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Abstract: The communist ideology wanted to be a dogmatic and universal 
belief. The first communist regime, established in Russia, approached the 
respecting of the party statute in the registry of treating the heretics by the 
Christian Inquisition. 
 The Comintern, founded in Moscow in 1919, arrogated the prerogatives of 
keeping the dogma’s purity on the other communist parties from worldwide, 
founded as sections of the Bolshevik Communist Party. Their followers were 
blamed by heresies such as: factionalism, nationalism, Trotskyism, right 
deviation, left deviation etc. The special Soviet services had worked, in these 
cases, as a genuine Inquisition. They had borrowed from it various practices, 
such as: the guilt presumption, the „putting into the test” by torture, the 
sentencing to death on the basis of the „accused’s” testimony etc. 
The „witches” and heretics hunting had continued in the second half of the 20th 
century in the USSR and in the countries that had been Sovietised after the war. 
To the older heresies there were added new ones, such as Titoism and 
cosmopolitanism. 
The practices from the „years of the great Soviet terror” had been applied not 
only against „the class enemy”, but also against the first generation communists. 
The Soviet counselors had coordinated and supervised, from the shadow, these 
missions of the local special services. In Bucharest, there have been used the 
accusations and the methods patented by Moscow within the Pătrăşcanu 
investigation and trial (1948-1954) that had resumed the manipulations of 
accusations such as: „Trotskyism”, „nationalism”, espionage in favor of 
imperialist powers. The Trial from the Danube - Black Sea Channel (1952) had 
been organized on the same pattern and by the same services as the Şahtî Trial 
(1930). The investigation of the Trial of Vasile Luca (1952) had reproduced the 
pattern of the „right deviation” heresy. And the „transcendental meditation 
affair” (1982) from Romania had been a special case of „excommunication”. 
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Omul nou, finalitate a credinţei 
creştine şi a ideologiilor tota-
litariste 

 
După aprecierea istoricilor, 

niciun alt imperiu n-a avut extensia şi 
consistenţa celui comunist. În 1949 
deja, circa o treime din populaţia 
planetei trăia sub semnul drapelului 
roşu. Oricât ar părea de paradoxal, 
aceeaşi paradigmă explicativă 
funcţionează şi în geneza acestei mari 
puteri şi în începutul creştinismului: 
teoria minorităţilor active, elaborată 
de psihosociologul francez de origine 
română Serge Moscovici.  

Primii creştini din Antichitatea 
romană au apărut într-o lume cu 
structuri sociale şi relaţii de putere 
ale căror evoluţii păreau previzibile. 
Apostolii lui Cristos şi adepţii 
acestora s-au comportat însă ca o 
,,minoritate activă”, extrem de unită 
printr-o credinţă nouă şi prin reguli 
dure. Şi-au afirmat astfel o identitate 
distinctă, poziţii şi idealuri proprii. 
Şi, mai ales, au propus o soluţie 
radicală de schimbare într-o socie-
tate formată majoritar din nemul-
ţumiţi. Peste veacuri, în condiţii deo-
sebite ale istoriei, un cerc restrâns de 
bolşevici a schimbat din temelii so-
cietatea în care trăiseră ca marginali. 
Animaţi de ideologia comunistă, ei 
şi-au propus construcţia unei lumi 
noi, cu oameni noi1.  

Această analogie între istoria unei 
mari religii şi cea a unei ideologii 
care s-a vrut a fi o credinţă unică şi 

atotputernică, dar fără dumnezei ne-
pământeni, poate continua. De altfel, 
aceleaşi resorturile psihologice fun-
damentează fenomenele adeziunii, 
obedienţei, influenţei şi propagandei 
care întreţin relaţiile dintre cre-
dincioşi şi biserică, respectiv între 
un partid totalitar şi adepţii săi. Din 
anumite trăsături şi practici ale 
dogmei creştine – precum mani-
heismul, ,,vânătoarea de vrăjitoare”, 
,,lupta” cu necredincioşii, procesele 
,,ereticilor” ş.a. – s-au inspirat şi 
promotorii ideologiei comuniste după 
cum vom vedea în cele ce urmează. 

 
Fondatorii teleologiei comuniste 
 
Creatorii ideologiei comuniste au 

fost, după cum se ştie, Karl Marx 
(1818-1883) şi Friedrich Engels 
(1820-1895). De la Platon, Morus, 
Saint-Simon, Fourier, Owen şi 
Hegel, aceştia au preluat concepte, 
constructe şi teorii rescriind şi istoria 
ca o poveste a luptei de clasă.  

Ca orice credinţă, ideologia reco-
mandă adepţilor săi ce să facă şi 
cum să procedeze într-un program 
general de acţiune socială şi ideatică. 
În Manifestul Partidului Comunist 
(1848), scris de Marx şi Engels, 
prezentul era numit orânduire capi-
talistă, definit prin opoziţia şi con-
flictul dintre burghezie şi prole-
tariat2. În lupta împotriva burgheziei, 
proletariatul victorios va fi „gro-
parul” capitalismului. În continuare, 
va întemeia o lume nouă, urmând 
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acest algoritm: crize economice – 
pauperizarea proletariatului – forma-
rea conştiinţei sale revoluţionare de 
clasă – dobândirea puterii de stat – 
dictatura proletariatului – dispariţia 
statului – comunismul. 

Comunismul a fost plasat, aşadar, 
într-un timp nedefinit. Ar fi fost o 
lume nouă, cu oameni noi, trăind în 
frăţie şi egalitate, lucrând fără bani, 
din plăcere... Deoarece, visa Marx, 
,,produsele noastre vor fi ca nişte 
oglinzi, fiecare reflectându-ne esen-
ţa”, iar munca, ,,o expresie liberă a 
vieţii” şi o bucurie a ei. A zugrăvit 
bucolic planeta şi oamenii săi, în 
detalii puţine care amintesc însă de 
lumina şi verdeaţa Raiului. Fiecare 
cetăţean, a scris Marx, va fi capabil 
,,să facă un lucru azi şi altul mâine, 
să vâneze dimineaţa, să pescuiască 
după-amiaza, să mâne vitele seara şi 
să facă o critică la cină, fără să 
devină vreodată vânător, pescar, 
văcar sau critic”3. Marx s-a derobat, 
de altfel, explicit de scrierea unor 
„reţete pentru bucătăriile viitorului”. 

     După moartea lui Marx, 
Engels a pretins pentru corpusul teo-
riilor prietenului său statutul de 
ştiinţă. Căci dacă Darwin descope-
rise legea dezvoltării naturii orga-
nice, lui Marx îi revenea meritul 
,,decoperirii” legii dezvoltării isto-
riei umane. Se înţelege că acestea şi 
alte teorii fondatoare ale ideologiei 
comuniste au alimentat diverse cu-
rente de interpretare. Într-o viziune 
romantică, oamenii noi din comu-
nism ar fi muncit din proprie con-
vingere şi s-ar fi autoguvernat fără 
presiunile unei autorităţi. Alt curent 

a promovat soluţia radicală a revo-
luţiei prin lupta de clasă cu fina-
litatea unei societăţi unde cetăţenii 
vor munci după posibilităţi şi vor 
consuma după stricte necesităţi. Şi, 
în sfârşit, a existat şi o cale moder-
nistă care preconiza dezvoltarea 
prioritară a industriei, într-o econo-
mie centralizată şi planificată care să 
se constituie într-o bază solidă a 
comunismului. Probabil că dezbate-
rile şi teoriile ar fi continuat ori s-ar 
fi aplatizat dacă grefa efectelor 
Primului Război Mondial pe auto-
craţia şi pe structurile arhaice ale 
Imperiului ţarist n-ar fi creat situaţia 
revoluţionară care i-a adus la putere 
pe ,,apostolii” bolşevismului.  

