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Dublei memorii a lui Jules Tonon ºi Rudolf Petershage. Cel
dintâi — bunicul meu, un om paºnic, s-a opus ocupãrii Bel-
giei de cãtre hitleriºti. Al doilea — colonelul german care,
dintr-un simþãmânt al onoarei naþionale autentice, a refuzat
ordine inumane salvând astfel viaþa bunicului meu. Fãrã cel
de al doilea, nu l-aº fi cunoscut niciodatã pe primul!
Copiilor mei, pentru ca ei sã cunoascã o Europã a pãcii,
onorabilã ºi fidelã faþã de propriile noastre rãdãcini!
Faptul de a fi consacrat acest studiu lui Gandhi nu face din
mine un specialist al acestuia, nici un gandhist. Sunt pur ºi
simplu, cu toatã modestia, un cãutãtor al adevãr lui. (F. D.)

INTRODUCERE
Acest studiu s-a nãscut din convergenþa a trei sentimente

foarte diferite: admiraþia, exasperarea ºi speranþa…
Admiraþia pentru viaþa ºi opera unui om care a ºtiut, doar

prin puterea voinþei, sã-ºi conducã poporul spre libertate.
Exasperarea de a-i vedea mesajul veºnic trãdat, redus la

o singurã dimensiune ºi compromis de cãtre oportuniºtii care
vor mai degrabã sã foloseascã gandhismul decât sã-l serveascã.

Speranþa de a vedea cum gandhismul îºi regãseºte locul
printre marile curente politice contemporane, el pãrând a fi unul
dintre cele mai sãnãtoase, mai dezinteresate curente.

Pacifismul este o noþiune care nu înseamnã absolut nimic
în sine. Pacea nu înseamnã numai lipsa rãzboiului, înseamnã ºi
instaurarea unei societãþi cu dimensiuni umane. A apãra pacea
nu înseamnã numai a dori statu-quo-ul diplomaþiei internaþionale
actuale, care dupã ce a împãrþit Europa între douã mari puteri
rivale, viseazã sã facã din întreg globul o proprietate nord-ame-
ricanã. În atari condiþii, orice atitudine negativã ar fi un pas în
plus spre sinuciderea colectivã a omenirii.

Sã vrei pacea nu trebuie sã fie un pretext pentru o atitu-
dine de renunþare, de marginalizare sau degenerescenþã moralã
sub pretextul ipocrit cã morala ar fi o superstiþie burghezã. Multe
curente inspirate de pacifism sau de gândirea lui Gandhi, nu au
reuºit sã trezeascã decât suspiciune ºi neîncredere. 

Vãzând cum unii intelectuali europeni depreciazã astfel va-
lori indiscutabile, „Lumea a treia“ a vãzut ºi aici una dintre mul-
tiplele fantezii ideologice cu care este hrãnita de decenii. Nãs-
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cut în Asia, gandhismul nu are nevoie sã treacã prin Europa pen-
tru a se întoarce în Lumea a treia. Ideologie aparþinând unui
idealism din ce în ce mai rar, non-violenþa lui Gandhi nu a fost cu
adevãrat înþeleasã ºi aplicatã decât de popoarele care au simþit-
o în stare purã, fãrã o adaptare la spiritul occidental. 

Viaþa lui Mahatma Gandhi fiind indisociabilã de opera sa
politicã, vom pune în fruntea unui grup de studii privind câteva
aspecte particulare ale ideologiei lui, o scurtã biografie. Subiec-
tele abordate cu deosebire au fost alese pentru interesul lor strin-
gent faþã de marile probleme ale politicii internaþionale contem-
porane.

Este limpede cã aceastã carte nu doreºte sã fie o exegezã
a operelor lui Gandhi. Scopul urmãrit este mai degrabã de a arun-
ca o luminã nouã asupra aspectului politic al gandhismului ºi de
a face cunoscute poziþiile naþionaliste ale marelui om, poziþii de
obicei ocultate de biografii sãi ºi de specialiºtii care vãd doar aspec-
tul teoretic ºi intelectual al chestiunii, neglijând astfel valoarea
profund patrioticã a învãþãturii lui Gandhi.

Obiect de glume ºi neînþelegere pe de o parte, de admi-
raþie zevzecã ºi cvasi-religioasã pe de altã parte, gandhismul tre-
buie sã se pãzeascã atât de duºmani cât ºi de falºii sãi prieteni. 

Din punct de vedere politic, gandhismul se leagã de un vast
curent, care începe sã câºtige teren în unele cercuri europene.
Faþã de un capitalism care nu înceteazã sã intensifice oprimarea,
devenind în primul rând cosmopolit ºi imperialist, faþã de exage-
rãrile coercitive marxiste, se cautã calea spre o a treia soluþie
care sã fie în acelaºi timp umanã, naþionalã ºi gata de solidaritate.

În elaborarea specificitãþilor ideologice, gandhismul ocupã
un loc ales. Este una dintre primele ideologii care au evoluat inte-
gral în afara obiºnuitelor sfere ideologice occidentale. 

A neglija mesajul politic al lui Gandhi înseamnã, din partea
unei metropole în declin, a refuza ideologiile nãscute în afara sfe-
rei ei de protecþie. Cãci, dacã „pentagonismul“ are multe feþe,
cultura nu este cea mai puþin primejdioasã dintre ele. Imperialis-
mul cultural sau ideologic nu este spectaculos, dar modul lui de
se strecura peste tot ascunde   primejdii  multiple pentru integrita-
tea tuturor popoarelor. ªi aici, Gandhi a vãzut limpede, iar numãrul
detractorilor lui creºte din aceastã cauzã.
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PARTEA ÎNTÂIA

VIAÞA LUI MAHATMA  GANDHI

CUVÂNT ÎNAINTE
„Viaþa mea este mesajul meu“ 

Gandhi

În 1869, când se nãºtea Gandhi, colonizarea britanicã era solid
instalatã în India. Rãscoala eºuatã din 1857, istoric numitã „zaverã“,
nu servise pânã la urmã decât la transformarea aventurii englezeºti
într-un imperiu colonial ce pãrea durabil… India intrase sub tutela
britanicã atât de profund încât tânãra generaþie, departe de a se
arãta bãnuitoare sau duºmãnoasã faþã de dominaþia strãinã, se strã-
duia din toate puterile sã asimileze „binefacerile misiunii civilizatoare“
a noilor stãpâni. Supunerea politicã fusese favorizatã ºi întãritã de
un anume servilism intelectual ºi moral. Imperiul Indiilor pãrea desti-
nat sã mai dãinuie multe veacuri. Dar un popor întreg a vrut altfel. 

Când a murit Gandhi, doliul Indiei a fost cel al unei naþiuni libere
ºi independente. Dezmoºteniþii, paria, îºi regãsiserã moºtenirea ºi
„milioanele de muþi“ (termen aplicat populaþiei) se puteau din nou
exprima. Poporul indian obþinuse fãrã arme o victorie strãlucitoare,
iar forþa spiritualã ºi moralã pe care o cãpãtase în aceastã luptã
trezea interesul, atenþia ºi admiraþia lumii întregi. Istoria acestui mira-
col este ºi istoria vieþii lui Gandhi, cãci este opera lui. Nu degeaba,
compatrioþii sãi l-au poreclit ºi-l mai numesc încã Pãrintele Naþiu-
nii, înfãptuitorul unei revoluþii naþionale ºi spirituale, simbol al Indiei
eliberate…

ªi totuºi ar fi exagerat sã pretindem cã Mahatma Gandhi a
obþinut singur aceastã victorie. Nici un om, cât de deosebit ar fi,
nu poate iniþia singur un astfel de proces istoric. Numeroºi prede-
cesori ai lui Gandhi ºi mulþi dintre contemporanii sãi trasaserã de
acum calea pe care viitorul Mahatma avea sã-ºi îndrume poporul
spre independenþã. Predecesorii treziserã conºtiinþa poporului indi-
an, evidenþiind unele dintre aspectele sale naþionale, culturale, sociale
ºi morale. Geniul lui Gandhi are particularitatea de a fi ºtiut sã mobi-
lizeze ºi sã îndrume energia tuturor compatrioþilor sãi spre un obiec-
tiv comun. Printre eminentele personalitãþi care au trezit conºtiinþa
poporului indian, se cade sã menþionãm pe Raja Rammohun, Man-
abendra Nath Roy, Ramakrishna Paramahamsa, Swamis
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Vivekananda ºi Dayanand Saraswati, Dadabhai Naoroji,
Badrudin Tyabji, Sayed Ahmed Khan, Ranade, Gokhale, Tilak,
Aurobindo Gosh ºi Rabindranath Tagore. Toþi aceºti bãrbaþi au
întrezãrit destinul Indiei ºi au contribuit la crearea unui spirit de
sacrificiu care, în mâinile lui Gandhi, s-a transformat instrumen-
tul unei vaste revoluþii politice ºi morale. De s-ar fi nãscut câte-
va secole mai devreme, Gandhi nu ºi-ar fi putut îndeplini misiunea.
Dar este tot atât de adevãrat cã, fãrã Gandhi,  destinul politic al
Indiei ar fi fost considerabil diferit, iar forþa sa moralã — infinit mai
ºubredã, mai puþin specificã. 

Deºi Gandhi a trãit, a suferit ºi a murit în India ºi pentru elibe-
rarea indienilor, viaþa sa nu este importantã doar în acest context
naþional. Generaþiile viitoare nu-ºi vor aminti de el numai ca patriot,
om politic sau eliberator al unei naþiuni. Gandhi s-a distins ºi prin
spiritualitatea sa, prin forþa sa moralã, prin apelul adresat conºtiinþei
fiecãruia ºi deci omenirii întregi. El se pusese în slujba oamenilor ca
atare, fãrã diferenþã de naþionalitate, religie sau rasã … Dacã opera
lui s-a adresat mai ales indienilor, este pentru cã se nãscuse prin-
tre ei ºi pentru cã umilinþele ºi suferinþele lor îi cereau sã-i susþinã
ºi sã-i ajute. Dar lecþia sa de viaþã este la fel de interesantã pentru
toþi oamenii. ªi totuºi n-ar trebui sã ignorãm latura profund naþio-
nalã, chiar naþionalistã a gândirii lui Gandhi, care a fost motorul acþiu-
nii sale politice de emancipare universalã dar ºi specificã.

Chiar dacã un partid1 a adoptat ideile lui Gandhi, ducând India
spre independenþã, mi se pare paradoxal cã aspectul religios al învãþã-
turii lui nu a creat nici o ºcoalã teologicã. Gandhi nu a întemeiat
nici o bisericã ºi chiar dacã viaþa sa a fost animatã de o profundã
credinþã, el nu a lãsat în urma lui nici o dogmã, care sã deter-
mine dispute între discipoli. El nu a atribuit lui Dumnezeu nici un alt
calificativ, cu excepþia Adevãrului ºi nu a desemnat nici un drum pen-
tru a-l atinge, în afara cinstei ºi a cãutãrii neostoite a binelui ºi li-
bertãþii, cu mijloace ce nu aduc nici un prejudiciu fiinþelor vii. Prin
însuºi acest fapt însã, Gandhi depãºeºte cadrul naþional indian ºi
aparþine omenirii întregi. Opera sa este fãrã îndoialã o parte a moºte-
nirii umanismului mondial. 

