi că o lene generală va cuprinde lumea.
Dacă ar fi aşa, societatea burgheză ar fi trebuit de mult să
piară din cauza trândăviei, căci în această societate cei
care lucrează nu agonisesc, iar cei care agonisesc nu
lucrează.” Într-adevăr, comunismul nu poate fi acuzat că
promovează lenea. Tocmai capitalismul promovează
lenea- patronii adună bogăţii imense fără să producă
nimic, în vreme ce muncitorii produc, dar nu se pot
bucura de ceea ce produc, fiindcă patronii iau crema,
lăsându-i să se descurce numai cu strictul necesar, iar de
multe ori nici cu acela. Şi cu toate acestea capitalismul na pierit de pe urma lenei. Lenea însă va pieri cu siguranţă
atunci când proletariatul va desfiinţa premisele obiective
ale lenei, adică însuşi capitalismul. Capitalismul n-a
pierit de pe urma lenei, dar lenea va pieri o dată cu
capitalismul.
Dintre lucrările absolut necesare pentru studierea
doctrinei marxiste se impun, în primul rând “Manifestul
Partidului Comunist”, editat la noi ultima oară de Nemira
în 1998 şi capodopera lui Marx, “Capitalul”, în patru
volume, primul apărând în 1867, precum şi lucrările lui
Engels “Anti-Duhring”, “Dialectica Naturii”, “Originea
familiei, a proprietăţii private şi a statului”. Toate
lucrările importante ale lui Marx şi Engels au fost
publicate în anii socialismului în “Marx-Engels, Opere”
şi “Marx-Engels, Opere alese în două volume”. Din
păcate, după 1990 s-a mai publicat o singură selecţie din
Marx, intitulată “Karl Marx în 1234 fragmente”, în 2004,
de către editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană”,
mulţumită efortului lui Ion Ianoşi. Sigur, este o lucrare
incompletă, dar, din tot ce a apărut după 1990, este cea
mai bună, alături de Manifestul reeditat de Nemira în
1998. În ce-l priveşte pe Lenin, lucrurile stau şi mai
(continuare in pag. 18)
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şi mai prost. După 1990 nu s-a mai publicat
absolut nimic, astfel că trebuie să ne mulţumim cu ce
s-a publicat înainte de 1989. Cele mai representative
lucrări ale lui Lenin trebuie considerate “Ce-i de
făcut?” (1902), lucrare ce fundamentează necesitatea
partidului marxist de avangardă, “Două tactici ale
social-democraţiei în revoluţia rusă” (1905), în care
Lenin polemizează cu menşevicii ce doreau revoluţie
burgheză condusă de burghezie, “Materialism şi
empiriocriticism” (1909), o foarte bună expunere a
teoriei materialismului marxist, ce poate oricând sta
alături de “Anti Duhring” şi “Dialectica Naturii” ale
lui Engels, “Imperialismul, stadiul cel mai înalt al
capitalismului” (1916), “Statul şi revoluţia” (1917),
“Revoluţia proletară şi renegatul Kautsky” (1918),
“Stângismul, boala copilăriei comunismului” (1920),
în care comuniştii sunt avertizaţi că sectarismul este
la fel de periculos ca oportunismul.
Departamentul ideologic al PCR-Comitetul de
reorganizare www.npcr.ro

Din tainele unui scriitor

Niciodată să nu călcați pe coadă un scriitor! Că te prezintă
ca dracu în cărțile lui! Toate personajele negative cu toate
defectele umane și viciile le botează cu numele tău! Așa se
răcorește el! Dacă un cult îl dă afară sau un popă îl dă afară
în secunda doi se gândește cum să scrie o carte împotriva
cultului acela sau al preotului acela! Dacă el spune: urăsc
zeciuiala să fiți sigur că vrea să scrie și o carte pe tema
aceasta cu toate defectele cultului respectiv! Dacă șeful îl dă
afară de la servici muncește la negru și scrie un best-seller
împotriva companiei fostului șef! Dacă un politician l-a
înjurat nu va mai apuca al doilea mandat pentru că fix
înainte de alegeri va apărea o carte cu prostiile
politicianului scrisă de cel care fusese înjurat! Dacă un
scriitor se îndrăgostește de un caz social aceea fată va
deveni pasiunea lui și o va apăra în toate felurile
prezentând-o ca victimă a sistemului și zână. Dacă un
scriitor aderă la un cult, cultul respectiv va crește
semnificativ pentru că el știe să prezinte latura umană și
filantropică a cultului în așa măsură că plâng și îngerii de
emoție. Niciodată un scriitor nu va accepta o sumă de bani
ca să nu mai scrie niciodată. Eu am refuzat 30000 de euro
de la Armata Salvării care voiau să nu mai scriu niciodată
după ce îi enervasem în cărțile mele. Le-am arătat degetul!
Și aveam 10 bani în buzunar, de două luni fără servici!

