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Lupta politici

De ce oare, citind aceasti carte, am fost stribdtut, fbrl si vreau, de o
undi de triste{e profundl ce m-a dus cu gindul la acel ,,amar sufletesc..
pe care l-a simlit gi exprimat atdt de adxnc, zguduindu-ne pentru tot-
deauna fiinfa, Mihai Eminescu? Sl fie oare fapful ci am vdzutin ea cro-
nica vie, fbcutl ftri concesii, a unei firi in plini pribugire? o lari in care
panr gi gansa de a te nagte este pusi sub semnul acestui paradox: ,,fh-mi
mami cu noroc gi-arunc6-ml in foc..!

... .larl' neagezati", imi cad in suflet ca un clopot de inmormdntare
cuvintele cronicarului. Deschide-{i cartea gi citifi-o gi veli simti cu un
strlmogesc diapazon al firii acea panicr de nedescris in fala seismului
continuu, ce nu vrea parcl si scufunde numai plmantul acesta insfiinfit,
dar gi nobila casi lirineascl a sufletului rominesc, ridicati cu atata
trudi pe el! Parci ai in fa![ un teribil seismograf ce inregistreazi in ritm
alert erodlrile infinite gi iremediabile la care este supus acest ..humus su_
fletesc" cu scopul cinic de a-l schimba o dat[ pentru totdeauna. pe acest
tirim vegnic insangerat de suferinte se duc in continuare lupte politice.

Polisul, cetatea, a creat politica. Iar aceasta din urmi a dai nagtere
unui copil norL, zoon politikon sau animalul social. Aga spune Aristotel.
Dar oare omul cel nou-niscut al cetitii era omul deplin? se emancipase
el cu adevirat de reflexele lui atavice, sau doar le rinduia gi le punea la
lucru intr-o forml mai cinicl gi mai perversl? Animalul social, adici
omul nedesprins inci de rrdicinile incalcite gi tenebroase ale naturii ne-
mxntuite. Poate de aceea, dupl sute de ani, Friedrich Nietzsche era
indreptllit si exclame cu tragici luciditate: ,,nu cere fiarei sl nu fie
fiarl!" Dar iatl ci, in istoria milenarI a luptelor politice, au fost gi para_
doxuri. Iar mie cel mai sublim gi cel mai neagteptat mi se pare cel nlscut
din cruntul conflict dintre Andrei Bathory si minunea u...u de voievod
roman numit Mihai viteazul. oare ce l-a determinat pe acesta din urmi
s6-gi conduci pe ultimul drum adversarul, inchinandu-se cregtinegte gi
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Lupre polrtrcL

stand cu luminarea aprinsi in spatele cosciugului aceluia pentru care
orice tulburare omeneascl incetase? cici nu voievodul il omorise, ci
algi, din propria lor iniliativi slugarnici gi criminali. El, Domnul primei
noastre uniri, mergea cu capul plecat in urma umbrei ce fusese odatl
adversarul slu, {inand in pumnul strans, .r,t sabiu urii 9i rlzbunirii, ci lu-
minarea iertirii gi impdcirii. Tainic popor mai avem qi de aceea,
Doamne, cAt ii suntem de datori!