O altã lecþie de viaþã a lui Gandhi este cã nu s-a nãscut „geniu“
ºi cã în copilãrie nu a dovedit facultãþi intelectuale deosebite de cele
ale majoritãþii oamenilor. Gandhi nu a fost un bard inspirat ca Rabind-
ranath Tagore. El nu avea viziuni mistice ca Ramakrishna. El nu a
fost un copil minune ca Shankara sau Vivekananda. Gandhi era un
copil ca oricare ºi se distingea mai ales printr-o timiditate de care
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a suferit multã vreme. ªi totuºi, în el zãceau evident niºte capacitãþi
care apoi s-au transformat într-o voinþã de nezdruncinat, însoþitã de
un profund simþ al moralei. Dar nimic, în copilãria lui, nu permitea
sã se întrevadã un destin remarcabil. Fiecare se poate inspira din
exemplul lui Gandhi, spunându-ºi cã oricine poate face ce a fãcut
el. „Geniul“ lui — din moment ce trebuie sã folosim acest termen
ambiguu — sãlãºluia într-o nevoie moralã fãrã margini. Viaþa lui a fost
o luptã permanentã, neîntreruptã, o cãutare continuã a libertãþii ºi
a adevãrului, nu a unui adevãr abstract, ci a Adevãrului metafizic,
ce nu poate fi atins decât în realitatea umanã. Gandhi s-a ridicat
treaptã cu treaptã, pãstrând întotdeauna o dimensiune umanã, chiar
dacã pare a avea ceva supraomenesc atunci când îl vedem în cul-
mea gloriei. Albert Einstein afirma: „generaþiilor viitoare nu le va veni
sã credã cã a existat vreodatã un astfel de om“. Chiar dacã Gandhi
s-a deosebit, pânã la urmã, de ceilalþi oameni, este bine sã ne amintim
cã a început la fel ca fiecare dintre noi. El a rãmas un om printre
oameni. A trãit ºi s-a sacrificat pentru  oameni…

Aceasta este învãþãtura pe care o putem trage din viaþa sa.
Din fericire, Gandhi a înregistrat el însuºi evenimentele cele mai mar-
cante ale existenþei sale ºi a descris cu o precizie minuþioasã evoluþia
conºtiinþei sale morale ºi intelectuale. Dacã nu ar fi fãcut-o, s-ar fi
gãsit în India ºi aiurea o mulþime de cronicari gata sã-i povesteascã
naºterea ºi copilãria, învãluindu-le într-o aurã divinã ºi o sumedenie
de superstiþii. Acesta este adevãrul care iese din gura lui Tagore,
atunci când cântã: „Cuvintele tale sunt simple, o ,maestre, dar nu
ºi cele ale oamenilor care vorbesc despre tine“.

I. ZORII UNEI EXISTENÞE
Mohandas Karamchand Gandhi s-a nãscut pe 2 octombrie

1869 la Porbandar, un orãºel de pe coasta apuseanã a Indiei ºi
totodatã unul dintre micuþele state din Kathiawar. El s-a nãscut dintr-o
familie aparþinând clasei de mijloc, din casta Vaishya2. Bunicul sãu
ajunsese pânã la cinul de Dewan, adicã prim-ministru al Porbandar-ului
iar fiul sãu, Karamchand, i-a succedat. Putlibai, mama lui Gandhi,
se distingea prin blândeþe ºi pioºenie. Ea a avut o mare influenþã
asupra fiului sãu.

Mohandas a intrat la ºcoala primarã din Porbandar,  reuºind
cu greu sã înveþe tabla înmulþirii … „Inteligenþa mea era foarte lentã
ºi memoria foarte proastã“ avea sã scrie el cu candoare mulþi ani
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mai târziu. Când Gandhi avu 7 ani, familia sa s-a stabilit la Rajkot,
un alt stat din Kathiawar, unde tatãl lui fusese numit Dewan. ªi-a
încheiat studiile primare ºi a intrat la liceu. Deºi conºtiincios, Gandhi
era considerat un elev mediocru ºi atrãgea atenþia prin timiditatea
sa extremã, aproape bolnãvicioasã. 

Aºadar, rezultatele sale ºcolare nu lãsau sã se întrevadã rolul
eminent pe care avea sã-l joace în viitor. Totuºi, la acea vreme, s-a
petrecut un eveniment semnificativ. Într-o zi, în clasa sa a venit un
inspector englez care i-a supus pe elevi unui examen de ortografie.
Mohandas a fãcut o greºealã ºi profesorul lui indian a observat. Aces-
ta i-a spus sã corecteze repede greºeala, inspirându-se din lucrarea
vecinului. Mohandas a refuzat ºi avea sã fie apoi certat pentru „pros-
tia“ de a fi fost prea cinstit. Putem de asemenea descoperi la acest
bãiat tânãr primele semne ale dorinþei de a-ºi schimba semenii,
dorinþã ce avea sã fie una dintre trãsãturile lui dominante. Dorind
sã-l facã mai bun pe un prieten al fratelui sãu mai mare, un anume
Sheikh Mehtab, Mohandas îi cãutã compania ºi prinse apucãturi pe
care urma sã le regrete mai târziu. Mehtab îl convinse cã englezii
au reuºit sã ocupe India, pentru cã mâncau carne, un aliment care
le dãdea putere. Mohandas provenea dintr-o familie de vegetarieni
ºi el începu sã mãnânce carne pe ascuns, din  patriotism. ªi totuºi,
lãsând la o parte reflexul vegetarianului care îi dãdea impresia cã
are „o caprã behãind în stomac“, el trebui sã lupte cu conºtiinþa sa
care îi spunea cã acest prânz clandestin nu  trebuia  descoperit de
pãrinþii sãi, pentru a nu fi obligat sã triºeze. O astfel de perspectivã
îi displãcea. Dupã câteva încercãri suplimentare el respinse ideea
de a se ascunde ºi se eliberã la gândul: „am gãsit libertatea; voi
mânca carne în faþa tuturor“. 

Mohandas mai era încã elev de liceu, când pãrinþii îl însurarã
cu Kasturbai, o fatã de 13 ani, ca ºi el. Pentru un bãiat de vârsta
lui, cãsãtoria însemna doar petreceri ce se þineau lanþ, haine noi ºi
o prietenã de joacã. Totuºi, în curând, începu sã simtã o atracþie
fizicã pentru tânãra sa soþie ºi îºi descrise sentimentele cu o emoþio-
nantã naivitate. Profunda tandreþe ºi respectul ce avea sã-l poarte
mai târziu femeilor, nu sunt strãine de aceastã experienþã person-
alã, pe care el o numea „barbarul obicei al cãsãtoriilor între copii“.

II. ADOLESCENÞA ªI STUDIILE LA LONDRA
Dupã ce ºi-a obþinut diploma de bacalaureat, Mohandas intrã

la Samaldas College din Bhavnagar. Studiile i s-au pãrut dificile ºi
atmosfera neprietenoasã. Între timp tatãl sãu murise în 1883. Un
prieten al familiei spuse cã tânãrul Gandhi ar trebui sã facã studii
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de drept, dacã voia sã-i urmeze tatãlui sãu în cariera administra-
tivã. El sugerã sã fie trimis trei ani la studii în Anglia. Gandhi a fost
pur ºi simplu entuziasmat. Mama acceptã sã-l lase sã plece, dupã
ce fiul îi jurã solemn cã nu se va atinge de vin, de femei ºi de carne.
Gandhi se duse deci la Bombay unde se îmbarcã pe un vapor pen-
tru Anglia. La Bombay, membrii castei sale, care considerau cã tra-
versarea oceanului risca sã-l spurce, îl ameninþarã cu excomunicarea,
dacã nu se rãzgândea. Gandhi avea însã o voinþã de fier ºi casta
sa îl excomunicã. În ziua de 4 septembrie 1884, el porni cu vaporul
spre Southampton. Avea 18 ani. Cu câteva luni mai devreme, Kas-
turbai îi nãscuse un fiu.

Primele sãptãmâni petrecute la Londra au fost dificile. „Mã
gândeam într-una la familia mea ºi la þara mea… Aici totul era difer-
it: oamenii, obiceiurile ºi chiar casele. În plus, mã angajasem sã rãmân
vegetarian. Chiar mâncãrurile pe care le puteam mânca mi se pãreau
fade ºi fãrã gust“. Problema alimentarã îºi gãsi soluþia din ziua în
care Gandhi descoperi din întâmplare un restaurant vegetarian în
Farrington Street. El cumpãrã „Pledoarie pentru vegetarianism“ de
Salt, o lucrare care îi fãcu o puternicã impresie. Pânã atunci, fuse-
se vegetarian din cauza promisiunii fãcute mamei. Acum deveni vege-
tarian din proprie iniþiativã. Citi multe alte cãrþi despre vegetaria-
nism ºi fu încântat sã constate cã tezele specialiºtilor se potriveau
cu spiritul obiceiurilor ancestrale. Difuzarea vegetarianismului a devenit
de atunci unul dintre obiectivele sale fundamentale. Respectul sãu
pentru viaþã ºi naturã era infinit ºi se concretiza în fiece clipã.  

La începutul ºederii sale în Marea Britanie, Gandhi traversã
o perioadã în care — dupã propria sa expresie — îi „maimuþãrea pe
gentlemenii englezi“. El îºi cumpãrã haine la modã ºi o pãlãrie de
mãtase „costând 19 ºilingi“. Apoi „cheltui 10 lire pentru un smoching
cumpãrat  pe Bond Street“ ºi se fãlea cu un lanþ de ceas dublu din
aur. Luã lecþii de francezã ºi de elocinþã ºi cheltui 3 guinee pentru
a învãþa dansurile de salon. Îºi dãdu însã curând seama cã astfel
de ambiþii erau deplasate, cãci personalitatea sa îl deosebea cu totul
de gentlemenii britanici. Aceastã conºtientizare îl aratã de acum pe
adevãratul Gandhi. 

Dupã al doilea an petrecut la Londra, el a fãcut cunoºtinþã cu
teosofiºtii, care îi dãdurã traducerea englezeascã a cãrþii „Gita — Cân-
tul Ceresc“ de sir Edwin Arnold. Gandhi a fost foarte impresionat.
Avea sã declare mai apoi: „aceastã carte mi s-a pãrut a avea o va-
loare inestimabilã, într-atât încât am ajuns sã consider Gita drept
cartea Adevãrului … aceastã lucrare îmi este de mare ajutor în
momentele dificile ale existenþei“.
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În aceeaºi perioadã, un prieten creºtin pe care îl întâlnise într-o
pensiune, îi dãdu sã citeascã Biblia. I-a fost greu lui Gandhi sã citeascã
Vechiul Testament ºi i s-a întâmplat uneori sã adoarmã cu cartea
deschisã. Dar a apreciat foarte tare Noul Testament ºi mai ales Pre-
dica de pe munte. El citi de asemenea, viaþa lui Buda — „Lumina Asiei“
scrisã de Sir Edwin Arnold ºi unele lucrãri consacrate Profetului isla-
mului. Respectul pentru toate religiile ºi dorinþa de a înþelege bogã-
þiile fiecãreia dintre ele s-au afirmat foarte curând la tânãrul Mohan-
das Gandhi.