 Vladimir Ilici Ulianov (1870-
1924), auto-botezat Lenin (omul de 
pe Lena) după cutumele revolu-
ţionarilor de profesie, a pus, de 
facto, temelia lumii noi. Ardoarea şi 
puterea de convingere a acestui 
adept înfocat al luptei de clasă a 
creat partidul bolşevicilor, din 
fracţiunea cea mai radicală a social-
democraţilor ruşi4. Lenin şi-a dat 
seama curând că doar conştiinţa 
socială, formată la ,,şcoala fabricii” 
nu le este suficientă proletarilor 
pentru declanşarea unei revoluţii. 
Inducerea unei conştiinţe politice – 
conştiinţa de clasă – şi conducerea 
proletarilor în lupta împotriva ex-
ploatatorilor au fost atribuite revo-
luţionarilor de profesie – o mână de 
aleşi care trebuia să-şi dedice revo-
luţiei întreaga viaţă, după expresia 
lui Lenin5. Această ,,minoritate 
activă” va zgudui lumea. 
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Lenin nu şi-a imaginat însă că va 
conduce primul stat proletar din 
istorie. Cu doar două săptămâni înainte 
de evenimentele de la Petrograd, din 
primăvara lui 1917, într-un discurs 
ţinut la Zurich, în exil, declarase că, 
deşi Europa nu va putea evita 
revoluţia proletară, el şi ceilalţi 
,,bătrâni” nu vor trăi atât cât s-o 
vadă6. Jarul războiului a aprins însă 
vâlvătaia revoluţiei proletare. Astfel 
că urmând celebrul dicton al lui 
Napoleon ,,On s’engage et puis on 
voit!”7, Lenin a exersat simultan 
teoria şi practica revoluţiei. Înce-
putul însemna, după Manifestul 
Partidului Comunist, ridicarea pro-
letariatului la rangul de clasă domi-
nantă. Lenin interpretase aceasta în 
sensul instaurării unei dictaturi a 
proletariatului. În privinţa guver-
nării şi administraţiei, acestea urmau 
să fie exercitate într-un mod inedit, 
după cum a explicat în Statul şi 
revoluţia (1917): toţi cetăţenii vor fi 
funcţionari într-un singur ,,sindicat” 
al poporului, ,,retribuiţi depotrivă”; 
statul însuşi ar fi fost constituit din 
,,muncitorii înarmaţi”, iar organi-
zarea s-ar realiza prin ,,evidenţă şi 
control”, reduse la operaţii acce-
sibile oricărui alfabetizat. Astfel că 
până şi bucătăresele vor putea con-
duce statul! 

Lenin s-a dovedit un talentat pro-
pagandist şi totodată un bun teoreti-
cian al propagandei8. Se poate spune 
că prin forţa lozincilor şi a sloga-
nurilor cetăţenii au făcut cunoştinţă 
cu ideologia marxist-leninistă de-
acum. Spre exemplu, liderul primei 
revoluţii proletare a definit noul 

regim ca fiind puterea sovietelor 
plus electrificare. De altfel, electri-
citatea va lua locul lui Dumnezeu, 
prezicea el, în 1918. Iar dacă ţăranii 
ruşi vor vrea să se roage, n-au decât 
să se închine zeului electricităţii. 
Morala noii credinţe are însă o sin-
gură valoare: contribuţia la distru-
gerea vechii societăţii şi la cauza 
revoluţiei – comunismul.  

În ansamblu, conducătorul pri-
mului stat proletar s-a comportat şi 
a vorbit ca un nou Messia, asu-
mându-şi misiunea de-a ferici ome-
nirea viitorului indiferent de preţul 
plătit în vieţi omeneşti9. Lenin a trăit 
cât să constate că noul stat nu-i făcea 
pe cetăţenii săi mai îndestulaţi şi mai 
fericiţi decât înainte, ba chiar dim-
potrivă10. A apucat însă şi să impu-
nă, în numele noii dogme, credinţa 
în adevărul partinic. Adevărul faptic 
şi însăşi realitatea perceptivă, dacă 
nu corespundeau viziunii partidului 
din acel moment, erau taxate ca 
obiectivism burghez. O erezie aproape 
la fel de gravă ca şi aceea a fracţio-
nismului de partid, definit ca luptă 
pentru putere, fără principii, în 
interiorul partidului.  

Stalin (1879-1953) s-a declarat 
dintru-început păstrătorul şi conti-
nuatorul gândirii şi praxis-ului pre-
decesorului. Mai mult decât atât, a 
instituit un nou cult, ridicând mau-
soleul mumiei lui Lenin la rangul de 
templu cu nesfârşite pelerinaje şi 
ceremonii. De altfel, în epoca sta-
linistă, locul dedicat icoanelor din 
izbele ţărăneşti a fost luat de ,,colţul 
roşu”. În micul sau mai marele 
,,altar” din instituţii publice, dar şi 
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din locuinţe private tronau ,,chipu-
rile cioplite” ale fondatorilor mar-
xism-leninismului, ,,icoanele” ac-
tualilor conducători şi însemnele 
,,sfinte” ale lumii noi: drapelul roşu 
cu secera şi ciocanul, diplome şi 
medalii din războiul civil sau de pe 
,,fronturile” cincinalelor. 

Curând, fostul seminarist ortodox 
Stalin a instituit propriul său cult, 
mărind cu fiecare an distanţa dintre 
el şi muritorii de rând. În exerciţiul 
puterii a dovedit tot atât pragmatism 
ca şi Lenin. A adus în extrem mani-
heismul recomandat de ideologia 
luptei de clasă, lansând celebrul slo-
gan ,,Cine nu-i cu noi, e-mpotriva 
noastră”. Principiul ,,văzând şi făcând” 
care obliga la schimbări imprevi-
zibile de macaz, a generat şi practica 
rescrierii periodice a istoriei. „Munca 
la istoria partidului are propria sa 
istorie politică”, afirmase Troţki 
(1932) despre falsificările succesive şi 
selecţiile eroilor de proscrişii buni de 
aruncat la ,,groapa de gunoi” a istoriei. 

Mao Zedong (1893-1976) ocupă 
un loc deosebit în evoluţia şi praxis-
ul ideologiei comuniste. O notă aparte 
merită adaptarea luptei de clasă la 
realităţile Chinei în sensul de 
„război naţional de eliberare şi anti-
imperialist” purtat împotriva opre-
sorilor străini capitalişti, clasa exploa-
taţilor fiind „naţiunea proletară” chi-
neză. Pe acest pattern ideologic s-au 
modelat mişcările anticoloniale din 
Asia şi Africa. În ce priveşte ideo-
logia maoistă se poate spune că 
,,revoluţia culturală” a fost o ,,apli-
caţie” a luptei de clasă în chiar inte-
riorul partidului, fracţiunea cea mai 

radicală a tinerilor fiind asmuţită 
împotriva birocraţilor, cosmopoli-
ţilor şi îmburgheziţilor – noile erezii 
ale dogmei. În ce-l priveşte pe Mao, 
relaţia sa cu mulţimea revelează 
apogeul cultului noului zeu în care 
se transformase conducătorul11. 

   
Noua inchiziţie şi procesele sale 
 
În 1956, la cel de-al XX-lea 

Congres al PCUS, Nikita Hruşciov a 
ţinut în faţa delegaţilor sovietici şi ai 
celor din ,,ţările frăţeşti” celebrul ra-
port prin care a denunţat crimele lui 
Stalin. Evenimentul a încheiat „vârsta 
de aur” a sovietelor, în opinia istori-
cului Jean Francois Soulet12. Nu doar 
că defunctul a fost aruncat la ,,gropa 
de gunoi” a istoriei, ci însăşi dogma 
s-a ,,întinat”. În zadar au impus pro-
pagandiştii o revenire la ,,izvoarele 
vii” ale leninismului: învinuirile 
aduse de Hruşciov predecesorului 
său au întinat însuşi altarul marelui 
pontif al dogmei. 

,,Raportul secret” reprezenta însă 
o nouă versiune a practicii ,,ţapului 
ispăşitor”, străvechi obicei iudaic 
prin care tot răul comunităţii de peste 
an era pus în seama unui ţap pe care-l 
alungau sau sacrificau. Defunctul 
Stalin devenise acum ,,ţapul ispă-
şitor” al suferinţelor colective provo-
cate de ,,marea teroare” din 1934-
1936. Cu ajutorul lui Beria, şeful 
serviciilor speciale, înfăptuise toate 
crimele din cauza paranoiei puterii. 
Toate celelalte suferinţe şi neîmpli-
niri ale sovieticilor, şi nu numai, au 
fost trecute în seama ,,cultului per-
sonalităţii” şi al ,,luptei pentru pute-
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re”. Câteva ,,reabilitări” ale foştilor 
bolşevici au închis scena şi au servit 
ca exemple adecvate acestei mani-
pulări care-a funcţionat până după 
căderea regimului comunist. Istoria 
astfel rescrisă explica ,,marea te-
roare” şi procesele politice staliniste 
prin afectele şi tulburările dictato-
rului, nu prin date raţionale. Cu atât 
mai puţin pe fondul explicativ al 
aceleiaşi practici de identificare a 
unor ,,ţapi ispăşitori”. 