Existi inAnna Kareninaun personaj prin care Tolstoi isi mirturisegte
credin{a: ,,specia m-a invilat sl te calc in picioare! Noroc cu invl{[tura
cea cregtinl ce mi-a goptit neincetat sl imi iubesc semenul!" $i plecind
de aici, iatl ce paradox, si aceasti carte pe care o veli deschide! porniti
necrutitor parci din dictonul lui Seneca, ,,viala inseamni lupt#', igi duce
bitiliile, vai pe cite fronturi deodati, ca apoi, citre final, imprevizibil qi
nlucitor de dezarmant, si dezerteze public intr-o lume inalti a unei
neagteptate vibralii sufietegti. Cici trAmbila de lupti s-a stins, fbcind loc
gAndului luminl ce parci ili goptegte: ,,daci dragoste nu e, nimic nu e!"
Aqa este aceastl carte, un paradox de suflet llrinesc, ciruia viitura isto-
riei nenorocite, propriile sllbiciuni gi picate, nu i-au putut gterge lumina
cregtinl. Cici dincolo de piesele de Eah ale discursului politic, egalonate
cu grijl gi pregitite de atac cu scopul unic de a-Ei face ,,mat" adversarul,
chemate cu suflu strategic, rAnd pe rind, cu nume de legiuni romane:
,,politice, economice, legislative, civice", se strecoari brusc, neagteptat, ca
un ,,accident" sufletesc salvator, sau mai bine spus, ca o ,,slibiciune"
mantuitoare, acel suspin omenesc, al omului ce a suferit, nu o infrAngere,
ci o mare nedreptate, precum gi a induririi crucii ei. $i, abia atunci, veli
descoperi sub platoga de nepitruns a luptltorului politic, a acelui de te-
mut gi nestlpdnit zoon politikon, neagteptate vibralii sufleteqti, m6nun-
chiuri de dragoste gi compasiune, aruncate in grldina suferinlei
omenesti. Iar dacl tu, cititorule, antrenat in a vedea omul asa cum este, gi
nu bietele lui idei trecitoare, vei tiia cu de la tine putere, cu o macetl su-
fleteascl, lianele junglei politice, vei descoperi ci, dincolo de vegetafia
luxurianti gi sufocanti, se ascunde un sol bun sufletesc pe care poli sl
calci in siguranli.

$i astfel, vei descoperi tu, cititorule, ci aceastl carte nu este nicide-
cum dedicati luptei politice, ci este o sensibili gi tulburi.tor de profundi
mirturisire a unei schimbiri interioare. Clci prelul nedreptlfii indurate
cu verticalitate nu poate s[ fie decat un sublim pagaport citre libertate.
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Timpul va qterge necru{ltor lupta politicl a vremurilor de azi, dar nici-
decum numele celui care, prin zlnginitul armelor incrucigate, a gisit
timp sufletesc ca s[ repare chilia SfAntului Cuvios Daniil Sihastrul.
uitarea se va asterne peste adversarii zilei, dar nu gi peste numele celui
care s-a aplecat, cu griji pirinteascl, spre tineretul lirii ca si-l ajute gi
s[-l scape a$a cum a putut s-o faci de la marele naufragiu social al prii.
$i multe vor trece in nefiinfl, dar nu gi gestul celui care a mangiiat siri-
cia familiilor oropsite, dlruindu-le din suflet decenfa de a fi. in fond, au-
torul acestei cir{i va fi fiind in timp ca sufletul acelui liran din Evul
Mediu, care, mAncind la ospilul vie{ii cu prietenii sli buni: Bogilia,
Curajul gi Frumusefea, a fost chemat neagteptat de Moarte s-o urmeze.
Si, speriat fiind, cutremurat de frica neantului, a implorat pe cumplita
Doamni in Negru s[-l lase cu un insolitor. Dar tofi cei de la masi, pe
rAnd, l-au refazat Si-atunci, de undeva, s-a auzit o voce: ,,Vin eu, nu-!i
fie fric[! Nu te voi llsa singur!" Jlranul si Moartea, deopotrivi, s-au ui-
tat uimili la cel care vorbise. Era un biet om slrac, descull gi zdrentlros.
,ilu cine egti?", l-au intrebat cei doi in cor. ,,Sunt Fapta Buna", rlspunse
desculpl.

Dan Puric
13.I1.2017,00:16
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Senzafia mea este cl marea schimbare din'89 ne-a gisit total nepre-
gltili pentru ce urma si vin[. Cred cl pu]ini dintre noi igi mai imaginau,
in anii '80, ci lumea ar putea arlta gi altfel. Dac[ am f\ crezst ci uriaga
minciuni din jurul nostru s-ar putea sparge vreodatl, e posibil ca unii
dintre noi si fi citit alte cirli preg[tindu-se pentru o lume altfel.

$i pentru ci, dupl'89, cineva trebuia s[ fac[ asta, gi in politicl, gi in
economie, a explodat veleitarismul, cu consecinfele de rigoare. Am mers

din gard in gard, printre perdele de fum, aruncate ba de unul, ba de altul,
fir[ si inlelegem ce ni se intlmpll, dar cu entuziasm.