Dupã ce îºi reuºi examenele de Drept, Gandhi se înscrise în
barou, la 10 iunie 1891. Douã zile mai târziu, naviga spre India. 

III. PRIMA CONFRUNTARE CU INTOLERANÞA
Sosind la Bombay, Gandhi aflã cu durere cã mama lui decedase.

Îi ascunseserã vestea pentru a nu-l îndurera prea tare în acea þarã
îndepãrtatã unde îºi fãcea studiile.

Gandhi locui un timp la Rajkot, apoi cu ardoarea care îl carac-
teriza se apucã de educaþia fiului sãu ºi a copiilor fratelui sãu. Hotãrî
sã deschidã un cabinet juridic la Bombay. În câteva luni nu a avut
de pledat decât o singurã cauzã. Din nefericire, când a vrut sã ia
cuvântul la tribunal, nervii i-au cedat ºi nu a putut sã pronunþe nici
un cuvânt!

În urma acestui eºec la Bombay, Gandhi se întoarse la Rajkot
pentru a lua totul de la zero ! Dar, iarãºi, eforturile sale s-au dove-
dit fãrã rezultate ºi el  începu sã se simtã prost în atmosfera de
intrigi a micilor state din Kathiawar. Situaþia lui era disperatã, când
compania Dada Amdulla îi propuse sã se ducã în Africa de Sud pen-
tru a ajuta pe avocatul consilier al acesteia, într-un proces. Oferta
aceasta a fost pentru Gandhi un noroc providenþial. El  porni deci
pe mare spre Africa de Sud în aprilie 1893.

Dar Gandhi nu ºtia ce-l aºteaptã. Pentru el, era doar o ocazie
de a scãpa de necazurile de la Rajkot ºi de a câºtiga niºte bani în
strãinãtate, ceea ce nu era atât de rãu. Dar destinul lui urma sã
fie cu totul altul.  Tânãrul de 24 de ani, timid, singuratic ºi fãrã expe-
rienþã se ciocni în Africa de Sud de obstacole care îl obligarã sã
scoatã la ivealã resursele morale pe care le þinuse ascunse ºi sã-ºi
transforme necazurile în experienþe creatoare ºi benefice ce aveau
sã fie la originea viitoarei sale activitãþi politice.

Îmbrãcat în redingotã ºi cu turban, Gandhi debarcã la Dur-
ban unde îl întâmpinã clientul sãu, Abdulla Sheth. Prima impresie a
fost cea a unei atmosfere pline de prejudecãþi rasiale. Indienii se
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stabiliserã în mare numãr în Africa de Sud, ca negustori sau meºte-
ºugari. Dar marea lor majoritate erau muncitori cu contract, con-
sideraþi drept paria de cãtre coloniºtii albi, care îi numeau „coolies“
sau „samis“. Un medic indian era numit „coolie doctor“ iar avocatul
Gandhi fu considerat ca un „coolie barrister“. 

Dupã o sãptãmânã petrecutã la Durban, Gandhi se duse la
Pretoria, capitala Transvaal-ului pentru unele chestiuni legate de pro-
cesul companiei care îl mandatase. Clientul lui îi luã un bilet la clasa
I. La orele 9 dimineaþa, trenul intrã în gara Maritzburg, capitala Natalu-
lui ºi un pasager, care tocmai se urcase, se plânse de prezenþa unui
om „de culoare“ în compartimentul sãu. Un funcþionar de la cãile
ferate îi porunci lui Gandhi sã ia loc într-un vagon de clasa a III-a.
Gandhi refuzã. Un poliþist îl dãdu afarã din compartiment, iar baga-
jele sale furã confiscate de administraþia cãilor ferate. Era iarnã ºi
era teribil de frig. Gandhi se refugie în sala de aºteptare, dârdâind
toatã noaptea ºi întrebându-se dacã trebuia sã lupte pentru a-ºi apãra
drepturile sau sã se întoarcã  în India. I se pãru  cã ar fi o laºitate
sã fugã fãrã a-ºi îndeplini obligaþiile. 

A doua zi, seara, îºi continuã cãlãtoria fãrã a fi deranjat. O
întâmplare mult mai tragicã îl aºtepta pe traseul diligenþei între
Charlestown  ºi Johannesburg. Gandhi fu obligat sã se aºeze în ex-
teriorul trãsurii, alãturi de birjar, iar taxatorul alb al diligenþei se aºezã
în interior cu pasagerii. Pe drum, taxatorul  vru sã fumeze o þigarã.
El întinse pe treapta diligenþei o pânzã murdarã de sac ºi îi porun-
ci lui Gandhi sã se aºeze acolo. Gandhi refuzã. Taxatorul îl înjurã ºi
revãrsã asupra lui o ploaie de lovituri, încercând sã-l dea jos de pe
scaun. Gandhi se agãþã de o barã refuzând sã cedeze ºi evitând
totodatã sã întoarcã loviturile. Pânã la urmã, câþiva pasageri albi se
indignarã ºi taxatorul trebui sã înceteze a-l bate pe Gandhi, care îºi
pãstrã locul.

Gandhi se dusese la Pretoria mai ales pentru treburi juridice.
Dar experienþa cãlãtoriei stimulase în el simþãmântul dreptãþii sociale.
Se gândea cã toþi compatrioþii sãi suportau probabil aceleaºi jigniri.
Nu pierdu deci nici un minut ºi, dupã ce contactã persoanele nece-
sare, organizã un miting al indienilor din Pretoria, în majoritate musul-
mani. Cu aceastã ocazie, îºi pronunþã cu succes primul discurs pu-
blic ºi îi îndemnã pe compatrioþii sãi sã caute adevãrul ºi dreptatea.
El le aminti cã þara lor avea sã fie judecatã dupã purtarea lor pe
acest pãmânt strãin. Le ceru deci sã uite de orice diferenþã de religie
ºi de castã ºi sã renunþe la unele obiceiuri perimate. Gandhi pro-
puse crearea unei asociaþii pentru apãrarea drepturilor emigranþilor
indieni ºi îºi oferi serviciile, ca ºi timpul liber, la dispoziþia comunitãþii.
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Situaþia indienilor din Transvaal era mult mai rea decât a celor
din Natal. Ei erau þinuþi sã plãteascã o capitaþie3 de 3 lire sterline.
Ei nu aveau dreptul de a poseda pãmânt, în afara limitelor unei „re-
zervaþii indigene“. Ei nu beneficiau de drepturi cetãþeneºti ºi li se
interzicea sã circule pe strãzi sau sã iasã din casã dupã orele 21
fãrã autorizaþie specialã.

Într-o zi, Gandhi, care primise de la State Attorney4 o scrisoare
permiþându-i sã iasã la orice orã, îºi fãcea plimbarea zilnicã. În timp
ce trecea pe lângã reºedinþa preºedintelui Kruger poliþistul de ser-
viciu îl obligã brutal sã coboare de pe trotuar ºi îl împinse în mijlocul
drumului. Domnul Coates, un quaker englez care îl cunoºtea pe
Gandhi, tocmai trecea pe acolo. El vãzuse scena ºi îl sfãtui pe Gandhi
sã-l dea în judecatã pe poliþist, asigurându-l cã va depune mãrturie
în favoarea lui. Gandhi respinse însã aceastã eventualitate spunând
cã din principiu nu acþiona pe nimeni în judecatã din motive personale.

Între timp, Gandhi muncise din greu la proces ºi câºtigase o
solidã experienþã a practicii juridice. El descoperise douã lucruri: în
primul rând, cã faptele nu constituie decât trei sferturi din drept.
Apoi, cã litigiile sunt o nenorocire pentru ambele pãrþi ºi cã datoria
juristului este sã gãseascã un arbitraj în afara tribunalului. În
chestiunea care îl privea, el reuºi sã convingã pe Abdulla Sheth ca
ºi partea adversã, pe Tyeb Sheth, sã recurgã la arbitraj. Pentru el,
a fi avocat era mai mult un apostolat decât o profesie.

Dupã ce îºi îndeplini misiunea la Pretoria, Gandhi se întoarse
la Durban ºi se pregãti sã ia vaporul cãtre India. Cu ocazia unei cine
de adio, date în cinstea lui, un prieten îi arãtã un articol din ziarul
„Natal Mercury“, care anunþa intenþia guvernului provinciei Natal de
a propune un proiect de lege pentru a-i lipsi pe indieni de dreptul
de vot. Gandhi vãzu de îndatã consecinþele unei astfel de mãsuri pe
care o calificã drept „primul cui bãtut în coºciugul indienilor“. El îi
sfãtui pe compatrioþii sãi sã se opunã printr-o acþiune concertatã.
Aceºtia însã declararã cã vor fi fãrã nici o apãrare dacã Gandhi îi
pãrãsea ºi îl rugarã sã mai rãmânã o lunã. Gandhi nici nu bãnuia
cã avea sã mai rãmânã 20 de ani în Africa de Sud!

Cu energia lui obiºnuitã, Gandhi transformã de îndatã cina de
adio în comitet de acþiune ºi elaborã o petiþie destinatã adunãrii le-
gislative naþionale. Textul petiþiei a fost copiat de voluntari care au
cules toatã noaptea semnãturi. A doua zi de dimineaþã, petiþia a
fost larg comentatã de presã. ªi totuºi, proiectul de lege a fost adop-
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tat! Fãrã a se descuraja, Gandhi redactã o altã petiþie adresatã de
data aceasta lordului Ripon, secretar de stat pentru colonii. O lunã
mai târziu, aceastã petiþie îi era trimisã lordului Ripon cu zece mii
de semnãturi ºi o mie de copii ale ei furã tipãrite ºi distribuite. Ziarul
„Times“ merse pânã într-acolo încât recunoscu revendicarea lui
Gandhi ca fiind întemeiatã ºi astfel indienii de peste ocean aflarã
despre soarta compatrioþilor lor din Africa de Sud.

Plin de devotament pentru compatrioþii sãi, Gandhi declarã mai
întâi cã nu va accepta nici o remuneraþie, chiar dacã ar fi fost sã-ºi
prelungeascã ºederea în Africa de Sud. Situaþia sa de avocat îi cerea
însã sã câºtige cel puþin trei sute de lire sterline pe an pentru a-ºi
acoperi cheltuielile. De aceea  acceptã un post de avocat la Curtea
Supremã a Natalului. 

IV. MAHATMA SE AFIRMÃ
Dupã trei ani de ºedere în Africa de Sud, Gandhi se convinse

definitiv cã nu mai putea abandona o cauzã de care îºi legase atât
de strâns existenþa. El îºi luã un concediu de 6 luni pentru a-ºi aduce
familia din India. Nu a avut însã rãgazul necesar sã se odihneascã:
a vizitat în India numeroase oraºe, strãduindu-se sã atragã atenþia
ziarelor ºi personalitãþilor asupra tragicei situaþii a indienilor din Africa
de Sud. A publicat chiar o broºurã pe aceastã temã. Era o expunere
moderatã a situaþiei. Din nefericire, Agenþia Reuter a fãcut un rezu-
mat al broºurii în care denatura mult ideile lui Gandhi. S-a ivit ast-
fel în Natal o neînþelegere ale cãrei consecinþele le vom vedea mai
târziu. 