,,Marii terori” din 1936-1938 i-au 
căzut victime toată ,,garda” lui Lenin 
şi aproape toţi bolşevicii din prima 
generaţie. Dintre cei 139 de membri 
ai Comitetului Central desemnaţi la 
congresul din 1934, abia 37 au 
apucat, vii, Congresul al XVIII-lea 
(1939). Toţi ceilalţi fuseseră execu-
taţi în faimoasele procese staliniste 
ca agenţi ai imperialismului, com-
plotişti şi duşmani înrăiţi ai po-
porului. Acesta a fost doar vârful 
aisbergului. După ultimele date puse 
în circuitul public, dintre cei peste 
1500000 de sovietici arestaţi de 
serviciile speciale, 1300000 au fost 
condamnaţi, iar dintre aceştia, mai 
mult de jumătate (681 692) au fost 
executaţi13. Se înţelege că dintre cei 
executaţi mult prea puţini îl cu-
noscuseră pe Stalin.  

Dar, în 1932, societatea şi eco-
nomia sovietice se aflau în plină 
criză. În vreme ce propaganda epocii 
elogia nesfârşitele succese şi clarvi-
ziunea conducătorului, colectiviza-
rea şi industrializarea forţată se do-
vediseră catastrofale sub raportul 
eficienţei pe termen lung. În leader-
shipul bolşevic însă, asumarea reală 

a responsabilităţii de către condu-
cători n-a existat. Astăzi ştim că 
,,marea teroare” cu procesele ei spec-
tacol a fost o manipulare din raţiuni 
şi cu ţinte precise, discutată şi apro-
bată de nucleul conducerii sovietice. 
În mai 1935, bunăoară, printre 
deciziile adoptate de Biroul politic a 
fost şi crearea unei ,,comisii speciale 
secrete de lichidare a duşmanilor 
poporului” din care, alătui de Stalin, 
făceau parte procurorul general 
Vîşinski, şeful poliţie secrete Ejov, 
ideologul partidului Jdanov ş.a.14.  

Pregătiri se făcuseră mai dinainte. 
În perioada 1934-1936, o amplă 
acţiune de verificare a documentelor 
de partid (proverka) a răscolit întrea-
ga armată a soldaţilor şi polcovnicilor 
comunişti. Cu ajutorul autobiogra-
fiilor şi declaraţiilor altor cunoscuţi a 
fost analizată fiecare viaţă de bol-
şevic. S-au cercetat, îndeaproape, 
motivele căderii în mâinile poliţiei 
ţariste, comportarea în anchete, exil 
şi închisoare, faptele din războiul 
civil, dezacordurile cu linia oficială 
în construcţia noului regim şi mai 
ales relaţiile cu proscrisul Troţki15. 
Ca urmare a acestor cercetări s-au 
epurat circa jumătate dintre membrii 
de partid16. Cei epuraţi au alimentat 
furnalul anchetelor, proceselor şi 
condamnărilor. Soţii, soţiile şi alte 
rude apropiate au fost internate în 
lagărele de muncă, iar copiii în co-
loniile pentru minori.  

Stenogramele plenarei Comitetului 
Central din februarie-martie 1937 au 
relevat faptul că pe Stalin îl speria 
pericolul unui război, ceea ce a dus 
la înteţirea terorii. Uniunea Sovietică 
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se afla între doi mari agresori: 
Germania nazistă şi Japonia, care 
ocupase Manciuria. Un atac asupra 
ţării, dintr-o parte sau alta, însemna 
şi pericolul unei contra-revoluţii din 
interior. Pentru a evita acest sfârşit, 
a proiectat exterminarea oricărui 
suspect sau potenţial suspect de-a 
face parte dintr-o ,,coloană a cincea” 
în ţară. Războiul civil din Spania nu 
făcea decât să-i confirme temerile17. 
Aşa se face că vârful terorii a fost 
atins în perioada august 1937-no-
iembrie 1938, cu o medie zilnică de 
1500 execuţii18. După căderea regi-
mului, Viaceslav Molotov19 a ,,justi-
ficat” crimele acelor ani cu argu-
mentul victoriei din 1945. ,,Pentru că 
a existat un 1937, în timpul războiului 
nu am avut o ,,a cincea coloană”, a 
declarat el într-un interviu20.  

Până la război însă, procesele 
politice au îndeplinit alte funcţii, la 
fel de importante. Laitmotivul lor pu-
blic a fost complotul conspiraţiei im-
perialiste împotriva Uniunii Sovietice, 
a poporului sovietic şi a condu-
cătorilor săi, în frunte cu Stalin. O 
manipulare politică asociată cu „mi-
tul conspiraţiei” care, afirmă Raoul 
Girardet21, exemplifică puterea ima-
ginarului colectiv din lunga istorie 
europeană a celor trei tipuri de 
complot: evreiesc, iezuit şi masonic. 
Toate apărute într-un climat psiho-
social de angoasă, nesiguranţă şi 
frică, cauzat de crize majore 
(decadenţă spirituală, violenţă poli-
tică ori brutalitatea schimbărilor eco-
nomice). Manipulare posibilă prin 
acea distorsiune a gândirii sociale 
numită eroare fundamentală de atri-

buire prin care, în vitutea schemei 
funcţionale de gândire cauză-efect, se 
explică incorect un fenomen sau o 
stare de lucruri. În cazul nostru, 
societatea sovietică era încunoştinţată 
de ,,cauzele” suferinţelor sale: com-
ploturile duşmanilor strecuraţi în 
rândurile partidului.  

Şi în ,,mitul” complotului anti-
sovietic, ca şi în cel evreiesc, iezuit 
şi masonic, mulţimea este sugestio-
nată prin următoarele scheme şi 
clişee ale gândiri sociale:  

a. Stereotipul crizei. Crizele 
sunt, prioritar, sociale, dar aceia care 
le suportă au tendinţa explicaţiilor mo-
rale. În loc să-şi asume parţial, ca 
membri ai comunităţii, anumite respon-
sabilităţi, blamează fie societatea în 
ansamblul ei, fie anumite persoane sau 
categorii sociale, etnice sau religioase, 
considerate, a priori, nocive. 

b. Stereotipul acuzaţiei. Perse-
cutorii sfârşesc prin a convinge şi a 
se convinge că un grup restrâns de 
indivizi, chiar unul singur, poate vă-
tăma comunitatea. La finele Evului 
Mediu, prin otrăvirea apei, iar în 
regimul sovietic, prin crearea unui 
,,grup antipartinic” de sabotori, 
complotişti sau spioni.  

c. Stereotipul apartenenţei victi-
melor la anumite categorii. Se întâm-
plă ca victimele unei mulţimi să pară 
absolut aleatorii. Se poate însă şi ca 
alegerea lor să nu fie întâmplătoare. 
Categoriile de marginalitate socială 
(minorităţile etnice, religioase sau 
„handicapaţii”) tind să capteze furia 
mulţimii. Mulţimile se întorc cu 
regularitate însă şi împotriva celor 
care au exercitat, cândva, asupra lor 
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autoritate şi fascinaţie (bogaţii, pu-
ternicii, oamenii de succes). În cazul 
proceselor staliniste, victimele sunt 
foşti menşevici, exploatatori sau 
intelectuali mic-burghezi.  

Cum justiţia comunistă funcţiona 
pe baza prezumţiei de vinovăţie, 
cauzele neîmplinirilor puteau fi 
atribuite oricui22.   

În climatul creat de propagandă 
în jurul proceselor şi a vigilenţei la 
care erau obligaţi cetăţenii sovietici, 
un val de denunţuri a învăluit toată 
ţara. Prin această contagiune, uneori 
înşişi fiii cereau condamnarea ta-
ţilor. Împotriva celor desemnaţi 
vinovaţi, mulţimile strigau „Jos cu 
sabotorii!” sau ,,Jos cu trădătorii!”. 
Şi, neaparat, „Moarte lor!”. Aceste 
psihoze de masă au augumentat însă 
cultul lui Stalin, feomen explicat 
astfel de istoricul Roy Medvedev: 
,,Aşa cum credincioşii, deşi văd în 
jurul lor suferinţe şi nenorociri, nu-şi 
pierd credinţa în atotputernicul şi 
binefăcătorul Dumnezeu, pentru că 
tot ce e bun se pune în seama 
Domnului iar ceea ce e rău, în seama 
Diavolului, tot astfel în timpul cul-
tului lui Stalin, tot ceea ce era bun în 
ţara noastră emana de la Stalin, iar 
răul era legat de forţele malefice, 
împotriva cărora lupta mai aprig 
decât oricine Stalin însuşi”23.  