Au trebuit s[ treacl mereu ani buni ca sl pricepem, in fiecare etapl,
ce-a fost sau cine a fost artificierul. Amatorismul a continuat, mai ales in
politicl, trebuie si o spun cu plrere de riu, iar mulli dintre cei nlscu{i
dupl'89 n-au citit acele cirfi de care e foarte mare nevoie inainte de a in-
tra in politici. Adlugim la tot ce-am spus profesionigtii din umbrl,
ascungi in institulii secrete, care au fost artizanii principali ai somnam

bulismului nostru. Aceia citiseri nigte clrfi, chiar prea multe, gi gtiau

exact ce fac. Ajungem, din picate,la o Rominie care astizi a intArziat cu

zeci de ani in loc si ardi etapele, avAnd oricum lipsi niEte alte zeci de ani

tn raport cu Europa. Ajungem la o Rominie care nu izbutegte inci s[
onoreze destinul slu european pe misura resurselor de toate felurile pe

care le are, mai ales umane.

Asta e tristelea mea. Cred ci gi a altora. E o tristele, nu-i o disperare, e

o agteptare activi. Vid in jur din ce in ce mai mu$i oameni cu care rezo-

nez, oriunde merg, in |ari gi in afari. Rominia are o energie pozitivi,
incl latenti, dar vie, in care am foarte mare incredere. Am simlit-o in
imprejuriri dificile. Iat[ de ce cred cl e nevoie de repere, e nevoie de

mirturii, e nevoie de experienfe, citeodati de sacrificii pe care unii din-
tre noi chiar le-am traversat gi am rimas intregi.

Cartea de fafl mi se pare o dovadi a ceea ce spun gi agtept. O depozi-

$e in fala unui imaginar tribunal al destinului nostru ca nafiune. E ca un
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gir de fotografii ale unor clipe de istorie, adlugdndu-se altor mirturii aie
celor de azi gi de ieri care au plltit un pre! -.rlt pr.u mare.

intr-un final, in care nu gtiu dac[ vom mai fi, cred c[ totul este sl fi
meritat gi Romdnia sl fie unde ii e locul.

Mircea Diaconu
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Mircea Diaconu Greselile fatale ale profesorului. L-am descifrat.

A dat din aripi si a incercat sr stingl lampa. A crezut sincer ci lumina
ei este nocivl. $i s-a ars. L-am descifrat. Am in fala ochilor intregul in-
ventar al gregelilor lui. Pentru care a plitit. Cu una dintre cele mai aspre
condamnlri din istoria recent[. zece ani de temnili. grea. care sunt
gregelile profesorului Dan Voiculescu? Cu ce incepe inventarul?

Prima gi cea mai importanti, gregeala sa de neiertat este ci a luptat
impotriva unui animal de pradi. A qezttt sincer, in naivitatea lui, ci il
poate invinge pe Traian Blsescu prin votul cetlfenilor. S-a ingelat. Dan
voiculescu este iniliatorul - gi acesta este principalul siu cap de acazare -
celei de-a doua suspendlri a pregedintelui Traian Blsescu si referen-
dumului pentru demiterea sa. La demitere au votat 7,4 mllioane de
romini ,,pentru". in total, erau necesare 8 I34 920 de voturi. Dar s-au
prezental la urne mai mu\i. Respectiv 8 459 053 de cetlleni. Conform
datelor oficiale ale recensimdntului populaliei, Traian Blsescu trebuia
demis. Numai ci aceste date oficiale au venit, in mod fatal, prea tdrziu.
Principalul siu duqman a rlmas in funclia de pregedinte in ciuda acestui
scor zdrobitor. in ciuda faptului ci mult mai mul1i cet[feni au votat pen-
tru demitere, in 2012, decit votaserl in 2009 pentru instalarea lui ca
pregedinte. in 2009 cAnd, iatl, stim astbzi,alegerile au fost fraudate.

Si, astfel, ,,omul bAntuit de Antene", dupi cum s-a exprimat atAt de
plastic Profesorul, s-a rS.zbunat.