Când la Rajkot a izbucnit o epidemie de ciumã, Gandhi s-a ofe-
rit voluntar: a vizitat sat dupã sat, inclusiv cartierele paria pentru a
inspecta locurile ºi a-i învãþa pe locuitori o igienã mai bunã. În perioa-
da aceea a fãcut cunoºtinþã cu lideri bãtrâni  cum ar fi Badrudin
Tyabji, Pherozeshah Mehta, Surendranath, Banerjee ºi cu marele
savant ºi patriot dr. Tilak. L-a frapat marea înþelepciune ºi infinita
bunãtate sufleteascã a lui Gokhale. Gandhi  luã cuvântul la un mi-
ting organizat la Bombay. Trebuia sã þinã un discurs ºi la Calcutta,
dar o telegramã urgentã a comunitãþii indiene din Natal îl obligã
sã-ºi scurteze ºederea ºi sã se îmbarce spre Durban în noiembrie
1896 împreunã cu soþia ºi copiii.

Ajuns la Durban vaporul a fost plasat în carantinã pentru cinci
zile. Indusã în eroare de o versiune eronatã privind activitãþile lui
Gandhi în India, comunitatea europeanã a crezut cã el aduce cu sine
„o încãrcãturã de emigranþi indieni“. Furioasã, mulþimea ameninþa
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sã-i arunce peste bord pe toþi pasagerii. Pânã la urmã, pasagerii ºi
familia lui Gandhi reuºirã sã debarce fãrã incidente. Dar  atunci când
Gandhi însuºi a coborât pe pasarelã, mulþimea de albi l-a recunos-
cut ºi s-a repezit asupra lui sã-l lapideze. Avocatul a fost copleºit de
o ploaie de lovituri ºi ar fi fost probabil linºat dacã o englezoaicã nu
i-ar fi venit în ajutor.

Laºa agresiune a coloniºtilor europeni a fost descrisã pe larg
în toate ziarele ºi Joseph Chamberlain, secretarul de stat britanic
pentru problemele coloniilor, ordonã telegrafic ca toate persoanele
vinovate de brutalitãþi la adresa lui Gandhi sã fie judecate. Gandhi
însã refuzã sã identifice ºi sã urmãreascã în justiþie pe agresorii sãi.
El declarã cã ei au fost induºi în eroare ºi cã, dupã aflarea adevãru-
lui, regretau desigur ceea ce fãcuserã. Aici vorbea de acum Mahat-
ma, pe cât de cinstit pe atât de dezinteresat, dar niciodatã naiv.

În cea de a doua parte a ºederii sale în Africa de Sud, Gandhi
ºi-a modificat progresiv modul de viaþã. Pânã atunci se adaptase
nivelului de viaþã al avocaþilor britanici. Acum el începu sã-ºi reducã
nevoile ºi cheltuielile, cu un spirit metodic care îi era propriu. Studie
„arta“ spãlatului rufelor ºi le spãla singur. În curând învãþã sã calce
ºi sã scrobeascã gulerele. Învãþã sã se ºi tundã. Nemulþumindu-se
cu faptul de a-ºi rezolva propriile necesitãþi, el îºi oferi benevol ser-
viciile (în ciuda muncii de avocat destul de intense) unei organizaþii
de binefacere, cãreia îi asigura consiliere juridicã, timp de douã ore
pe zi. Se ocupa desigur ºi de învãþãtura celor doi fii ai sãi ºi de a
unui nepot. Citea lucrãri despre meseria de infirmier ºi de moaºã,
cunoºtinþele medicale dovedindu-se de mare folos la naºterea  celui
de al patrulea ºi ultim fiu.

În 1899 izbucni rãzboiul Burilor. Deºi sentimental era de partea
Burilor care se apãrau, Gandhi recomandã indienilor sã-i susþinã pe
englezi. Indienii revendicau drepturi egale cu ale tuturor cetãþenilor
britanici ºi era deci normal ca ei sã apere imperiul, când acesta
era ameninþat. Cu ajutorul doctorului Booth, el  creã ºi organizã un
serviciu de ambulanþã al indienilor, compus din 1100 voluntari, care
se puse în slujba guvernului. Serviciul de ambulanþã a fost de mare
ajutor ºi a fost citat de mai multe ori în comunicatele de rãzboi.
Gandhi era mândru mai ales de faptul cã indienii de toate religiile
ºi castele trãiau ºi înfruntau primejdia împreunã,  formând un sin-
gur bloc. În toatã viaþa lui, nimic nu l-a bucurat atât decât sã vadã
oamenii muncind împreunã, ca fraþii ºi ridicându-se deasupra
prejudecãþilor de religie, castã sau rasã. 

Rãzboiul Burilor se terminã în 1901 ºi Gandhi îºi dãdu seama
ca venise vremea sã se întoarcã în India. Se temea ca succesele
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sale profesionale din Africa de Sud sã nu facã din el „o maºinã de
fãcut bani“. Cu greu îºi convinse prietenii sã-l lase sã plece ºi promi-
se sã se întoarcã, dacã comunitatea indianã  avea nevoie de el. 

Gandhi ajunse în India exact la timp pentru a asista la sesiunea
Congresului Naþional Indian de la Calcutta. Mare i-a fost satis-
facþia de a vedea adoptatã prin aclamaþie rezoluþia sa privind Africa
de Sud. ªi totuºi, congresul îl decepþionã: I se pãru cã oamenii poli-
tici indieni vorbeau prea mult ºi acþionau prea puþin ! El regretã impor-
tanþa acordatã limbii engleze în dezbateri ºi fu exasperat de lipsa
de organizare a acestora.

Dupã ce petrecuse câteva zile la Calcutta, ca invitat al lui
Gokhale, întreprinse o cãlãtorie de-a lungul ºi de-a latul Indiei, având
grijã sã cãlãtoreascã la clasa a III-a, pentru a înþelege mai bine obi-
ceiurile ºi necazurile celor sãraci. El îºi dãdu seama cã lipsa de con-
fort a compartimentelor de clasa a III-a se datora în aceeaºi mãsurã
indiferenþei administraþiei, cât ºi murdãriei pasagerilor. El propuse
deci oamenilor bine crescuþi sã cãlãtoreascã cu clasa a III-a pentru
a influenþa favorabil  comportamentul pasagerilor ºi a le nota dolean-
þele. Diagnosticul ºi tratamentul preconizat sunt caracteristice pen-
tru atitudinea lui Gandhi faþã de problemele sociale ºi politice, el strã-
duindu-se sã accentueze atât îndatoririle cât ºi drepturile cetãþenilor.

Dar era parcã un fãcut ca Gandhi sã nu lucreze încã în India.
Abia se pusese pe treabã la Bombay, cã primi o telegramã de la
comunitatea indianã din Natal, care îl ruga sã se întoarcã urgent.
Îºi lãsã familia în India ºi porni din nou spre Africa de Sud.

Gandhi fusese chemat în ajutor pentru a expune cazul indie-
nilor în faþa lui Joseph Chamberlain, care efectua o vizitã oficialã în
Africa de Sud. Dar secretarul pentru problemele coloniilor venise
de fapt sã primeascã un cadou de 35 de milioane de lire sterline
ºi nu avea nici un interes sã se punã rãu cu comunitatea europeanã.
Gandhi nu reuºi deci sã câºtige simpatia lui Chamberlain. El îºi dãdu
seama cã între timp situaþia devenise ºi mai îngrijorãtoare pentru
compatrioþii sãi. El hotãrî atunci sã rãmânã la Johannesburg ºi se
reangajã ca avocat la Curtea Supremã.

Deºi rãmãsese mai ales pentru a se opune aroganþei europe-
nilor ºi pentru a combate nedreptatea, Gandhi nu nutrea nici un fel
de urã ºi era chiar dispus sã-ºi ajute adversarii la ananghie…  Toc-
mai aceastã capacitate excepþionalã de a se opune rãului iubindu-ºi
duºmanii îi descumpãni pe europeni ºi le stârni admiraþia. Când izbuc-
ni revolta zuluºilor, Gandhi îºi organizã din nou serviciul de ambu-
lanþã indian. Îi îngriji cu plãcere pe zuluºii  rãniþi ºi muribunzi, de care
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medicii ºi infirmierii albi refuzau sã se atingã. Devotamentul perso-
nalului sanitar indian a permis salvarea multor vieþi de africani. 

În cursul peregrinãrilor sale prin teritoriul zuluºilor, Gandhi se
gândea adesea la genul de viaþã pe care ar fi trebuit sã-l adopte
pentru a fi integral în slujba comunitãþii. Îºi dãdu seama cã pentru
a-ºi atinge scopul era nevoie de o abstinenþã absolutã, pentru cã
„nu poþi trãi ºi cu trupul ºi cu spiritul“. De aceea, îndatã dupã
întoarcerea sa din campania revoltei zuluºilor, în 1906, el îºi anunþã
în faþa unui grup de prieteni fideli hotãrârea de a-ºi impune o absti-
nenþã totalã. 

Aceastã hotãrâre îi fusese inspiratã în mare parte de Bha-
gavad Gita, o lucrare din care citea cu regularitate în fiecare dimineaþã
reþinând preceptele. O altã doctrinã din Gita care l-a influenþat pro-
fund a fost cea a „non-posesiei“. De îndatã ce înþelese implicaþiile
acestei doctrine, renunþã la poliþa de asigurare de 10 mii de lire
sterline. Acum, depindea doar de Dumnezeu. 

În afarã de Gita, cartea care a avut cea mai mare influenþã
asupra lui a fost lucrarea lui Ruskin „Unto this last“, împrumutatã
de la prietenul sãu Polak într-o zi din 1904. Ruskin propovãduia —
cel puþin aºa i-a interpretat Gandhi lucrarea — demnitatea moralã a
muncii manuale ºi valoarea unei comunitãþi întemeiate pe egalitate.
Gandhi se distingea de Ruskin prin faptul cã nu putea fi atras de un
ideal fãrã a trece la fapte. El cumpãrã de îndatã o fermã, locul ideal
pentru a duce o astfel de existenþã. ªi astfel s-a întemeiat faimoasa
colonie Phoenix , la 20 de kilometri de Durban.