Stalin era perceput, aşadar, ca 
păstrătorul purităţii partidului şi a 
liniei sale, luptându-se ca Sfântul 
Gheorghe cu balaurul ereziilor nu-
mite ,,devierea de dreapta”, ,,devie-
rea de stânga” sau ,,grupul troţkist”. 
Acestea erau prezentate ca şi ,,co-
loane a V-a” infiltrate de la vârful 

până la bazele partidului, la iniţiati-
va şi în folosul imperialismului. 

Deşi analogia dintre procesele po-
litice staliniste şi cele ale Inchiziţiei 
medievale24 nu s-a făcut în interiorul 
,,lagărului comunist” (aceasta ar fi 
fost mai mult decât o erezie!), în 
mod cert profesorul de drept A. I. 
Vîşinski25 s-a inspirat din acestea. 
Prin analogie, Stalin reprezenta însăşi 
dogma comunistă care, întocmai cum 
deciziile primului Conciliu de la 
Niceea (325) însemna ,,învăţătura” 
creştină definitiv acceptată. Aşa cum 
va dovedi şi istoria Inchiziţiei, exco-
municarea ereticilor, practicată la 
început, nu era suficientă. Şi Stalin îl 
exilase pe Troţki din ţară, în 1929, 
dar acesta găsise adepţi peste hotare. 
În plus, pana sa ascuţită şi credibi-
litatea de adevărat cunoscător al isto-
riei bolşevismului, revoluţiei şi războ-
iului civil prejudiciau grav propa-
ganda sovietică, reputaţia ţării soviete-
lor şi mai ales, imaginea lui Stalin.  

Cei ,,epuraţi” ar fi putut, în con-
diţii cât de cât prielnice, să orga-
nizeze o reală opoziţie. Astfel că, de 
la excomunicare, partidul a trecut la 
eliminarea fizică a ,,ereticilor” săi26.  

 
Mărturia – ,,regina dovezilor”  
 
În 1930, a apărut pentru prima 

dată proba mărturisirii în procesele 
politice, iar autoincriminările incul-
paţilor care declarau că merită 
pedeapsa capitală au sporit credibi-
litatea acestor farse macabre. Ma-
gistrul acestor terifiante spectacole a 
fost Andrei I. Vîşinski, Procurorul 
general al Uniunii Sovietice. Urmaş 
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al unei familii nobiliare poloneze, 
fiu de farmacist (prin urmare cu 
origine ,,mic-burgeză”!), în plus fost 
menşevic, artizanul proceselor po-
litice staliniste ar fi putut fi, doar 
prin aceste date, victima lor. Până a 
deveni clienţii lui Vîşinski însă, 
victimele urmau un parcurs tot atât 
de standardizat ca şi al vitelor de 
crescătorie către abatorul industria-
lizat. În procesul de atât de mare 
amploare erau implicate instituţiile 
partidului, poliţiei, serviciilor spe-
ciale, sistemului penitenciar, procu-
raturii, justiţiei şi propagandei. Pe 
baza unui denunţ, a unei declaraţii 
făcute de alt anchetat sau a unei 
decizii de partid – în cazul unor vechi 
bolşevici sau demnitari – victima era 
ridicată de la domiciliu. De obicei, în 
zorii zilei, de către o maşina neagră 
tot atât de dătătoare de groază ca şi 
dricul mortuar. Arestatul era azvârlit 
apoi, singur, într-o celulă unde 
aştepta perioade nedefinite până la 
întâlnirea cu anchetatorii. Şocul de-
abia începea însă. Anchetatorii nu-l 
ajutau să se lămurească asupra mo-
tivelor arestării sale ci îi cereau lui, 
anchetatului, să spună pentru ce se 
află acolo. Să-şi mărturisească, adică, 
păcatele27. 

Misiunea ,,cekiştilor” era clară şi 
consensuală justiţiei sovietice: „“Noi 
n-o să ne ostenim să-i dovedim lui 
(arestatului n.n.) că este nevinovat. 
Să ne dovedească el că n-a avut 
intenţii duşmănoase”28. Deontologia 
profesionala a anchetatorilor a fost 
rezumată astfel de fostul general 
NKVD, Pavel Sudoplatov: „Părerea 
mea despre oameni şi faptele lor este 

totdeauna în concordanţă cu linia 
partidului”29. Cum altfel ar fi putut 
gândi şi acţiona coordonatorul uci-
derii lui Troţki? 

Pe toată perioada anchetei, aresta-
tul vine în contact exclusiv cu gardie-
nii şi cu anchetatorii care-l presează 
să-şi mărturisească „tovarăşii de idei” 
şi „complicii”. Se va întâlni cu aceştia, 
arestaţi şi anchetaţi între timp, la 
„confruntările” dinaintea procesului. 
Fiecare dintre aceştia ,,mărturisise”, 
în propria lui anchetă, alţi ,,complici” 
– apropiaţii dintre colegii de muncă, 
rude sau vecini. Ca într-o veritabilă 
,,matrioşka” rusească, unii anchetaţi 
treceau dintr-o anchetă în alta până la 
a primi ,,şutul în fund”30.  

Pentru o condamnare la moarte 
era suficientă „mărturisirea” acuza-
tului sau declaraţiile independente a 
doi ,,martori”. Înaintea desfăşurării 
procesului public, depoziţiile scrise 
de anchetatori în cooperare cu 
viitorul complet de judecată erau 
învăţate pe de rost de către inculpaţi 
şi martori. Spectacolul era asigurat 
prin alte tehnici de culise: unor 
inculpaţi li se promitea ca vor fi 
eliberaţi după proces sau că vor 
obţine condamnări cu termen redus 
dacă îşi joacă bine rolul în scenariul 
scris de anchetatori. Inaintea proce-
sului, anchetatul semna şi un anga-
jament prin care se obliga să nu 
vorbească niciodată despre cursul şi 
metodele anchetei. Angajamente de 
păstrare a tăcerii semnau şi deţinuţii 
politici care apucau să se elibereze 
din închisoare sau lagăr.  

O notă aparte merită procesul 
obţinerii mărturiei, ,,regina dovezi-
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lor” cum o numise Vîşinski31. Aceasta 
se făcea, în general, prin presiuni 
psihice şi torturi care aveau ca 
substrat raţiunea de care s-au folosit 
şi inchizitorii, expusă de teologul 
Augustin de Hipona (Sfântul 
Augustin) în secolul V. Ereticii, 
spunea acesta, sunt oi rătăcite pe 
care ciobanul le aduce, cu ciomagul, 
la turmă. Prin urmare, tortura este 
legitimă – ea strică trupul păcătos, 
dar salvează sufletul, întorcându-l la 
Dumnezeu. În extremă, trupul care-a 
păcătuit este ars pe rug spre învă-
ţătura altor creştini. În ultimele lui 
clipe, ereticul, prin căinţă, îşi poate 
salva sufletul.  

În anchetele sovietice tortura, 
autorizată în 1937, printr-o hotărâre 
secretă a conducerii partidului, era 
numită, de altfel, ,,punerea în pro-
bă”. Altă aluzie la credinţele care-au 
fundamentat practicile inchizitoriale. 
,,Caznele fizice” erau nişte ,,probe” 
la care cel bănuit de erezie ar fi 
rezistat dacă n-ar fi fost vinovat. 
Dumnezeu i-ar fi dat forţa sufle-
tească să reziste chinurilor şi să-şi 
afirme nevinovăţia sufletului, imuni-
zându-l la durere. 

Cinismul lui Vîşinski în adop-
tarea acestor practici a mers până la 
a introduce în scenariul şi regia 
proceselor-spectacol şi momentul 
căinţei (,,autocritica” din cutumele 
comuniste). La momentul ,,ultimului 
cuvânt”, inclupaţii se auto-acuzau de 
îngrozitoarele crime, depăşind, uneori, 
acuzarea justiţiarilor. Ca să confere şi 
mai multă credibilitate acestor stupe-
fiante comportamente, apăreau dialo-
guri dramatice între reprezentanţii 

justiţiei şi inclupaţi, precum acest 
dialog dintre Vîşinski şi unul dintre 
vechii revoluţionari de profesie:  

,,Vîşinski: Ce te-a făcut să 
mărturiseşti? 