Ca s[-l poat[ pedepsi, a schimbat de-a lungul mandatelor lui un numir
colosal de mare de procurori gi de judecitori. A dat in acest sens nu mai
pu{in de 4 200 de decrete. caz fard, precedent in istorie. A creat republica
procurorilor. Prin intermediul ei, a incercat gi a reugit, in buni mlsur[, si.-i
puni in genunchi pe judecltori. Nu pe to!i. Pe suficient de mul1i.

A doua gregeali capitali a profesorului, prima in ordine cronologici,
este insi alta. S-a luptat trei ani pentru a crea USL, cea mai puternici
alianli politici intilnitl in istoria recent5, care in decembrie 2012 a
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cigtigat alegerile, mlturind PDL-u1. Pentru aqa ceva merita de asemenea
s[ fie pedepsit.

Celelalte gregeli, numeroase, sunt mai mirunte. Mi voi multumi s[ le
enumar.

1) A apreciat cd, evazianea fiscall se ridici la amelitoarea cifrbde 40
de miliarde de euro si a incercat, fbrl succes, si dubleze pedepsele pen-
tru aceastl infracfiune. in naivitatea lui, a estimat cL ar putea fi
recupera{i, intr-un singur an, de la evazioniEti cel putin 28 de miliarde
de euro. Legea pe care a promovat-o in calitate de senator gi de
vicepregedinte al camerei superioare a Parlamentului nu a trecut Ei, dez-
amlgit, a demisionat.

2) S-a vulnerabiiizat, fiind simultan un important om de afaceri, po-
litician, dar qi patron al celui mai temut trust de presi. Trustul Antenelor.
Iar Antenele l-au tocat pe acelagi Traian Blsescu.

3) in 2009, cind pregedintele Rominiei, cu un cinism uluitor, aproape
cu zimbetul pe buze, a anunlat tlierea salariilor gi pensiilor romAnilor,
profesorul Dan Voiculescu a afirmat ci Blsescu a,,tratat cet[feanul nu ca

pe un partener, ci pur qi simplu l-a tAlhlrit. I-a bigat mina in buzunar".
Nici asta nu se iartl.

4) Considerand cl ,,pregedintele jucitor" a devenit pregedinte juc[rie,
Dan Voiculescu l-a poreclit, pentru minciunile lui imediat dupl victoria USL,

,, Pinocchio de Romania".

$i iatn ce a urmat. I-a fost construit unul dintre cele mai mincinoase
dosare penale din istoria recenti a Romdniei. Dosarul care rlmAne in
anale sub numele de ,,Telepatia'. Dar nu era suficient dosarul. Mai tre-
buia identificat gi un judecitor care s1-1 condamne. Pregedintele
instanfei a fost, faptfariprecedent, arestat gi ridicat cu masca{ii din sala

de judecatl. Pentru a-i face loc Cameliei Bogdan. Magistratul, care di
asiguriri in inregistrd.rile cu Traian Bisescu, fbrl si fi citit vreodatl do-
sarul, ci il va condamna pe profesor la 10 ani de temnili grea. $i o gi

face. Dar pentru asta a mai fost nevoie de un fals. De o declaralie in fals
a ministrului de atunci al agriculturii, pe nume Dacian Cioloq, conform
clreia statul ar fi fost plgubit. Iar Ciolog a semnat. Ca orice soldat disci-
plinat al sistemului. Pentru ca profesorul voiculescu si poati fi executat,
au mai fost pugi lazid gi mulli alti nevinovati, printre care academicianul
Mencinicopschi, un savant de renume mondial.
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Lupra por,rrrci.

Din inchisoare, Profesorul voiculescu gi-a continuat toate demersu-
rile. in politici, in economie, in legisla{ie, in societatea civili. gi a fbcut in
continuare opere de caritate.

Mi se pare lnsi ci cel mai important lucru pe care l-a descoperit acest
personaj gi il consemneazl,in cartea de fa{i este c[ ,,omul in lanfuri poate
fi liber".

Drept pentru care nu am avut nici cea mai micl ezitare pentru a
agterne pe hartie cuvintele de mai sus, care salutl aceasti noul aparilie
editoriall, semnatl de profesorul Voiculescu.

