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„Nu trebuie să-ți pierzi credința în umanitate. Umanitatea este un ocean; dacă câteva picături
din apa oceanului sunt

murdare, asta nu înseamnă că întregul ocean se va murdări.”

– Mahatma Gandhi

Dicționare le definesc UMANITÁTEA drept un sentiment de bunăvoință, compasiune pentru
nenorocirile altuia, omenie, umanitarism, bunătate, milă. Sigur că această virtute – aparține
oamenilor prețioși, oamenilor care s-au născut cu ea sau, și-au educat comportamentul
devenind făcători de bine în această lume. Și sunt destui.

Umanitatea își întinde aripile până unde se întinde dreptatea, „dincolo de dreptate locuiesc
fiarele sălbatice”, ne spunea ideologul Revoluției de la 1848 – Simion Bărnuțiu.

Ea este cultura pe care o acumulezi de-a lungul vieții, este idealul etic al devenirii unui om cu
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calități sufletești superioare, să poți trăi liniștit și fericit în societatea din care faci parte, și să poți
contribui cu ceva bun la perfecționarea ei. Atâta timp cât trăim pe Pământ, majoritatea noastră
experimentează ceea ce numim umanitatea, adică „de a fi om”.

Avem defecte, suntem imperfecți, dar dorința noastră este de a deveni cât mai buni, mai drepți,
mai plini de compasiune pentru cei de lângă noi. „Compasiunea este principala, poate chiar
unica lege a existenței pentru întreaga umanitate”, scria Dostoievski. Experiența omenească
este una educativă, experimentală, dedicată evoluției spirituale, în primul rând. Nimeni nu este
perfect, dar pentru a te numi om trebuie să diferențiezi binele de rău, să și experimentezi răul
din puținele cazuri întâlnite, perioade urâte ale vieții care, nu ne ocolesc complet, ci aripa răului
ne mai atinge uneori. Important este să treci peste aceste perioade, să devii uman și să îți
exprimi umanitatea față de cei din jurul tău. Să înțelegi libertatea dăruită de Divinitate de a-ți
exprima liberul arbitru, de a fi în stare să discerni și să alegi între bine și rău. Dar pentru a
discerne este necesar efortul de a gândi, de a te informa, de a te instrui și de a avea credința în
Dumnezeu care te ajută să cunoști binele, luminându-ți mintea. Ajungi în felul acesta să înțelegi
viețile chinuite ale unor oameni, lipsurile lor, suferințele și dorințele lor și să-i ajuți, nu să-i sperii
sau să-i alungi. Să ai acel sentiment al iubirii, să alungi răutatea din sufletul tău și să faci loc
larg bunătății.

Să încercăm să ne însușim tot ce este bun din jurul nostru, să admirăm oamenii merituoși, să
prețuim învățătura și comportamentul lor și să învățăm de la ei. Să fim modești și să ne
cunoaștem interiorul ființei noastre, cu părțile bune și cele rele care pot fi modificate, luând și
ele calea binelui. Mai greșim, desigur, dar când greșim să recunoaștem, să nu ascundem
adevărul și să încercăm să îndreptăm greșeala, în așa mod în care sufletul nostru să fie liniștit
și mulțumit și de asemenea să liniștim și sufletele celor din jurul nostru. Să dăm dovadă de spirit
de sacrificiu, ori de câte ori ne aflăm în situația de a ajuta pe cineva. Să construim ceva, să nu
dărâmăm ceea ce este bine făcut de alții. Și toate pentru a trăi sănătoși, în înțelegere, în
libertate.

BESTIALITATEA este inumanitatea, este cruzimea feroce, sunt faptele bestiale, cum le
definește dicționarul. Oamenii lipsiți de calitățile umane, oamenii cu mintea îngustă și cu sufletul
gol, fac de multe ori dovada actelor inumane. Aceste ființe sunt împrăștiate printre noi.
Mărturisind și ispășindu-și pedeapsa, vor putea să-și salveze sufletele. Preafericitul Augustin
spunea: „Fă-te un gol ca să fii umplut”. Când ura golește sufletele, este greu, foarte greu să
primească binele, dar nu imposibil.
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Exemplu dureros și dramatic l-am avut într-una din aceste zile, vineri 10 august, când zeci de
mii de protestatari din diaspora și din capitală precum și din alte orașe ale țării s-au adunat de-a
lungul zilei în Piața Victoriei din București, pentru a-și arăta nemulțumirea față de Guvern. Cele
mai importante nemulțumiri ale lor au fost schimbările legislative care slăbesc Justiția. S-a
scandat împotriva Partidului Social Democrat (PSD) de la guvernare, împotriva guvernului și a
corupției care a prins rădăcini puternice: „Jos Guvernul!” „Vrem democrație și legi care apără
cetățenii, nu politicienii”, „Hoții, hoții!”, „Fără penali!”. Câțiva protestatari, neidentificați încă, au
forțat gardurile instalate de jandarmi pentru apărarea clădirii Guvernului, au aruncat cu sticle și
pietre în jandarmi – se presupune că au fost grupuri de "provocatori" veniți în Piața Victoriei – ,
iar jandarmii, într-un număr uimitor de mare au împrăștiat cu aplomb gaze lacrimogene spre
mulțimea pașnică formată din oameni bătrâni, maturi, tineri dar și copii. În urma atacurilor sute
de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pe măsură ce protestul a continuat după
lăsarea serii, jandarmii primind ordinul de evacuarea a protestatarilor, au împrăștiat din nou
gaze lacrimogene și au folosit tunul cu apă, au lovit protestatarii non-violenți care își țineau
mâinile ridicate. Scene umilitoare! În urma acestor bestialități peste 400 de persoane au avut
nevoie de asistență medicală.