Muralov: Mi-am spus: trebuie să 
mă supun intereselor statului pentru 
care am luptat 23 ani, pentru care 
am luat parte la o revoluţie, pentru 
care de zeci de ori mi-am pus viaţa 
în pericol. Mi-am spus, deci: ei, 
bine, voi spune întreg adevărul. Nu 
ştiu dacă răspunsul meu vă 
satisface.”32 

Un astfel de efect surpriză se 
putea obţine şi apelând la Codul 
Revoluţionarilor de profesie, conce-
put de nihilistul Neceav (1869)33, 
din care s-a inspirat Lenin în crearea 
partidului bolşevic şi mai apoi a 
Cominternului (1919). În spiritul 
acestuia, fostul revoluţionar de pro-
fesie arestat parcurgea traseul 
psihologic şi institutional descris de 
Artur Koestler în romanul Zero et l 
Infini (1940)34, despre al cărui per-
sonaj principal, Rubaşov, s-a spus că 
era inspirat de Buharin35. Asumarea 
vinovăţiei era în aceste cazuri o 
sarcină de partid, pe care revolu-
ţionarul trebuia s-o îndeplinească 
fără cârtire. „Nu avem dreptate decât 
cu partidul şi prin partid, căci istoria 
nu ne furnizează un alt mod de a 
avea dreptate”, era lozinca dictaturii 
proletare enunţată de însuşi Troţki. 
De altfel, atunci când intrase în 
ordinul revoluţionarilor de profesie, 
omul îşi asumase jertfa supremă a 
vieţii pentru cauza revoluţiei. Aşa 
cum explică presonajul livresc 
Rubaşov, atunci când comunismul 
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se va întrona pe planetă, aceste 
victime nevinovate ale proceselor 
staliniste vor figura în pantheonul 
eroilor proletariatului mondial. 

  
,,Cazul Pătrăşcanu” şi ereziile 
post-belice 
 
 Coaliţia Uniunii Sovietice, 

Statelor Unite ale Americii şi Marii 
Britanii n-a apucat să sărbătorească 
pacea împreună. În 1945 deja, o 
,,cortină de fier”, după expresia lui 
Churchill, împărţea Europa. Vreme de 
45 de ani, un ,,război rece” a dăinuit 
între ,,lagărul” capitalist şi cel so-
cialist, caracterizat ca „război impro-
babil, pace imposibilă” de către 
Raymond Aron36, în conflict fiind 
antrenate, de la început, toate ţările 
intrate în sfera de influenţă sovietică 
prin înţelegerile stabilite între Aliaţi. 

Un imprevizil conflict se iveşte şi 
în imperiul extins de Stalin: revolu-
ţionarul de profesie Tito, devenit 
conducătorul Iugoslaviei, s-a răzvră-
tit împotriva supunerii dorite de 
Kremlin. Profitând, de altfel, de 
disoluţia Cominternului (în 1943), 
Tito decide să creeze o federaţie în 
Balcani după modelul celei sovie-
tice, în care ar fi urmat să includă 
Iugoslavia, Bulgaria, Albania (după 
unele surse, Grecia şi România). 
Contrar înţelegerilor secrete înche-
iate între liderii Aliaţilor spre sfârşi-
tul războiului privind viitorul 
Greciei, Tito a susţinut şi lupta 
comuniştilor greci. Şi mai ales a dat 
certe dovezi de sustragere de sub 
autoritatea şi controlul Moscovei.  

La dezamăgirile lui Stalin s-au 
adăugat şi opţiunile politice ale 
Israelului, a cărui formare o sprijinise 
în speranţa unui nou ,,frate”. Angre-
nat deja într-un conflict cu foştii 
aliaţi, care putea oricând degenera 
într-un al treilea război mondial, 
având deja în ,,lagăr” pe răzvrătitul 
Tito, din aceleaşi raţiuni ca şi în anii 
‘30 Stalin a repus în funcţiune 
vechile mecanisme. Le-a extins din 
Uniunea Sovietică, unde mulţi co-
mandanţi şi ostaşi medaliaţi pentru 
fapte de vitejie nu mai erau dispuşi 
la obedienţa şi constrângerilor de 
dinainte, la ţările sovietizate.  

După ce Kremlinul le-a impus 
politica de imitare a practicilor din 
Uniunea Sovietică, prima „erezie” a 
fost „naţionalismul”, termen definit 
în antiteză cu internaţionalismul pro-
letar care presupunea şi recunoaşte-
rea supremaţiei Uniunii Sovietice. 
Dacă Tito era schismaticul ,,naţio-
nalist” numărul 1, ,,titoiştii” erau 
ereticii care dădeau semne că-l 
aprobă ori se făceau susceptibili de 
a-i urma calea. Altă acuzaţie nouă 
era aceea de „sionism”, derivată din 
contextul regimului politic din 
Israel. În rest, s-au reluat toate ce-
lelalte erezii şi „crime”, începând cu 
troţkismul, „devierile” de dreapta şi 
de stânga, complotul împotriva con-
ducătorilor comunişti, agentura im-
perialistă ş.c.l.   

În 1947, pe locul defunctului 
Comintern a fost creat Cominformul, 
care a lansat campania împotriva lui 
Tito. Apoi s-a trecut la verificările 
de partid, tot restul imitând meca-
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nismele şi procedurile sovietice din 
anii ’30.  

Primul lider comunist care a 
dispărut din viaţa publică a fost 
românul Lucreţiu Pătrăşcanu37 (apri-
lie 1948) deşi procesul său a fost 
judecat după moartea lui Stalin 
(aprilie 1954). Primul proces sta-
linist post-belic a avut loc în 
Ungaria – „procesul Rajk”, urmat de 
cele din Cehoslovacia, Bulgaria, 
Polonia, Albania şi România. Aceste 
procese prezintă următorul pattern: 

1. Acuzaţii principali sunt foşti 
cominternişti cu stagii în URSS care, 
după război, au îndeplinit înalte funcţii 
politice în ţările de baştină;  

2. Arestarea lor este cauzată de 
ereziile ideologice numite „naţiona-
lism”, „titoism”, „troţkism”; 

3. Acuzaţii sunt prezentaţi ca 
„duşmani strecuraţi în conducerea 
partidului” de către „burghezie” încă 
de la începuturile activităţii lor revo-
luţionare, transformaţi după război 
în „agenţi ai imperialismului”.  

4. Toate anchetele şi procesele 
politice post-belice au fost instru-
mentate de consilieri sovietici; 

5. Anchetatorii au recurs la 
metodele de tortură psihică şi fizică 
consacrate în anii ,,marii terori” 
sovietice; 

6. Desfăşurarea publică a pro-
ceselor politice post-belice a permis 
exploatarea eficientă a funcţiilor lor 
iniţiale; 

7. Toate pedepsele au fost 
pronunţate „în numele poporului”; 

8. După „raportul secret” al lui 
Hruşciov (1956), unii dintre foştii 
condamnaţi în procesele politice au 

fost „reabilitaţi”, utilizându-se aceeaşi 
manipulare ca în ,,raportul secret” 
prezentat de Hruşciov (1956): ,,cul-
tul personalităţii” satrapilor locali şi 
,,lupta pentru putere”. 

România deţine tristul record de-
a fi fost locul celei mai lungi anchete 
a unui proces politic stalinist (cazul 
Pătrăşcanu – 1948-1954) şi a ultimu-
lui proces stalinist (procesul soţilor 
Ceauşescu din decembrie 1989). În 
,,cazul Pătrăşcanu” au fost peste o sută 
de anchetaţi, în mare parte foşti 
ilegalişti. Procesul s-a soldat cu două 
condamnări la moarte (Pătrăşcanu şi 
Remus Koffler, al doilea om în PCdR 
în perioada 1940-primăvara lui 1944) 
şi alte 23 de sentinţe dure de con-
damnare la închisoare. Procesul este 
cunoscut după numele celui mai 
proeminent acuzat deoarece, după 
modelul lui Hruşciov, în 1968, 
Nicolae Ceauşescu l-a reabilitat pe 
fostul ministru al Justiţiei, trecând sub 
tăcere adevăratele funcţii ale pro-
cesului şi pe ceilalţi condamnaţi38.  