Dacă un scriitor este dat afară de la o revistă își face
alta a lui chiar dacă mănâncă doar cartofi toată luna!
Niciodată un scriitor nu va accepta ca cineva să-i cenzureze
articolele sau cărțile, nici să i le critice! Niciodată un
scriitor nu se va duce la lansarea de carte a altui scriitor: îi e
oftică pe succesul aceluia. Un scriitor poate să nu pună
accent pe gramatică, ci doar pe idee. Un scriitor dacă nu
mai poate scrie se sinucide! Întotdeauna un scriitor se uită la
știrile de la Pro tv pentru a vâna subiecte de cărți! Dacă un
scriitor ajunge la spital va scrie o carte despre spital, dacă
face pușcărie va scrie despre pușcărie. Un scriitor nu se
poate abține să scrie nici despre dramele lui! Dacă a iubit o
fată care a murit îi scrie câteva zeci de cărți in memoriam!
Dacă cineva din sistem îl calcă pe coadă va scrie cărți antisistem! Un scriitor nu tace decât dacă iai tras un glonț un
cap! Un scriitor poate iubi o limbă sau o țară detestată de
majoritate și va face totul pentru a vizita țara respectivă și a
învăța limba respectivă chiar cu prețul vieții! Când iubește
un scriitor îi va dedica iubitei 7 volume cu titlul Cartea
dragostei. După nuntă toate cărțile i le dedică soției! Un
scriitor își lasă soția să apară ca coautoare pe cartea lui
chiar dacă aia nu a scris un rând în carte! Un scriitor îi lasă
soției cu limbă de moarte să-i publice post-mortem
manuscrisele dacă el moare și îi promite că îi va scrie cărți
in memoriam dacă ea moare mai întâi. Un scriitor depresiv
nu se sinucide niciodată pentru că mai vrea să-și vadă
numele pe încă o carte a lui! E cea mai bună terapie!
Vă las cu glumele despre scriitori! Voi continua!
Gheorghe Răzvan-Gabriel
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
cu Mariana Aurelia Pleșa

SĂ NE BUCURĂM PENTRU
POPORUL COREEAN

COMPARAŢIE
Ce ţară „minunată”…
E lumea lui Poirot.
O fată înjunghiată
Frumoasă ca Bardot;
O crimă la metrou,
Şi alta la coafor,
Una la grădiniţă,
Şi alta, la Obor…
Ce lume de cavou!
Şi-apoi, la drum de seară,
Ne-aşteaptă-o cuţitară
Cu ochii de văpaie,
Ieşită din pîrnaie…
E liberă, pe stradă,
Şi dornică, probabil, să fac-o nouă pradă!
Şi-n fiecare arbor, că-i corcoduş sau plop,
Gata de vînătoare, pîndeşte-un interlop!
Cu mult paranormal şi case bîntuite,
Cu oameni spînzuraţi şi-amante părăsite,
Cu zeci de pedofili şi criminali în serie,
E România, astăzi, o ţară care sperie…
Fiind neguvernată, ci zi de zi furată!
Şi-atunci, mă-ntreb şi eu, aproape-nspăimîntată,
Unde să fie, oare, miliţia de-altă dată?
Poirot răspunde iute, la-această întrebare:
Că nu mai avem bani nici pentru-o lumînare!
Că nu sunt bani de poliţişti, de pensionari,
Şi de artişti!
De bugetari şi de dentişti!
Că nu sunt bani, nici de spitale,
Ci doar de pensiile speciale!
De care-ar rîde Caragiale!
Agatha Christie de trăia,
Mai multe, poate ne spunea…
De ţara minunată,
Din vremuri de-altădată…
De biata Românie, astăzi de toţi furată!
Ajunsă o mină, din ţara cea bogată…
Ce ţară minunată!
De crime şi mistere invadată!
Şi cine le-ar descoperi?
Desigur, tot Agatha Christie