Toți protestatarii, cei din țară dar și cei mulți – diaspora românească – strigau pentru că își
doresc o viață mai bună în țara lor România, pentru ei și pentru copiii lor, cei născuți și cei
nenăscuți încă. Am putut citi în ziare mărturisiri emoționante: „Ultimii ani de viață ai mamei i-am
risipit în Italia pentru o viață mai bună. Ei ne-au alungat”.

„Veți fi acoperiți cu noroiul urii mai ceva decât ați acoperit voi mulțimea de manifestanți pașnici
cu gaze lacrimogene. Nu poți „pedepsi” 100.000 de români cu gaze, tunuri cu apă, grenade, și
să scapi cu niște scuze. Singura scăpare este să fugiți care încotro: Brazilia, Madagascar,
Costa Rica. Dacă mai stați, veți fi anchetați, judecați, pentru tentativă de omor, pentru
agresarea gratuită a 100.000 de cetățeni români, care-și manifestau pașnic păsurile și
nemulțumirile. Încă odată. Dacă nu dispăreți, dacă generați în continuare războiul fratricid
români-români, veți înfunda pușcăria pentru ani buni. Că așa e în democrație”, sunt cuvinte
scrise în ziarul „Adevărul” – o invitație „elegantă” de a ne lăsa în pace prin plecarea dorită de
aproape întregul popor.

Unui protestatar, la spital, i s-a scos din picior capacul unei grenade. Imagini tulburătoare au
apărut în spațiul public de la mitingul de vineri, din Piața Victoriei: imagini în care un protestatar
este bătut cu bestialitate de un jandarm înarmat și alt video-clip în care apare un jandarm care
este la rândul său bătut de un protestatar. Jandarmeria în loc să protejeze populația, a apărat
regimul PSD, i-a apărat pe conducătorii îngâmfați cu mințile scurte, dar cu declarații pline de
ură, de dorința răzbunării, a distrugerii celor ce îndrăznesc să protesteze. Protestatarii au făcut
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efortul de a fi umani în acel loc din Piața Victoriei, devenit lipsit de umanitate din pricina
comportamentului bestial al jandarmilor.

Ceea ce s-a întâmplat în data de 10 august 2018 la protest nu poate rămâne fără consecințe.

Un om normal, echilibrat, nu poate rămâne insensibil la problemele societății civile și ar fi trebuit
să existe dialogul, dar acesta a lipsit, tot din lipsa de umanitate, din îngâmfare, din egoism,
pentru protejarea puterii celor ajunși să o aibă, și a averilor dobândite prin viclenie și furt. Sunt
oamenii din fruntea guvernului, al partidului de guvernământ, al celor care fac legile țării în
folosul lor propriu. Oameni toxici pentru țară, pentru popor.

Dar „Atâta timp cât tu ești dispus să mori pentru umanitate, viața țării tale este nemuritoare”, a
spus-o politicianul italian Giuseppe Mazzini.

Dacă vrem se pot găsi metode, mijloace cinstite, fără a folosi violența, pentru a ne rezolva
problemele. Putem să insistăm pentru a promova umanitatea și unitatea în rândul oamenilor, a
societății întregi.

Realitatea momentului istoric în care ne aflăm este dramatică. Puterea este acaparată progresiv
în mâna unor măscărici toxici ai istoriei, puși pe furt, îmbogățire, dominare, dezbinarea
populației, distrugerea țării, iar unii, din lașitate sau prostie acceptă să devină sclavii acestui
sistem autocratic, refuzând conștientizarea și trezirea, pentru care s-au auzit în Piața Victoriei
cuvintele imnului: „Deșteaptă-te Române!” Este o adevărată criză morală și economică din care
trebuie să ieșim, pentru a deveni poporul mare și puternic din istorie, ca nimeni să nu ne poată
amenința cu divizarea sau cu dispariția.
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