În cei şase ani de anchetă s-au 
succedat mai multe echipe de anche-
tatori, acuzaţiile şi declaraţiile an-
chetaţilor modificându-se în funcţie 
de ,,căderile” din partid. În proces s-
au prezentat două rechizitorii: unul 
acuzând „crimele” înfăptuite înainte 
de 23 august 1944, celălalt acuzând 
„crimele“ primilor ani post-belici. În 
esenţă, procesul „demonstra” că în 
conducerea partidului au existat 
trădători care s-au împotrivit organi-
zării rezistenţei antinaziste pe 
teritoriul României, iar după război, 
regimului comunist. Alţi deţinuţi 
politici – foşti lideri ai „partidelor 
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istorice” şi angajaţi ai legaţiei SUA 
şi Angliei la Bucureşti – au 
„mărturisit” despre „agentura de 
spioni şi complotişti strecurată în 
conducerea partidului”.  

În anchetă s-a procedat după altă 
cutumă a anachetatorilor sovietici: 
omul să existe, cazul îl confecţio-
năm noi. Practicile folosite au ţinut 
seama şi de personalitatea anche-
tatorilor. Cei care prezentau riscul 
de-a nu mai putea apărea în proces 
dacă ar fi fost torturaţi au fost con-
damnaţi exclusiv pe baza „marto-
rilor”39. Anchetaţii au suportat ace-
leaşi torturi fizice şi psihice 
patentate de anchetatorii sovietici: 

� Interogatoriile de noapte. 
Uneori acestea se succedau săptă-
mâni în şir (anchetatului fiindu-i 
interzis somnul în timpul zilei).  

� Metoda „convingerii”. Anche-
tatorul încerca să-l determine pe 
anchetat să semneze declaraţia dorită 
cu argumentul că nu are sens să se 
opună partidului. 

� Agresivitatea verbală extremă. 
Folosită mai ales în cazul an-
chetaţilor obişnuiţi cu respect şi 
autoritate asupra altora (intelectuali, 
ofiţeri, preoţi).  

� Atacul prin contrast psi-
hologic. După anchetatorul care juca 
rolul „durului”, urma un altul care se 
ipostazia în „binefăcătorul” anche-
tatului. 

� Umilirea si intimidarea. În 
funcţie de sexul, profesia, situaţie 
familială a anchetatului, era folosit 
orice procedeu capabil să aducă an-
chetatul în stare de anxietate şi şoc. 

� Promisiunile mincinoase. 

� Specularea ataşamentului faţă 
de familie şi apropiaţi. „Dacă nu 
cooperezi, vom strivi şi familia ta!” 
– era una dintre ameninţările curente 
şi de efect. 

� Depăşirea dureroasă a pra-
gurilor senzoriale. Se foloseau ţine-
rea anchetatului într-o lumină orbi-
toare, „procedee sonore” etc. 

� Obligarea anchetatului să stea 
în poziţii dureroase şi umilitoare. 

� Frustrarea de apă, somn sau 
aer. 

� Ancheta „pe bandă rulantă” 
sau „în ture”. Anchetatorii se succe-
dau fără întrerupere, timp în care 
anchetatul era continuu privat de 
somn şi hărţuit. 

� Carcerele. Foarte calde, foarte 
reci sau foarte strâmte. 

� Manejul. Adică plimbarea 
anchetatului în cerc, în jurul gar-
dianului care îl loveşte când încearcă 
să modifice ritmul impus sau să se 
oprească. Forma extremă a proce-
deului era „manejul în pielea goală”. 

� Bătaia care nu lasă urme. 
� Diferite metode de tortură 

fizică (smulgerea părului, stingerea 
ţigării pe piele, „zăbala”, „frigarea”, 
bătutul la tălpi ). 

Combinate sau utilizate peste 
pragul suportabilului, asemenea me-
tode duc totdeauna la rezultatul 
scontat. Aceleaşi metode s-au folosit 
şi în ancheta Procesului de la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră (1952), orga-
nizat după acelaşi pattern şi cu 
aceleaşi funcţii ca şi Procesul de la 
Şahtî (1930) şi în ancheta procesului 
lui Vasile Luca (1952), ce a repro-
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dus tiparul ereziei ,,devierea de 
dreapta”.    

 
În loc de epilog – ,,afacerea” 
Meditaţiei transcedentale 
 
Ştim astăzi că Nicolae Ceauşescu 

a privit ca ,,erezii” ale dogmei co-
muniste chestiunea drepturilor omu-
lui, parafată şi de el în Acordurile de 
la Helsinki (1975). Abătându-se de 
la linia Moscovei în chestiuni de 
principiu, precum schisma sovieto-
chineză, „primăvara pragheză” 
(1968) sau perestroika gorbaciovistă 
(1986-1991), a fost privit şi el (şi a 
sfârşit) ca un eretic. 

Sovieticii şi-ar fi dorit un altfel 
de „frate mai mic” la Bucureşti. În 
consecinţă, ultimul lider comunist 
roman şi-a luat toate măsurile po-
sibile pentru a-şi conserva puterea. 
A existat însă şi un moment când, 
între ai săi, Ceauşescu s-a comportat 
ca şi cum ar fi descoperit un complot 
în grupul intelectualilor şi artiştilor 
care practicau Meditaţia transcen-
dentală40. În 1982 a trimis la munca 
de jos circa 250 de cercetători, artişti 
şi oameni de cultură, a destituit 
miniştri şi a desfiinţat Institutul de 
Cercetări Pedagogice şi Psihologice 
Bucureşti. În discursul public „afa-
cerea” n-a răzbătut decât prin câteva 
critici generale aduse mişcării 
Meditaţia transcendentală de revista 
Ministerului de Interne, Pentru 
patrie. Adepţii ,,transcendentalilor” 
erau învinuiţi, printre altele, că vi-
sează să stăpânească lumea41.  

Geneza adepţilor din România 
lasă loc de nuanţate interpretări. 

Conform referatului prezentat de 
Petru Enache, secretarul cu propa-
ganda, într-o şedinţă a conducerii 
partidului, în 1977, un anume 
Nicolae Stoian, cetăţean francez de 
origine română, intrase în legătură 
cu ataşatul cultural al României la 
Paris, propunând aplicarea unui 
program de dezvoltare a „inteli-
genţei creatoare” în ţară42. În urma 
acestei deja dubioase oferte primită 
de o ambasadă a unei ţări comuniste 
în Occident de la un transfug, imi-
grantul a venit în ţară ca să prepare 
aplicaţia. Primul contact l-a avut cu 
cercul yoga al Trustului de proiectări 
„Carpaţi”43, unitate a Gospodăriei de 
partid. Experimentul a fost preluat 
apoi de Institutul de Cercetări 
Pedagogice şi Psihologice Bucureşti. 
Însemna, în fapt, înfiinţarea unui 
grup de adepţi şi practicanţi ai 
Meditaţiei transcendentale. Succesul 
a fost absolut. La conducerea par-
tidului a ajuns o listă cu 370 adepţi 
care urmaseră 5-6 zile cursul de 
iniţiere, aproape toţi „pe bază de 
angajament”. Cam jumătate, adică, 
din efectivele partidului comunist 
din vara lui 1944!, împărtăşiseră cu 
magistrul, fiecare dintre ei, secretul 
mantrei. Printre iniţiaţi, lideri de 
opinie bine plasaţi în elita culturală 
românească precum: poetul Marin 
Sorescu, tenorul Nicolae Florei, 
naistul Gheorghe Zamfir, sculptorul 
Ovidiu Maitec, pictorul Sorin 
Dumitrescu, profesorul de filosofie 
Mihai Şora (fost ilegalist), acade-
micienii Victor Săhleanu şi Ştefan 
Milcu, criticul de artă Andrei Pleşu 
şi soţia sa, psihologii Irina Holdevici 
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şi Aurora Liiceanu44. Artişti, literaţi 
şi oameni de ştiinţă cu turnee şi 
stagii în străinătate, unii cu legături 
solide, din vremea studenţiei, în 
Uniunea Sovietică, alţii cu legături 
de prietenie cu urmaşi ai foştilor 
cominternişti. Altă observaţie care 
sunase clopotul pericolului în me-
moria lui Ceauşescu. De altfel, în 
şedinţa conducerii partidului, cei 
care avizaseră Meditaţia au fost 
învinuiţi de ,,atitudine de gură-
cască” şi lipsa de vigilenţă45. 