nia de deschidere, chiar în spatele Vicepreședintelui Mike
Pence, care a însoțit delegația americană. Păcat,însă, ca partea
americana nu l-a autorizat pe acest demnitar sa facă pași spre
un potențial „dezgheț”...momentul era deosebit de prielnic.
Contrar a ceea ce ar fi putut sa fie, în această săptămână,
Statele Unite au reiterat intențiile de a impune cele mai dure
sancțiuni împotriva Phenianului. Adoptarea rezoluției 2397 de
către Consiliul de Securitate al ONU, la 22 decembrie anul
trecut continua să asfixieze poporul coreean în primul rand,
fiindcă el este cel care suferă de pe urma interdicției
investițiilor străine în R.P.D. Coreeana, a stopării exporturilor
de cărbune, a zădărnicirii comerțului maritim al acestei tari,
masuri care lovesc puternic în cele 25 de milioane de suflete
care trăiesc la nord de paralela de 38 de grade.
In pofida blocajului bilateral dintre Washington și
Phenian, demersurile duse la îndeplinire intre Nord și Sud cu
ocazia desfășurării Jocurilor Olimpice pot fi începutul unei noi
politici a „răsăritului” și am convingerea ca vor deschide o
noua era, chiar dacă, trebuie sa recunoaștem, drumul va fi încă
lung.
Șeful Statului nord coreean, Kim Jong-un l-a invitat pe
Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-In la Phenian. Invitația
scrisă de mână a fost transmisă de domnișoara Kim Yo-Jong, la
o întâlnire separată avută cu Șeful Statului sud coreean la
Palatul Prezidențial din Seul, după deschiderea Jocurilor
Olimpice de Iarnă. Dacă se va duce la îndeplinire, ar fi prima
întâlnire de acest fel dintre liderii celor doua State coreene de
mai bine de un deceniu.
Președintele Moon a răspuns că cele două părți ar
trebui să depună eforturi pentru stabilirea condițiilor potrivite
pentru a realiza întâlnirea ", după cum a declarat purtătorul de
cuvânt al Coreei de Sud, Kim Eui-Kyeom, adăugând și că „cele
două state coreene au împărtășit puncte de vedere comune și că
speră ca buna înțelegere sa continue în același spirit pozitiv
pentru pace, adus cu sine de Jocurile Olimpice”.
Pentru a atinge dezideratul lor suprem, reunificarea,
coreenii trebuie sa treacă dincolo de ideei și sisteme, urmând
firul uman al înțelegerii intre frați și pentru asta este nevoie ca
Seulul să dea dovadă de reținere de la gesturi ostile împotriva
Phenianului și să nu mai fie „cureaua de transmisie” belicoasă a
Washingtonului, fapt care, cel puțin pana acum, nu a adus nimic
bun. Dimpotrivă, a fost un serios obstacol în calea comunicării.
Așadar, eforturile celor doua părți trebuiesc focalizate asupra
depășirii tensiunilor din trecut.
Dacă fiecare parte nu se străduiește să găsească un
teren comun, ci se opune celeilalte părți și se pronunță cu
limbajul belicos din trecut, într-o încercare de a justifica
prezentul, diferența dintre cele două părți va crește și mai mult,
iar perspectiva unei potențiale reunificări a țării va fi amânată
încă și mai mult.
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SĂ NE BUCURĂM PENTRU
POPORUL COREEAN !
Arirangul, cel mai reprezentativ dintre cântecele tradiționale
ale națiunii coreene, poarta în el legenda celor doi tineri,
Rirang și Songbu, ascunși în munți pentru a-și găsi numai
împreună fericirea și plânsul fetei, care încă îl mai așteaptă
pe logodnicul ei, Rirang, plecat de cealaltă parte a muntelui
pentru a lupta cu exploatatorii, acesta fiind, dealtfel, si
mesajul adus cu sine de încărcătura tristă a realitatii unei
națiuni divizate.
Un moment cu totul emoționant a fost pentru prietenii
Coreei atunci când sportivii Chung Guam Hwang din Nord
și Yunjong Won din Sud au purtat împreună drapelul
Confederației Koryo, idealul reunificării celor de un singur
sânge, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.
Tara "celor o mie de ri" sau "a dimineților liniștite", cum
atât de plastic este numit spațiul geografic coreean, trăiește
sub semnul divizării încă din 8 septembrie 1945, atunci
când, sub pretextul dezarmării Japoniei învinse, Statele
Unite au ocupat jumătatea de sud a Peninsulei. Divizarea
acestei națiuni cu o istorie de peste 5 mii de ani a adus cu
sine blocarea dezvoltării sale uniforme și suferințe de
nedescris, și pentru cei din Sud, și pentru cei din Nord.
Lecția de istorie se învață, poate, cel mai bine, cunoscându-i
direct, interacționând cu ei. Marea majoritate a familiilor
coreene au fost separate de la începutul războiului, din vara
lui 1950. Milioane de persoane s-au văzut atunci în fata
tragediei dezrădăcinării, pentru a evita calamitățile
războiului, în timp ce alții au pierdut toată comunicarea cu
rudele lor, o data cu apariția barierei de sarmă ghimpată
care și astăzi separă cele două State coreene. Au existat tați
și frați care și-au lăsat mamele în urmă, crezând că s-ar
putea întoarce în câteva zile, sfârșind prin a-și pierde rudele
pentru o viață întreagă si mame care și-au lăsat copiii în
urmă și care nu aveau sa ii mai revadă, poată, niciodată.Fată
de aceste triste evoluții din trecut, nu putem decât sa ne
bucuram dat fiind faptul ca s-a deschis în aceste zile o
poartă spre comunicare și dialog. Ceremonia de deschidere
a Jocurilor Olimpice de iarnă de vineri a debutat pe fondul
unor temperaturi scăzute, dar a încălzit inimile coreenilor și
ale prietenilor lor, deopotriva, atunci când sportivii celor
două Coreei au mers pe stadion împreună la mai puțin de 50
de kilometri de granița dintre națiunile lor, oferind speranța
unei re – descoperiri, a depășirii unui rigid obstacol
geopolitic care pană mai ieri agita temerile legate de
conflictul nuclear.Mai mult, cu toții am urmărit cu deosebit
interes cum domnișoara Kim Yo-Jong, sora mai mică a
Șefului Statului coreean, Kim Jong-Un, stătea la ceremo-
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