Gandhi nu rãmase însã multã vreme la Phoenix. Datoria îl
chema la Johannesburg unde întemeie o altã colonie, bazatã pe ace-
leaºi principii, la 30 de kilometri de oraº. Îi dãdu numele de „Ferma
Tolstoi“. Locuitorii acestor douã „ashram“-uri — colonii auto-gestio-
nate bazatã pe idealuri spirituale — efectuau singuri toate muncile,
de la pregãtirea mesei la activitãþile de defriºare. Regula era de o
simplitate perfectã, întãritã de un cod de conduitã ºi igienã extrem
de strict. Nu exista nici un medicament, cãci Gandhi, care citise
lucrarea lui Adolf Just „Întoarcerea la naturã“, era partizanul trata-
mentelor naturale. Fiecare membru al comunitãþii era dator sã
exercite o meserie manualã. În ce-l priveºte, Gandhi învãþã sã con-
fecþioneze sandale. Noþiunea de muncã, definitã ca o obligaþie moralã,
îi era foarte dragã lui Gandhi… 

El considera cã o ciocnire de forþe era inevitabilã, iar expe-
rienþa personalã îl învãþase cã nici o forþã din lume, cât de violentã
ar fi, nu putea þine piept unui om hotãrât sã i se opunã ºi sã îndure
cele mai cumplite suferinþe. Rezistenþa individualã putea fi lãrgitã ºi
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organizatã într-o luptã a maselor pentru un obiectiv comun. Gandhi
îl citise pe Tolstoi ºi fusese agreabil surprins de a gãsi în lucrãrile
lui o confirmare, în parte, a propriilor sale idei. Dar termenul de
„nesupunere politicoasã“ nu corespundea conceptului de ahimsa, adicã
forþa dragostei pozitive, preconizat de Gandhi. ªi apoi, Gandhi nu
voia sã foloseascã expresia „rezistenþã pasivã“. Conceptul era clar
în mintea lui. Nu rãmânea decât sã-i dea un nume. Vãrul lui, Magan-
lal Gandhi, sugerã cuvântul sadagraha, adicã respect scrupulos
al adevãrului. Termenul îi plãcu lui Gandhi care îl transformã în Satya-
graha. Astfel se constitui ideea cea mai originalã formulatã de
Gandhi în acþiunea sa politicã: puterea sufleteascã…

Gandhi a avut foarte curând ocazia de a o aplica. În 1907,
Transvaalul deveni autonom ºi guvernul adoptã o lege numitã
„Legea neagrã“. Toþi indienii , bãrbaþi ºi femei, trebuiau sã se
înregistreze ºi sã li se ia amprentele digitale. Gandhi îi sfãtui
pe indienii provinciei sã meargã mai degrabã la închisoare decât
sã se supunã acestei umilinþe. În ianuarie 1908, Gandhi fu ares-
tat ºi condamnat la douã luni de închisoare  împreunã cu alþi
satyagrahiºti.

Pe când era la închisoare, un emisar al generalului Smuts l-a
asigurat cã legea avea sã fie abrogatã dacã indienii acceptau de bunã
voie sã se înregistreze. Gandhi  acceptã compromisul, cãci avea
întotdeauna încredere în duºmanii sãi. Ceilalþi indieni însã nu-i împãrtã-
ºeau încrederea. Un membru al castei Pathanilor îl acuzã chiar pe
Gandhi de a-ºi fi trãdat compatrioþii ºi ameninþã sã-l omoare dacã
mergea sã se înregistreze. Pe când se ducea deci la biroul de înre-
gistrare, Gandhi fu atacat de un pathani ºi rãnit grav. Venindu-ºi în
fire, aflã cã agresorii lui fuseserã arestaþi ºi ceru de îndatã sã fie
puºi în libertate. 

Gandhi se înregistrã. Mare îi fu însã decepþia, cãci Smuths
îºi cãlcã cuvântul ºi  refuzã sã abroge „Legea neagrã“… Indienii îºi
arserã certificatele de înregistrare ºi hotãrârã sã nu aplice legile
emigraþiei din Transvaal. Închisorile se umplurã din nou. În septem-
brie 1908 Gandhi a fost arestat din nou ºi condamnat la trei luni
de muncã forþatã. El profitã de ºederea în închisoare pentru a stu-
dia ºi a se ruga, într-atât încât afirma cã „adevãrata cale spre feri-
cire este sã fii întemniþat ºi sã înduri suferinþe ºi privaþiuni pentru
þara ta“.

În 1911, o reglementare provizorie a „Chestiunii asiatice“, în
Transvaal, a determinat întreruperea Satyagrahei. În anul urmãtor
Gokhale vizitã Africa de Sud ºi în ajunul plecãrii, îl asigurã pe Gandhi
cã guvernul Uniunii promisese sã abroge Legea neagrã, sã modi-
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fice legile privind emigraþia ºi sã aboleascã taxa de trei lire sterline.
Asta nu-l liniºti pe Gandhi ! Guvernul Uniunii se rãzgândi ºi situaþia
deveni ºi mai rea, atunci când Curtea Supremã decretã cã doar
cãsãtoriile creºtine erau legale în Africa de Sud. Se anulau astfel
toate cãsãtoriile indienilor ºi indiencele deveneau concubine.
Aceastã decizie le împinse pe femeile indiene — inclusiv pe Kastur-
bai — sã participe la lupta soþilor lor.

Indienii nu mai aveau dreptul sã treacã din Transvaal în Natal
ºi invers fãrã o autorizaþie scrisã. Indiencele de la „Ferma Tolstoi“
trecurã frontiera fãrã autorizaþie ºi se duserã la Newcastle sã-i incite
pe mineri la grevã. Reuºirã ºi se pomenirã în puºcãrie. Greva a luat
o amploare considerabilã ºi mii de mineri pornirã în marº spre graniþa
Transvaalului, conduºi de Gandhi, pentru a lansa autoritãþilor o provo-
care paºnicã. Gandhi elaborã reguli de conduitã foarte stricte pen-
tru satyagrahiºti, explicându-le cã vor trebui sã accepte rãbdãtor
insultele, fãrã a rãspunde, ca ºi loviturile de bici ºi lipsirea de liber-
tate. Gandhi a fost iarãºi arestat ºi condamnat, dar Satyagraha a
continuat. Cincizeci de mii de lucrãtori au fãcut grevã ºi câteva mii
de indieni au fost întemniþaþi. Guvernul s-a strãduit sã înãbuºe
manifestaþiile ºi a dat ordin sã se tragã în mulþime. Morþii se numãrau
cu sutele. Un ziar american avea sã scrie mai târziu: „ pânã la urmã,
generalul Smuts a fãcut la fel ca toate celelalte guverne care îl înfrun-
taserã pe Gandhi: a cedat“.

Gandhi a fost eliberat ºi a semnat în ianuarie 1914 un acord
provizoriu cu generalul Smuts. Majoritatea revendicãrilor indiene erau
satisfãcute. Gandhi îºi terminase misiunea în Africa de Sud. Se îmbar-
cã spre Anglia, împreunã cu soþia, la invitaþia lui Gokhale. Înainte de
a pãrãsi Africa de Sud, el trimise generalului Smuts o pereche de
sandale confecþionate de el în închisoare. Amintindu-ºi de acest cadou,
generalul avea sã scrie, 25 de ani mai târziu: „aceste sandale mi-au
folosit multe veri la rând ºi totuºi am avut adesea sentimentul de a
nu fi demn sã port încãlþãrile unui om atât de remarcabil“. 

V. UN SUFLET MARE ÎN ZDRENÞE
DE CERªETOR 

În aprilie 1893, când pornise spre Africa de Sud, Gandhi era un
avocat timid ºi fãrã experienþã, dornic de a-ºi încerca norocul. În ia-
nuarie 1915, când se întorcea definitiv în India, era un Mahatma fãrã
de nici unele, dar având ca unicã ambiþie sã-ºi ajute poporul. Inte-
lectualitatea indianã auzise despre isprãvile lui din Africa de Sud. Era
totuºi relativ necunoscut ºi compatrioþii sãi abia dacã observarã cã

18



„marele suflet în zdrenþe de cerºetor“ — cum îl numea poetul bengalez
Tagore, — se întorsese în þarã. Cum Gandhi nu-ºi cunoºtea prea bine
propria þarã, îi promise lui Gokhale, „guru-ul lui politic“5 sã-ºi petreacã
primul an studiind þara „deschizând bine urechile ºi cât mai rar gura“.
Dupã acest an de studiu, Gandhi se aºezã pe malul râului Sabartami,
la marginea oraºului Ahmedabad ºi întemeie acolo un „ashram“ în mai
1915. Îi dãdu numele de „Satyagraha Ashram“. Locuitorii — circa douã-
zeci ºi cinci de bãrbaþi ºi femei se angajarã solemn sã respecte ade-
vãrul, ahimsa, celibatul, probitatea. Ei jurarã sã trãiascã în sãrãcie ºi
sã-ºi consacre întreaga viaþã  binelui celorlalþi. Fiecare dintre aceste
„ashram“, adevãrate colectivitãþi agricole, auto-gestionate, era un model
al idealului moral ºi politic al lui Gandhi. 

Primul discurs public, Gandhi îl þinu cu ocazia inaugurãrii Univer-
sitãþii hinduse din Benares, în februarie 1916. Aceastã manifestare
beneficia de ilustra prezenþã a numeroºi magnaþi ºi prinþi ºi la ea asista
vice-regele în persoanã. Luând cuvântul în limba englezã, Gandhi îºi scan-
dalizã auditoriul prin declaraþia cã „era profund umilit ºi ruºinat de a
trebui sã se adreseze compatrioþilor sãi într-o limbã strãinã“.6 Stupe-
facþia fu ºi mai mare, când el se întoarse spre principii acoperiþi de
pietre preþioase, afirmând cã India nu se va putea salva decât dacã ei
renunþã la bijuteriile lor în favoarea poporului. Mai mulþi prinþi pãrãsirã
sala. Gandhi îºi organizã prima Satyagraha din India la Champaran, în
statul Bihar, unde se duse în 1917 la cererea unui þãran sãrac pen-
tru a examina doleanþele populaþiei locale. Aceasta era exploatatã de
plantatorii englezi care îi obligau pe þãrani sã planteze indigo pe 15%
din pãmânturile lor ºi sã vândã întreaga recoltã pentru a-ºi plãti aren-
da. Vestea vizitei lui Gandhi se rãspândi ca fulgerul ºi mii de þãrani îºi
pãrãsirã satele pentru a primi binecuvântarea lui (darshan) ºi pentru
a-i expune plângerile lor. Proprietarii de plantaþii puserã mâna pe arme
însã ºi ofiþerii poliþiei îi ordonarã lui Gandhi sã pãrãseascã districtul.
Gandhi refuzã ºi primi o citaþie pentru  a doua zi la tribunal. Mii de þãrani
i se alãturarã. Foarte încurcat, judecãtorul amânã procesul pentru o
datã ulterioarã ºi îi dãdu drumul lui Gandhi fãrã cauþiune, dupã ce aces-
ta  refuzase sã plãteascã, negând orice legitimitate a acestui tribunal
strãin.

Procesul a fost  apoi anulat ºi Gandhi ºi-a continuat ancheta. În
acelaºi timp, el i-a învãþat pe þãrani Satyagraha ºi le-a spus cã prima
condiþie a libertãþii este sã scapi de teamã. El apelã la voluntari pen-
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tru a-i învãþa pe analfabeþi ºi pe þãranii înapoiaþi regulile elementare de
igienã. Totodatã se deschiserã primele ºcoli pentru copii. Acest gen
de activitãþi era caracteristic pentru Gandhi. El atrãgea totodatã atenþia
populaþiei asupra drepturilor ºi îndatoririlor ei. El considera cã un popor
liber trebuie sã se poatã guverna. Dar, cu cât lucra mai mult pentru
popor, cu atât mai puþin aprecia guvernul prezenþa lui. Autoritãþile tre-
buirã totuºi sã desemneze o comisie de anchetã din care Gandhi a
fãcut parte. Comisia a publicat un raport favorabil cauzei þãranilor. Suc-
cesul acestei prime satyagraha indiene a ridicat mult prestigiul lui Gandhi.