„Sectanţii” nu pot rămâne profe-
sori, învăţători sau cercetători, a 

decis Ceauşescu, forţând specialişti 
de înaltă clasă să-şi câştige pâinea ca 
muncitori necalificaţi46. Cum frica 
de necunoscut e cea mai mare, 
misterioasa „afacere” şi consecinţele 
sale au sporit frica românilor de 
Securitate. Dar i-au legitimat ca „di-
sidenţi” pe „excomunicaţi”. Atunci, 
însă, unii dintre ei s-au îmbolnăvit. 
Alţii au solicitat clemenţă, reinte-
grare profesională şi reprimirea în 
partid. La fel de misterios s-au făcut 
şi derogări47. 

 
 
Note 
 
1  De altfel, însuşi conceptul de om nou 

– scopul declarat al ideologiei 
comuniste, dar şi al ideologiilor 
fascistă şi nazistă – s-a inspirat din 
scrierile Apostolului Pavel. În toate 
aceste ipostaze ale sale – creştinism, 
comunism, fascism şi nazism – 
rezultatul marii schimbări se obţinea 
prin lupta dintre vechi şi nou.  

2 Expulzat din Paris, la cererea 
guvernului Prusiei, Marx s-a mutat 
la Bruxelles (1847), unde-a intrat în 
asociaţia secretă a Ligii comu-
niştilor. Din însărcinarea celui de-al 
doilea congres al ei, Marx şi Engels 
i-au elaborat programul, cunoscut 
sub numele de Manifestul Partidului 
Comunist (1848). Apelul cu care se 
încheie – „Proletari din toate ţările, 
uniţi-vă!” – a fundamentat, ideolo-
gic, crearea Cominternului (1919), 
Cominformului (1947) şi a tuturor 
celorlalte organizaţii suprastatale 
iniţiate ulterior de Kremlin.  

3  Cf. David Priestland, Secolul roşu. 
O istorie a comunismului, Editura 

Litera Internaţional, Bucureşti, 2012, 
p. 63.  

4  În 1903, la cel de-al doilea congres 
al Partidului Muncitoresc Social 
Democrat din Rusia, Lenin a 
provocat sciziunea sa, pe baza unor 
contraziceri privind statutul parti-
dului. Adepţii lui Lenin au fost 
majoritari (bolşevicii), detaşându-se 
de fracţiunea minoritară (menşe-
vicii). Până în 1952, partidul comu-
niştilor din Uniunea Sovietică a 
purtat în titulatura sa termenul de 
bolşevic.  

5 Cf. Alain Besançon, Originile 
intelectuale ale leninismului, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1993, pp. 
119-125  

6 Cf. Richard Pipes, Scurtă istorie a 
revoluţiei ruse, Humanitas, 
Bucureşti, 1998, p. 112 

7   Întâi acţionăm şi apoi vom vedea ce 
urmează. 

8  Congregatio de Propaganda Fide a 
fost înfiinţată de papalitate, în 
secolul XVII, pentru răspândirea 
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credinţei şi coordonarea activităţilor 
misionare. Pe aceste sensuri s-a 
structurat, ulterior, conceptual de 
propagandă politică.  

9 Alexandre Adler, Vladimir Fédorovski, 
Secolul roşu, Corint, 2012, p. 20 

10  Pragmaticul om politic a făcut atunci 
un viraj către trecut: începând din 
1921, a introdus „noua politică 
economică” (NEP).  

11  O amintire redată în memoriile sale 
de către doctorul personal al lui Mao 
evidenţiază identificarea cultului 
personalităţii cu anumite practici 
religioase. În 1959, Mao primise în 
dar, de la ministrul de externe al 
Pakistanului, câteva fructe de 
mango. Le-a trimis muncitorilor din 
fabrici. Cele câteva fructe ajunse 
într-o fabrică de textile au devenit 
obiect de cult şi… împărtăşanie. 
Întâi s-a organizat o adunare în 
onoarea celui care-a trimis darul. 
Fructele au fost apoi trase în ceară şi 
aşezate pe ,,altarul” mesei din sala 
de şedinţe. Prin faţa lor au trecut toţi 
muncitorii. Observând că încep să se 
altereze, conducătorii fabricii le-au 
fiert într-un vas uriaş cu apă. Din 
,,compotul” acesta s-au ,,împărtăşit” 
apoi toţi muncitorii într-o altă 
ceremonie de venerare a lui Mao 
(Cf. Li Zhisui, Viaţa particulară a 
preşedintelui Mao, Editura Elit, 
Bucureşti, 1997, pp. 187-188).  

12  Jean Francois Soulet, Istoria 
imediată, Editura Corint, Bucureşti, 
2000. 

13  Orlando Figes, Rusia revoluţionară. 
1891-1991, O introducere, Corint, 
Bucureşti, 2016 pp. 176-177. 

14 Arkadi Vaksberg, Vychinski, Le 
Procuror de Stalin, Les grands 
proces de Moscou, Albin Michel, 
Paris, 1991, p. 74 

15  Lev Troţki (1879-1940), născut într-
o familie de evrei bogaţi, a aderat 
din tinereţe la marxism. S-a implicat 
activ în revoluţia de la Petrograd din 
toamna lui 1917, după care a devenit 
comisar al Afacerilor Externe. În 
războiul civil a fost creatorul şi con-
ducătorul Armatei Roşii. Conflictul 
cu Stalin l-a dus la excluderea din 
partid (1927) şi la expulzarea din 
ţară (1929). În exil a scris cărţi 
critice la adresa stalinismului şi a 
fondat Intrenaţionala a IV-a (1938). 
A fost asasinat, în propria sa casă din 
Mexic, de către un agent sovietic 
(1940). 

16  În 1933, partidul avea aproximativ 
3,5 milioane de membri, epurările 
ducând la scăderea lui la 1,9 
milioane, în 1939. Sursa: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/PCUS/, 
consultat în 24.08.2016. 

17  Orlando Figes, op. cit., p. 177. 
18  Idem. 
19  Viaceslav Molotov (1890-1986), 

unul dintre protejaţii lui Stalin, a 
îndeplinit importante funcţii în con-
ducerea PCUS, precum acelea de 
Preşedinte al Consiliului Comisarilor 
Poporului (prim-ministru, 1930-
1939) şi Ministru de Externe (1939-
1949). 

20 Orlando Figes, op. cit., p. 178. 
21 Cf. Raoul Girardet, Mituri şi mito-

logii politice, Editura Institutul 
European, Iaşi, 1998. 

22  Unul dintre rechizitoriile proceselor 
din 1938, atribuit lui Andrei I. 
Vîşinski, Procurorul general al 
URSS, conchidea următoarele: „În 
ţara noastră bogată în resurse de tot 
felul era cu neputinţă, este cu 
neputinţă să lipsească vreun produs. 
Ştim acum, de ce, în ciuda abun-
denţei de produse, nu se găseşte 
momentan când un articol, când 
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altul. Vina este tocmai a acestor 
trădători” – cf. Lavinia Betea, 
Mentalităţi şi remanenţe comuniste. 
Aspecte psihosociale, Editura 
Nemira, Bucureşti, 2005, pp. 233-
234. 

23  Roy Medvedev, Despre Stalin şi 
stalinism, Humanitas, Bucureşti, 
1991, p. 289. 

24  Inchiziţia a apărut în secolul al XIII-
lea ca o instituţie a catolicismului, 
după ce acesta a devenit o religie de 
stat. Rolul acestui tribunal era să 
apere puritatea dogmei de devieri de 
practică sau interpretare numite 
„erezii”.  

25 A. I. Vîşinski (1883-1954) şi-a 
început cariera politică ca membru al 
fracţiunii menşevice a social-
democraţilor ruşi. Provenind dintr-o 
familie înstărită şi specialist în drept, 
în calitate de susţinător al lui 
Kerenski, în vara lui 1917 semnase 
un mandat de arestare împotriva lui 
Lenin. „Pata neagră” de la dosarul 
său va fi bine speculată. Un amănunt 
relevant despre personalitatea sa se 
leagă de procesul altui vestit 
bolşevic, Serebriakov, în casa căruia 
procurorul Vîşinski se va muta 
imediat după ce-i pronunţă con-
damnarea la moarte.  