Sorin Rosca Stlnescu
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,,Lupta politicl II* - jurnalul de front
al profesorului Dan Voiculescu

Dup[ primele zeci de pagini n-am mai avut sentimentul cl m-am
aplecat peste o carte. M-am cufundat intr-o istorie treitr, pe care profe-
sorul Dan Voiculescu o reconstituie din mirturisiri, din scurte analize si
diagnostice economice precise, din documente judiciare, din judecl{i de
valoare asupra unor episoade politice cheie, din nota{ii fulgurante gi din
sfaturi de viafi.

Prima si cea mai apisati constatare care se degajl dupl ultimele cu-
vinte, bolduite, ale lucririi - ,,imi este dor de voi" (26 septembrie 2016,
din detenlie): omul acesta, prezent in toate nodurile istoriei Romd.niei
din ultimii 27 de ani, personalitate puternicl, tenace, cu puseuri de inte-
lectual vizionar, este, deopotrivi, de o profundl, omeneascl, empatie.
Aceasti empatie il poarti de la interacliunea cu liderii politici ai zilei
(multl vreme a fost unul dintre ei) la dialogul cu cetilenii de rind, bi-
trdni gi copii, personaje mirunte si marginarizate sau tineri de geniu de
care, prin fundafia sa filantropicl, se ingrijegte.

Profesorul Dan Voiculescu, care - cum ii place sl spuni - ,prin
muncl multi si cinstiti" gi-a construit un imperiu, n-a uitat Bariera
vergului, locul unde gi-a petrecut copil[ria slrmani., pe care o invoci de
nenumirate ori atunci cdnd intinde o mAnl de ajutor, cAnd - in calitate
de parlamentar al Rominiei - redacteazd, proiecte de legi pentru cei
mulli gi fragili,luptindu-se pentru aceasta cu cei putini gi la putere.

Lupta politicd - volumul2 nu este o carte de memorii, scrisl in tihna
bibliotecii de un autor care a depus armele, ci un jurnal de front, alcrtuit
din editoriale, texte polemice, radiografii economice, scurte postiri pe
blog - uneori foarte acide, alteori sentimentale - acoperind cei mai duri
ani din via{a profesorului. un infern din care astlzia iegit, reniscind din
propria cenuqi.
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A doua constatare care se degaj| din lectura lucrlrii e nedreptatea
cumplitl care i s-a fbcut acestui om fbrl altl vini, in toli anii acestia, de-
cit aceea ci n-a stat deoparte, cl a dorit s[ lase un semn al trecerii sale, in
clipele cruciale ale poporului siu. ,,De ce faci politic[? De ce i1i asumi
atitea injurituri, in loc s[ te bronzezipnn Tahiti?" l-a intrebat pe forum
un cititor, cAnd - pentru implicarea sa nlscuti din buna-credinli de a
indrepta lucrurile -, cAnd pentru tot ceea ce reugise shrcalizeze pentru
societatea aflatd, in durerile facerii capitalismului - reducerea TVA-ului
la produsele alimentare, compensalii pentru pigubilii Dacia, neimpozi-
tarea profitului reinvestit - a primit din partea statului ingrat cea mai
cumpliti pedeapsl: inchisoarea.

Ceea ce pe oricare altul l-ar fi ingenuncheat gi l-ar fi amulit, pe profeso-

rul Voiculescu l-a inddrjit. ,,Cel mai constant adversar politic al lui
Traian Bd.sescu", cum se prezintl, gi-a sipat in recluziune noi trangee de

hpt[, a continuat si-gi scrie tratatele de economie, a continuat sl strige,
sS,avertizeze.

Nu gi-a abandonat lupta gi crezul: ,,Mi voi dedica dreptllii sociale".

,puraj, demnitate, onoare" - iatl tripticul de principii pe care l-a inter-
nalizat gi pentru care lupti.

Ziua cind societatea romineasci igi va reclplta valorile confiscate e

tot mai aproape gi gralie profesorului Voiculescu, gi trustului de presi pe

care l-a construit gi a avut tlria exemplarl de a nu-l vinde in schimbul
libert5lii.

intr-o bunl zi, omului acestuia insetat de dreptate i se va face drep-
tate - singura compensalie pe care o agteapti. Pdnl atunci, un lucru e si-

gur: profesorul Voiculescu a cAgtigat lupta cu Sistemul.
Bogdan Chirieac
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