Abia terminase Gandhi cu problemele de la Champaran cã primi
un apel urgent de la Sabartami, care îl informa despre un conflict între
muncitorii uzinelor textile de la Ahmedabad ºi proprietarii filaturii. Dupã
ce s-a asigurat cã revendicãrile muncitorilor erau justificate7 ºi cã refuzul
proprietarilor de a recurge la un arbitraj nu avea sens, Gandhi îi sfã-
tui pe muncitori sã intre în grevã, cu condiþia sã nu recurgã la violenþã.
Ei acceptarã. Totuºi, dupã câteva zile, zelul începu sã-i pãrãseascã ºi
Gandhi se temu cã nu-ºi vor þine promisiunile. Muncitorii fuseserã aduºi
în pragul disperãrii de teama de a muri de foame. Gandhi hotãrî, deci,
sã intre în post negru. El declarã cã nu se va atinge de nici un aliment
pânã nu se va ajunge la reglementarea conflictului. Dupã trei zile, cele
douã pãrþi au acceptat un arbitraj, spre satisfacþia tuturor.

Puþin dupã aceea, a izbucnit un conflict în districtul agricol Kheda
din statul Gujarat. Deºi erau în pragul foametei, þãranii trebuiau sã-ºi
plãteascã taxele. Gandhi întreprinse o nouã satyagraha ºi le ceru þãranilor
sã nu plãteascã nici o taxã, atâta vreme cât cei ce nu aveau posibili-
tatea nu erau scutiþi. Aceastã campanie durã patru luni ºi guvernul accep-
tã în cele din urmã sã suprime taxele pentru þãranii sãraci.

Atunci s-a produs un eveniment care îi descumpãneºte ºi astãzi
pe pacifiºtii occidentali. În 1917, vice-regele, lord Chelmsford îl invitã
pe Gandhi la o conferinþã de rãzboi, organizatã la Delhi pentru a obþine
sprijinul liderilor indieni în campania de recrutare. La vremea aceea,
Gandhi gândea cã imperiul britanic este un lucru bun ºi cã asocierea
cu Anglia era profitabilã pentru India. De aceea, dupã pãrerea sa, fiecare
indian avea datoria de a ajuta Imperiul în caz de primejdie. Gandhi nu
numai cã a sprijinit rezoluþia finalã a conferinþei, dar a strãbãtut dis-
trictul Kheda (unde condusese mai înainte satyagraha þãranilor) pen-
tru a-i convinge pe locuitori sã se înroleze în armatã. Oricât de para-
doxal ar pãrea, aceastã atitudine era totuºi logicã. Nu venise încã,
dupã pãrerea lui Gandhi, ceasul revoltei împotriva Angliei. Dar, dupã
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cum vom vedea, el se va revolta împotriva mãsurilor britanice care
umileau Turcia.

VI. MAHATMA ªI MASELE POPULARE
Gandhi a devenit un promotor al naþionalismului indian dupã

anunþarea proiectului de lege Rowlatt care le refuza indienilor drep-
turile civice cele mai elementare. Din 1919 pânã în 1948 — anul
morþii sale — el s-a aflat în centrul scenei politice ºi s-a afirmat drept
eroul unei epopei istorice al cãrei apogeu avea sã fie independenþa
þãrii. Gandhi a bulversat cu totul concepþiile politice ale Indiei rãmânând
fidel sie însuºi. Personajul sãu a cãpãtat însã o nouã dimensiune.
În mijlocul bãtãliei, el rãmânea omul inspirat de Dumnezeu, artiza-
nul adevãrului ºi libertãþii. 

Proiectul de lege Rowlatt depãºea cadrul regional ºi lupta tre-
buia dusã la scara þãrii întregi. Gandhi a meditat îndelung asupra
anvergurii ce trebuia sã o capete miºcarea. El trebuia sã ajungã sã
stârneascã entuziasmul mulþimii, evitând totodatã sã declanºeze vio-
lenþa. Pânã la urmã el se ralie conceptului de „hartal“, adicã respec-
tarea unui doliu naþional, ca instrument de luptã, prin închiderea maga-
zinelor ºi întreprinderilor particulare, aºa cum aveau sã facã mai
târziu negustorii arabi din Ierusalim, împotriva ocupaþiei sioniste. 

„Hartal-ul a fost respectat în întreaga þarã atât de hinduºi cât
ºi de musulmani iar Gandhi a fost impresionat de entuziasmul popu-
laþiei. Niciodatã nu-ºi dãduse seama câtã influenþã avea asupra
maselor. A fost un ºoc puternic pentru guvern, sã-l vadã de „agen-
tul de recrutare“ al imperiului metamorfozat în rebel. Gandhi era
chemat peste tot în þarã ºi plecã spre Dalhi ºi Amritsar. Când trenul
lui ajunse în gara Palwal, i se înmânã o notã prin care i se interzi-
cea intrarea în regiunea Punjab. Gandhi refuzã. Fu arestat ºi dus
înapoi la Bombay. 

Vestea arestãrii sale se rãspândi cu iuþeala fulgerului ºi stârni
o vie agitaþie în sânul populaþiei. În oraºe, oamenii organizarã mani-
festaþii ºi se produserã inevitabil acte de violenþã. Întors la Ahmed-
abad, Gandhi se îngrozi aflând cã un ofiþer de poliþie fusese omorât
de cãtre mulþime. Trei zile posti el pentru a rãscumpãra crima com-
patrioþilor sãi. 

În ziua de 13 aprilie 1919, când Gandhi îºi anunþã intenþia
de a posti trei zile, generalul englez Dyer ordonã trupelor sale sã-i
mãcelãreascã pe cetãþenii paºnici ºi dezarmaþi, care asistau la un
miting la Jallianwala Bagh în statul Amritsar. Raportul oficial a menþio-
nat patru sute de morþi ºi între o mie ºi douã mii de rãniþi. Dupã o
anchetã fãcutã de Gandhi, era vorba  de fapt de o mie douã sute
de morþi ºi de trei mii ºase sute de rãniþi. În urma acestui laº asasi-
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nat al cetãþenilor paºnici, pe întreg teritoriul Punjab-ului a fost procla-
matã legea marþialã ºi s-au operat numeroase arestãri. Populaþia
a fost bãtutã cu biciul ºi englezii au decretat cã indienii nu puteau
trece pe o anumitã stradã decât târâº! Sir Valentin Chirol descrie
ziua de 13 aprilie 1919 drept „ziua cea mai întunecatã din analele
Indiilor britanice“. Aceastã datã a marcat o cotiturã hotãrâtoare în
lupta poporului indian pentru independenþã. Gandhi a fost nevoit sã
se angajeze politic ºi sã înceapã lupta de eliberare definitivã. 

E destul de curios sã constaþi cã deºi era foarte zdruncinat
de evenimentele din Punjab, Gandhi împãrtãºea totodatã neliniºtea
musulmanilor indieni în legãturã cu înfrângerea sultanului Turciei, care
era ºi calif al islamului. Cu ocazia unei conferinþe musulmane orga-
nizate la Delhi în noiembrie 1919, Gandhi i-a îndemnat  pentru prima
datã pe compatrioþii sãi sã nu mai colaboreze cu guvernul britanic.

Este interesant sã amintim cã patru ani mai devreme, la
sesiunea Congresului de la Lucknow, Gandhi îi apãruse lui Nehru ca
„foarte distant ºi foarte puþin interesat de politicã“. În 1920, Gandhi
era însã în centrul vieþii politice a þãrii sale. El transformã Congre-
sul ºi fãcu din politicienii vorbãreþi niºte revoluþionari activi ºi din lide-
rii eleganþi ºi anglofili niºte slujitori ai poporului, îmbrãcaþi în haine
de dimie albã. Gandhi astupã prãpastia ce despãrþea pe intelectualii
indieni de masele populare ºi dãdu o mai mare amploare concep-
tului de independenþã, în aºa fel încât el sã cuprindã toate aspectele
regenerãrii sociale ºi naþionale. Începând din 1920, istoria vieþii sale
se confundã cu cea a luptei ºi victoriei Congresului indian. 

Asemenea unui uragan, Gandhi a stârnit un entuziasm de ne-
descris în întreaga þarã, chemând populaþia sã nu mai colaboreze
cu englezii. El îºi începu campania restituindu-i vice-regelui medaliile
ºi decoraþiile decernate de guvernul britanic pentru purtarea sa în
timpul rãzboiului ºi pentru opera sa umanitarã. El scrise vice-regelui:
„Nu pot avea nici respect, nici prietenie, pentru un guvern care a
mers dintr-o faptã rea într-alta pentru a-ºi apãra imoralitatea“. Mulþi
indieni au renunþat atunci la titluri ºi onoruri: juriºtii s-au lãsat pe
tânjealã, studenþii au pãrãsit colegiile ºi universitãþile, mii de orãºeni
s-au împrãºtiat prin sate pentru a încuraja populaþia sã nu mai cola-
boreze cu acest guvern „diabolic“ ºi sã sfideze „paºnic“ legile colo-
nialiste. O datã scoasã din apatie, populaþia cãpãtã un curaj fãrã li-
mite ºi un sens incomparabil al sacrificiului“. Hainele englezeºti arserã
pe ruguri ºi în mii de case se auzi zgomotul maºinilor manuale de
tors8. Femeile care stãtuserã închise în casã secole de-a rândul,
coborârã în stradã împreunã cu soþii lor ºi îºi rupserã lanþurile. 
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Gandhi electrizã mulþimile cu tonul pãtimaº al discursurilor sale
ºi prin articolele pe care le publica în cele douã sãptãmânale „Tânãra
Indie“ ºi „Navajivan“. Mii de persoane furã arestate ºi întemniþate.
Miºcarea se opri brusc în februarie 1922. Gandhi se întristã atât
de tare în urma unei izbucniri de violenþã în Chauri Chaura, încât
hotãrî sã suspende de îndatã satyagraha. El posti cinci zile  pentru
a rãscumpãra crimele compatrioþilor sãi, într-un moment de isterie
colectivã. Mai mulþi dintre colegii sãi au protestat împotriva acestei
hotãrâri ºi Gandhi a recunoscut cã „întreruperea programului de
revendicãri putea pãrea imprudentã ºi neinspiratã pe plan politic“.
Dar, adãugã el: „e de o mie de ori mai bine sã fii un trãdãtor în ochii
lumii, decât sã fii un trãdãtor faþã de tine însuþi“. Când era vorba
de principii, Gandhi era dispus sã rãmânã singur. 

ªi totuºi, aceastã întrerupere a campaniei avu un efect ime-
diat: guvernul britanic profitã de ocazie pentru a-l aresta pe Gandhi.
Acesta declarã judecãtorului: „nu am nici cea mai micã rea-voinþã
faþã de un funcþionar, oricare ar fi el. Nu pot deci fi acuzat de trã-
dare faþã de persoana vice-regelui. Dar consider a fi  un lucru bun
orice trãdare faþã de un guvern care a fãcut mai mult rãu Indiei decât
orice alt sistem precedent. India este mai slabã ca oricând sub jugul
englez. Cred cã ar fi un pãcat sã simpatizãm cu un astfel de sis-
tem… Singurul lucru care vã rãmâne de fãcut, domnule judecãtor,
este fie sã demisionaþi pentru a vã disocia de Rãu, dacã apreciaþi
cã legile pe care trebuie sã le aplicaþi sunt nedrepte ºi cã eu sunt
nevinovat, fie, dacã vi se pare cã legile sunt echitabile pentru poporul
indian ºi cã eu fac rãu comunitãþii, sã mã condamnaþi la pedeapsa
cea mai grea“. 