26  Condamnările la moarte ale ere-
ticilor prin ardere pe rug s-au 
pronunţat de Inchiziţie pe substratul 
citării lui Isus Hristos de către 
Apostolul Ioan: ,,Dacă nu rămâne 
cineva în Mine, este aruncat afară, ca 
mlădiuţă neroditoare şi se usucă; 
apoi mlădiţele uscate sunt strânse, 
aruncate în foc şi ard” (Ioan: 15, 6).  

27  După mărturisirile unui fost anchetat 
în procesele staliniste postbelice, 
lucrurile se petreceau şi în acest fel: 
„Când au venit să mă aresteze şi m-
au dus la primul interogatoriu, m-au 

întrebat: ştii de ce eşti aici? Am 
spus, da, vreţi câteva informaţii de la 
mine. Nu, nu vrem nici o informaţie 
de la tine, ştim totul despre tine. 
Vrem mărturisirea ta” (Cf. Stelian 
Tănase, „Interviu cu G.H. Hodos” în 
revista Sfera politicii, 1996, anul V, 
nr. 35, pp. 26-28). 

28  Andrei Soljeniţîn, Arhipelagul Gulag, 
Editura Univers, Bucureşti, 1997, p. 102. 

29  Pavel Sudoplatov, Misiuni speciale; 
Arhitectura terorii, Elit Comentator 
& Eleusis, Bucureşti,1996, p. 313. 

30 În modul acesta cinic era numită 
execuţia tipică ,,marii terori” sta-
liniste, cu metoda împuşcării victi-
mei cu pistolul în ceafă. Ca să nu 
murdărească haina militară cu 
sângele victimei, simultan apăsării 
pe trăgaci, cekistul îi aplica o 
lovitură la fund. 

31 Arkadi Vaksberg, Vychinski, Le 
Procuror de Stalin, Les grands 
proces de Moscou, Albin Michel, 
Paris, 1991, p. 123. 

32  Ibidem, p. 95. 
33  Originea revoluţionarului de 

profesie poate fi plasată în întâlnirea, 
din exil, între nihilistul rus Bakunin 
şi tânărul Neceaev. Cel din urmă a 
elaborat un cod al eticii şi acţiunii 
„revoluţionarului de profesie” cu-
noscut sub denumirea de Catehismul 
lui Neceaev (1869).  

34  Cartea a fost tradusă în România: 
Artur Koestler, Întuneric la amiază, 
Editura Albatros, Bucureşti, 1991. 

35 Nikolai Buharin (1888-1937) s-a 
născut la Moscova într-o familie de 
profesori. După studii la univer-
sitatea din oraşul natal, a fost exilat 
în Siberia (1911) pentru activitate 
revoluţionară. Din exil a fugit în 
străinătate. După victoria revoluţiei 
bolşevice s-a afirmat ca unul dintre 
fondatorii ideologiei comuniste, cu 
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rol hotărâtor în redactarea Consti-
tuţiei URSS (1936). În „testamentul“ 
său, Lenin l-a apreciat ca fiind „cel 
mai important şi mai valoros 
teoretician al partidului”. În perioada 
de tatonare a acordurilor între teoria 
şi practica revoluţionară, Buharin s-a 
remarcat ca exponent al „comu-
nismului de stânga” (milita pentru 
declanşarea revoluţiei mondiale şi 
impunerea dictaturii proletariatului). 
S-a împotrivit însă colectivizării 
forţate, făcându-se vinovat şi de 
„deviaţionism de dreapta”. Ca fost 
colaborator al lui Troţki, s-a ales şi 
cu eticheta de troţkist. A fost arestat 
in martie 1937 sub acuzaţia de 
spionaj în favoarea unei puteri 
imperialiste şi defăimare a regimului 
stalinist. Greva foamei pe care-a 
declarat-o, la început, ca protest, a 
fost caracterizată de foştii tovarăşi 
drept ,,conduită antipartinică”. Şi-a 
îndeplinit ,,sarcina de partid”, pro-
cesul său fiind un model de proces 
stalinist. Cum printre victimele 
reabilitate de Hruşciov prin ,,raportul 
secret” s-a aflat şi Buharin, cazul 
anchetei sale a devenit un exemplu 
de ,,arhitectură a terorii staliniste”, 
generată de ,,cultul personalităţii”.  

36 Aron, R., La lutte de clases, 
Galimard, Paris, 1964. 

37  Lucreţiu Pătrăşcanu (1900-1954) s-a 
născut într-o familie cu rădăcini 
aristocratice din Moldova. Membru 
al PCdR încă de la înfiinţarea 
acestuia (1921), licenţiat în drept şi 
doctor în ştiinţe economice al 
Universităţii din Leipzig, Pătrăşcanu 
a făcut o figură de execpţie în micul 
PCdR. Reprezentant al PCdR în 
structurile Cominternului (1933-
1934), Pătrăşcanu cunoştea reali-
tăţile sovietice. Prin legăturile de 
rudenie sau de amiciţie ale familiei 

sale cu persoane de importantă po-
ziţie şi influenţă, deosebit de ceilalţi 
ilegalişti, Pătrăşcanu n-a fost închis 
în anii războilui, ci a obţinut „domi-
ciliu forţat” la una dintre pro-
prietăţile familiei. Faptul va deveni 
„dovadă” a colaborării sale cu „orga-
nele represiunii burghezo-moşiereşti 
şi fasciste” şi „trădării tovarăşilor 
săi” – două dintre acuzaţiile proce-
sului. Datorită aceloraşi relaţii de 
familie, Pătrăşcanu a reprezentat 
partidul comunist în alianţa politică 
(Blocul Naţional Democrat) ce a 
declarat scoaterea ţării din războiul 
împotriva URSS la 23 august 1944. 
Pătrăşcanu a preluat şi preşedinţia 
delegaţiei româneşti care a semnat la 
Moscova armistiţiul cu Uniunea 
Sovietică (septembrie 1944). În 
primul guvern constituit după 
întoarcerea armelor, a ocupat funcţia 
de ministru al Justiţiei.  

38  În spiritul aceleeaşi manipulări, 
Ceauşescu n-a reabilitat public nici 
victimele celorlalte procese politice: 
procesul de la Canalul Dunăre-
Marea Neagră (1952) şi procesul 
Vasile Luca (1952).   

39  A fost şi cazul lui Lucreţiu 
Pătrăşcanu care, în decursul anche-
tei, a avut trei tentative de sinu-
cidere. Industriaşului Alexandru 
Ştefănescu, aflat la o vârstă înain-
tată, i s-au adus la cunoştinţă acu-
zaţiile abia în proces, pe baza 
„martorilor” fiind condamnat la 
muncă silnică pe viaţă. 

40 Mişcarea fondată în anii ‘50 de 
călugărul indian Maharishi Mahesh 
dobândise popularitate prin adepţi 
celebri precum membrii formaţiilor 
Rolling Stones şi Beatles. În practi-
carea ei, prima fază este iniţierea 
făcută prin şedinţe teoretice de un 
magistru, urmate de o ceremonie în 
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care iniţiatul îşi primeşte mantra. 
După un anumit timp, fostul iniţiat 
devine, la rându-i, maestru, ini-
ţiindu-i pe alţii. 

41  Lavinia Betea, „Revoluţia culturală” 
– Afacerea ,,Meditaţia transcenden-
tală”, în Jurnalul Naţional, 19 
august 2005.  

42  ANIC, fond CC al PCR – 
Cancelarie, dosar 24/1982, ff. 25-28. 

43 Idem, f. 25. 
44  Perspectiva victimelor a fost descrisă 

pe larg de Doina Jela, Cătălin Strat, 
Mihai Albu, Afacerea Meditaţia 

transcendentală, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2004 

45 ANIC, fond CC al PCR – 
Cancelarie, dosar 24/1982, f. 33. 

46  Idem, f. 57. 
47  Bunăoară, Andrei Pleşu, ministrul 

Culturii din primul guvern post-
comunist, a fost trimis cu o bursă la 
Heidelberg (1983-1984), după care 
şi-a reluat postul de cercetător 
ştiinţific la Institutul de Istoria Artei. 
Cf. Protagonişti ai vieţii publice, 
decembrie 1989-decembrie 1994, 
vol.3, Agenţia Naţională de Presă 
Rompres, Bucureşti 1995, p. 59. 
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