Judecãtorul l-a condamnat la ºase ani închisoare ºi a adãu-
gat: „sper ca situaþia sã evolueze astfel încât guvernul sã vã poatã
micºora pedeapsa ºi elibera. Personal aº fi încântat“. Fermitatea
lui Gandhi îi dezorienta pânã ºi pe judecãtori…

Pentru Gandhi, închisoarea a fost mai degrabã un lux decât
o pedeapsã. El avea mai mult timp sã se roage, sã studieze ºi sã
toarcã decât avusese afarã. În ianuarie 1924, a avut o crizã de apen-
dicitã acutã. A fost transportat de urgenþã la un  spital din Poona
unde a fost operat de un medic englez. Guvernul îl eliberã pe când
era încã în convalescenþã.

Abia eliberat, Gandhi fu cuprins de tristeþe pentru soarta Indiei.
În momentul arestãrii sale, compatrioþii  erau în pragul unei revoluþii
care îi unise pe hinduºi ºi pe musulmani. Între timp, Kamal Ataturk
abolise Califatul. Musulmanii erau descumpãniþi ºi cele douã comu-
nitãþi se îndepãrtaserã una de cealaltã. În mai multe locuri izbucni-
serã rãscoale. Neºtiind cum sã canalizeze acest val de nemulþumiri,
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Gandhi hotãrî sã posteascã 21 de zile pentru a rãscumpãra încã o
datã pãcatele concetãþenilor sãi. El îºi anunþã hotãrârea de a posti
spunând: „se pare cã Dumnezeu a fost detronat. Trebuie ca El sã
domneascã din nou în inimile noastre“. Postul voluntar al lui Gandhi
îi îndemnã pe compatrioþii sãi la meditaþie ºi, mult înainte de ter-
menul fixat, el primi semne de prietenie de la numeroºi indieni apar-
þinând diferitelor comunitãþi.

În cei cinci ani care au urmat Gandhi pãru sã se distanþeze
de scena politicã. El se dedicã în întregime realizãrii obiectivelor
naþionale prioritare în ochii lui: unitatea dintre hinduºi ºi musul-
mani, abolirea categoriei „paria“ — cei fãrã castã —, emanciparea
femeii, rãspândirea þesutului manual ºi restructurarea econo-
miei rurale în genere. În iunie 1923 el scria: „eu nu caut numai
sã eliberez India de jugul englez; scopul meu este sã o eliberez de
toate formele de dependenþã. Independenþa politicã trebuie însoþitã
de independenþa economicã ºi socialã“.

La ieºirea din închisoare, Gandhi gãsi Congresul indian divizat.
Totuºi, începând din 1929, diferitele grupãri se reunirã din nou sub
egida lui ºi el propuse o rezoluþie care sã proclame independenþa
totalã ca obiectiv fundamental al Congresului. Gandhi era gata sã-ºi
conducã naþiunea în lupta împotriva opresiunii britanice. El redactã
un jurãmânt de independenþã totalã „purna Swaraj“ care a fost pro-
nunþat de milioane de indieni la 26 ianuarie 1930. Aceastã datã
avea sã fie aleasã mai târziu ca Zi a Independenþei. Toate privirile
se întoarserã din nou spre satul Sabartami. Care avea sã fie urmã-
toarea iniþiativã a apostolului non-violenþei?

În ziua de 12 martie 1930, dupã ce informase despre aceas-
ta pe vice-rege, Gandhi întreprinse împreunã cu ºapte zeci ºi opt
de bãrbaþi ºi femei din Ashram-ul sãu un marº istoric de 24 de zile
spre plaja Dandi. Gandhi îºi propunea astfel sã declare cã nu
recunoaºte legea care interzicea celor sãraci sã-ºi fabrice propria
sare. Chestiunea pãrea destul de banalã. Dar elaborarea ºi aplicarea
planului, durata acestui marº de 241 de mile ºi numãrul impresio-
nant de sãteni care venirã sã îngenuncheze la trecerea lui Gandhi
impresionarã mulþimile, suscitând peste tot un entuziasm delirant.
În ziua de 6 aprilie, dimineaþa devreme, Gandhi se duse la malul mãrii
ºi, dupã ce se rugã, luã o bucãþicã de sare depusã de valuri. Acest
gest simplu determinã o sfidare totalã a legii la scarã naþionalã. Bãr-
baþi ºi femei, orãºeni ºi sãteni manifestarã cu miile ºi se lãsarã arestaþi
de poliþie. Poliþiºtii împinserã mulþimea ºi deschiserã focul de mai
multe ori. Pe 4 mai, puþin dupã miezul nopþii, Gandhi a fost arestat.
Câteva sãptãmâni mai târziu peste o sutã de mii de bãrbaþi ºi femei
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zãceau în închisoare pentru a fi încercat sã opreascã puternica
maºinãrie administrativã a guvernului britanic.

Guvernul laburist a fost pus în mare încurcãturã în noiembrie
1930 când  s-a întrunit prima Conferinþã a Mesei Rotunde. În ºedinþa
de închidere, din 19 ianuarie 1931, Ramsay Mac Donald formulã
dorinþa ca la a doua conferinþã a Mesei Rotunde sã participe ºi Con-
gresul. Pe 26 ianuarie, Gandhi fu eliberat împreunã cu alþi conducã-
tori ai Congresului, la exact un an dupã pronunþarea primului jurãmânt
de independenþã. Convorbirile Gandhi-Irwin începurã pe 14 februa-
rie. Negocierea îl scârbi pe Winston Churchill, scandalizat de „spec-
tacolul umilitor ºi greþos al acestui fost jurist (Gandhi) devenit un fel
de fachir rebel ºi care urcã pe jumãtate dezbrãcat treptele palatu-
lui vice-regelui pentru a discuta pe picior de egalitate cu reprezen-
tantul regelui-împãrat“.

Pactul Gandhi-Irwin a fost semnat la 5 martie. La 19 august,
Gandhi a pornit spre Londra pentru a asista la cea de a doua con-
ferinþã a Mesei Rotunde, ca unic delegat  al Congresului Indian. El
declarã la îmbarcare: „Am toate ºansele sã mã întorc cu mâinile
goale“. Avea dreptate! Dar, chiar dacã s-a întors cu mâinile goale,
vizita sa a avut consecinþe pozitive. Pânã atunci, Gandhi fusese o
legendã ºi despre el se spuneau vrute ºi nevrute, istorii fantastice,
plãcute sau rãuvoitoare. Englezii au fost deci plãcut surprinºi de
farmecul simplu ºi irezistibil al lui Gandhi, de umorul sãu fin ºi de
râsul sãu comunicativ. Ei înþeleserã totodatã cã Mahatma era prie-
tenul tuturor oamenilor, fãrã distincþie de rasã ori religie.

La Londra, Gandhi refuzase sã se instaleze la hotel ºi preferase
sã locuiascã la Kinsley Hall, un centru de ajutor social din cartierul
East End unde  devenise deîndatã simpatic tinerilor ºi bãtrânilor. Cum-
secãdenia lui naturalã ºi simþul umorului ºterserã orice prejudecãþi
rasiale ºi naþionale.

El se duse în Lancashire, unde campania sa împotriva stofelor
englezeºti  provocase ºomaj. Muncitorii îl primirã cu entuziasm, iar
unul dintre ºomeri declarã: „Chiar dacã acum nu am de lucru,  dacã
aº fi  fost în India, aº fi procedat ca ºi Gandhi.“

Pe drumul de întoarcere, Gandhi se opri în Elveþia pentru a-i
face o vizitã lui Romain Rolland. El participã la Lausanne la o întrunire
a pacifiºtilor ºi le explicã pentru ce,  în accepþiunea lui, Adevãrul era
deasupra tuturor  conceptelor. Trecu ºi prin Roma unde autoritãþile
lui Mussolini îl primirã bine.

Ajuns la Bombay, Gandhi declarã: „În cursul celor trei luni de
ºedere în  Anglia ºi Europa, nu am fãcut o singurã experienþã care
sã-mi fi arãtat diferenþa dintre Orient ºi Occident. M-am convins,
din contrã, cã natura umanã este peste tot aceeaºi ºi cã încrederea
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ºi afecþiunea pentru semeni  ne sunt întotdeauna întoarse prin ºi
mai multã încredere ºi afecþiune“.

ªi totuºi, situaþia gãsitã la întoarcere nu justificã optimismul
lui Gandhi. Efectele pozitive  ale pactului Gandhi-Irwin fuseserã dis-
truse de politica represivã a noului vice-rege, lordul Willingdon. India
era condusã  prin Ordonanþe. Împuºcãturile ºi arestãrile deveniserã
monedã curentã. Jawaharlal Nehru a fost arestat tocmai când se
ducea la Bombay sã-l întâmpine pe Gandhi. La sosirea sa, în 28 de-
cembrie 1931, Gandhi declara: „Presupun cã  acestea sunt darurile
de Crãciun pe care ni le face, în dãrnicia sa, lordul Willingdon, vice-
regele nostru creºtin.“ O sãptãmânã mai târziu, Gandhi era arestat
ºi încarcerat fãrã proces în închisoarea de la Yeravada.

De data aceasta, ºederea dupã gratii nu-i aduse nici o bucurie.
Aflase  despre intenþia guvernului britanic de a elabora o nouã con-
stituþie a Indiei, cu regimuri distincte pentru musulmani ºi „paria“.
Un astfel de sistem avea sã determine inevitabil o permanentã sfâºiere
a comunitãþii indiene. El scrise lui Ramsay Mac Donald, anunþându-ºi
intenþia de a „posti pânã la moarte“. In dimineaþa de 20 septem-
brie,  îi scrise lui Tagore: „Marþi. Ora trei dimineaþa. Voi posti începând
de la prânz. Vã rog sã-mi binecuvântaþi eforturile. Mi-aþi fost un prie-
ten fidel, pentru cã aþi fost sincer.“ De abia  îi înmânase  scrisoarea
gardianului, cã primi o telegramã din partea lui Tagore, care îi spunea:
„E frumos sã-þi  jertfeºti preþioasa existenþã pentru unitatea Indiei
ºi pentru integritatea ei socialã… Inimile noastre întristate vor urmãri
cu respect ºi iubire sublima dumneavoastrã penitenþã“. Prin cuvin-
tele lui Tagore, se exprima la vremea aceea întreg poporul indian.
Postul voluntar al lui Gandhi a fost urmãrit de fiecare indian ºi a deter-
minat o conºtientizare ºi mai mare a comunitãþii. Fiecare indian se
simþea vinovat faþã de cei excluºi; acei „paria, fãrã castã“. ªi apoi,
dacã Gandhi n-ar fi supravieþuit postului negru, moartea sa i-ar fi
pãtat pe toþi compatrioþii sãi. Dupã cinci zile de aºteptare ºi grijã,
un pact a fost semnat de cãtre conducãtorii castei hinduºilor ºi lide-
rii „paria“ (cei pe care Gandhi îi numea „Harijani“ sau „copii lui Dum-
nezeu“)9. Gandhi acceptã termenii acordului. A doua zi, pe când
medicii erau foarte îngrijoraþi pentru starea sãnãtãþii  lui Gandhi, guver-
nul britanic anunþã cã acceptã noua formulã. Gandhi încetã postul
în aceeaºi dupã-amiazã. Voinþa unui om singur reuºise sã ºteargã
dispreþul secular al hinduºilor pentru cei fãrã de castã. Chiar înainte
de încheierea postului, hinduºii, harijanii ºi creºtinii fraternizau deschis
pe strãzile tuturor oraºelor ºi numeroase temple îºi deschiserã pen-
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tru întâia datã porþile „Copiilor lui Dumnezeu“. „Paria“ beneficiau  în
sfârºit de drepturi omeneºti elementare...

În cei ºase ani care au urmat, Gandhi fãcu mari eforturi pen-
tru  a-i uni pe toþi „Harijanii“ ºi a difuza un program general de reno-
vare  ruralã, care sã cuprindã ºi alfabetizarea maselor.

Gandhi repeta  neostoit apelurile la unitate între hinduºi ºi musul-
mani. El se strãduia sã convingã tineretul nãvalnic sã renunþe la vio-
lenþã ºi acte de  terorism. Gandhi încredinþã ashramul Sabarmati
unei comunitãþi de Harijani ºi se instalã în altã colonie agricolã, situa-
tã la Wardha. El declarã: „India trãieºte la sat ºi nu în oraºe. Nu
voi învinge decât atunci când atunci când voi elimina sãrãcia din sate“.
De pe vremea  când colabora la redacþia „Hind Swaraj“, cu douã-
zeci ºi cinci de ani  înainte, ideile lui Gandhi se  transformaserã pro-
gresiv ºi imperceptibil. Ostilitatea sa fatã de industrializare se întãrise
în urma asocierii acesteia cu  imperialismul strãin. El scria în 1922:
„ Nici un sofism, nici o alterare a statisticilor nu va reuºi sã mascheze
mizeria ruralã. Sunt sigur cã Anglia ºi orãºenii indieni vor avea de
dat seamã în faþa lui Dumnezeu pentru aceastã crimã împotriva uman-
itãþii, care depãºeºte  toate ororile cunoscute în istorie pânã în zilele
noastre“. Concepþia sa privind maºinismul se adâncise ºi se lãrgise
între timp. El declarã în 1924: „Mã opun maniei maºinilor ºi nu
maºinilor înseºi. In spatele acestei manii se ascunde mai mult o do-
rinþã aprigã de câºtig, decât grija de a uºura munca muncitorilor.
E împotriva firii ºi de aceea mã opun din toate puterile“.

Ca ºi cele ale tuturor oamenilor mari, concepþiile lui Gandhi
au evoluat cu vârsta ºi viziunea lui asupra lucrurilor a devenit din ce
în ce mai profundã ºi mai seninã. Linia sa de conduitã ºi de gândire
cuprindea un aspect social-politic — revoluþia naþionalã — ºi un aspect
spiritual — regenerarea moralã.

VII. UN SINGUR CUVÂNT DE ORDINE:
„PÃRÃSIÞI INDIA!“

Gandhi reintrã în arena politicã în 1939, când izbucni rãzboiul.
In primul rãzboi mondial, susþinuse cu credinþã Imperiul britanic. In
timpul rãzboiului Burilor îºi oferise serviciile Imperiului, din spirit de
loialitate, deºi cu sufletul era alãturi de Burii care luptau pentru inde-
pendenþã. Acum, sentimentele sale erau diferite, deºi se declarase
din tot sufletul alãturi de Aliaþi. Gandhi ajunsese la concluzia cã „orice
rãzboi este o aberaþie“. El vedea totodatã o contradicþie în atitudinea
Angliei, care lupta pentru propria ei libertate, dar nu vroia sã recu-
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noascã independenþa Indiei.10 Mulþi patrioþi indieni gândeau cã a
venit  momentul sã se dea o loviturã decisivã puterii coloniale, India
trebuind sã profite de pe urma situaþiei dificile în care se zbãtea Anglia.
Gandhi însã se opuse ºi declarã: „Noi nu dorim sã ne câºtigãm inde-
pendenþa pe ruinele Angliei. A profita de nefericirea ei actualã ar fi
împotriva principiilor non-violenþei“. Majoritatea liderilor Congresului
erau dispuºi sã ajute Anglia în lupta împotriva Germaniei, cu condiþia
ca þara lor sã fie tratatã pe picior de egalitate. Gandhi însã nu cre-
dea în non-violenþa condiþionatã.  Era totuºi destul de realist pentru
a  înþelege cã majoritatea liderilor Congresului, care erau patrioþi ºi
oameni politici, nu sfinþi,  nu l-ar fi urmat pe calea atât de  dificilã
a absolutului. Gandhi nu era atât de vanitos încât sã îºi dicteze condi-
þiile ameninþând  cu demisia din fruntea partidului. ªtia  cã acesta
nu se putea lipsi de el în respectivul moment de crizã. El decise
atunci sã  treacã în planul doi ºi îndemnã naþiunea sã sprijine decizi-
ile Congresului. În ceea ce îl privea, el pledã în favoarea unei rela-
tive neutralitãþi, în acest conflict cu precãdere european. 

Guvernul britanic nu avea vreme de Gandhi, iar Winston
Churchill afirmã cu sinceritate cã nu devenise prim-ministru „pen-
tru a prezida la lichidarea Imperiului britanic.“ Situaþia, între timp,
se deteriorase mult. Englezii nu reuºiserã sã-i opreascã pe japonezi
în drumul lor cãtre frontiera indianã. Populaþia devenise din ce în
ce mai neliniºtitã ºi nervoasã, iar Gandhi se gândi cã pentru a evita
dezordinile sporadice ºi  actele incoerente,  pasiunile trebuiau orga-
nizate în mod non-violent. Guvernul englez pãrea incapabil sã asi-
gure securitatea Indiei ºi refuza totodatã sã-i lase pe indieni sã se
apere singuri. Gandhi îi sfãtui atunci pe indieni sã „pãràseascã India“
ºi se pregãti pentru o nouã satyagraha. Luând cuvântul în faþa Comite-
tului naþional al Partidului Congresului, în ziua de 7 august 1942,
el declarã: „Noi nu luptãm împotriva poporului englez, ci împotriva
politicii sale imperialiste. Nu cu mânie cerem suprimarea adminis-
traþiei britanice. Noi dorim doar sã permitem Indiei sã joace rolul
ce-i revine în aceste  timpuri tulburi“.

Gandhi nu îºi elaborase încã un program de acþiune definitiv.
El dorea sã-l întâlneascã pe vice-rege înainte de a lua o hotãrâre.
Dar tabãra adversã luã iniþiativa ºi, în dimineaþa de 9 august, Gandhi
fu arestat împreunã cu alþi conducãtori ai Congresului Indian. Deîn-
datã, în întreaga tarã izbucnirã dezordini, care determinarã acte de
violenþã. Guvernul care lãsase populaþia fãrã lideri rãspunse violenþei
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cu brutalitãþi ºi mai mari, pânã ce India  se pomeni a fi o þarã vie,
sub dictaturã militarã englezã.

Gandhi a fost închis în palatul lui Aga Khan, lângã Poona.
Regimul de teroare îl  îngrijora. ªi apoi, guvernul britanic îl declarase
rãspunzãtor de actele de violenþã din þarã. El porni un lung schimb
de corespondenþã cu guvernul ºi se hotãrî sã posteascã douãzeci
ºi una de zile. Îºi începu postul în ziua de 10 februarie 1943 ºi starea
sa deveni în curând  atât de criticã, încât medicii presupuserã cã
nu va supravieþui. Din fericire, Gandhi trecu victorios peste aceastã
nouã încercare. ªederea în închisoare fu deosebit de penibilã:
Mahadev Desai, secretarul ºi prietenul sãu de  douãzeci ºi patru
de ani, muri de inimã la ºase zile de la arestarea sa. Soþia sa Kas-
turbai  se îmbolnãvi în decembrie 1943 ºi muri în februarie 1944
în  temniþã.

Încercãrile prin care trecuse Gandhi de la arestarea sa îi
alteraserã considerabil starea de sãnãtate ºi la ºase sãptãmâni de
la moartea soþiei el avu un acces de paludism. La 3 mai, raportul
medicului arãta cã starea sa de sãnãtate era „îngrijorãtoare“. În-
curcat de vestea bolii sale, guvernul  hotãrî sã-l elibereze fãrã condiþii
în ziua de 6 mai. Gandhi era atât de slãbit, încât trebui sã pãstreze
tãcerea o lungã perioadã pentru a-ºi  menaja forþele.

Totuºi, indiferent de starea sa de sãnãtate, Gandhi nu era omul
care sã stea cu braþele încruciºate ºi sã asiste în tãcere la înrãutãþirea
constantã a situaþiei din þara sa. El ceru sã fie primit în audienþã la
vice-rege. Lordul Warvell respinse cererea. Gandhi ºtia cã englezii
sprijineau grupãrile favorabile despãrþirii comunitãþilor musulmane
ºi hinduse. Aceastã diviziune îi servea guvernului britanic pentru a
justifica ocuparea þãrii. Or, toatã viaþa, Gandhi luptase pentru un acord
între hinduºi ºi musulmani. In 1919, apãrase Califatul ºi chiar pos-
tise pentru a restabili buna înþelegere în sânul  comunitãþilor rurale.
Dar vai, cu cât se strãduia sã-i potoleascã pe musulmani, cu atât
mai intransigenþi deveneau hinduºii. Era evident cã Jinnah, liderul
Ligii musulmanilor, nu avea sã se declare satisfãcut decât  cu crearea
unui stat musulman separat, unic rãspuns posibil, dupã mintea lui,
faþã de oprimarea musulmanilor  de cãtre fanaticii hinduºi. Spirala
violenþei continua deci.

VIII. DE LA INDEPENDENÞÃ LA MARTIRIU
Englezii nu mai puteau controla situaþia care devenise din ce

în ce mai tragicã. Foametea ºi dezordinea distruseserã  temelia însãºi
a prestigiului imperial. Anglia ieºise victorioasã din rãzboi, dar slãbitã
ºi demoralizatã. In alegeri învinsese Partidul Laburist  ºi  dl. C.Attlee,
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primul ministru, care nu dorea sã piardã India din cauza politicii de
fier ºi de sânge a lui Churchill, promise cã India „îºi va cãpãta curând
independenþa naþionalã“. Intre timp trebuiau sã aibã loc alegeri ºi a
fost convocatã o  Adunare Constituantã pentru a  elabora noua Con-
stituþie a Indiei unificate. O misiune ministerialã pãrãsi Londra pen-
tru a analiza împreunã cu liderii naþionaliºti indieni viitoarea formã
a naþiunii libere ºi unite. Din nefericire, aceastã misiune nu reuºi
sã-i împace pe hinduºi ºi pe musulmani. Dupã ce îi încurajaserã pe
separatiºtii din ambele tabere, englezii nu reuºeau acum sã-i mai
potoleascã.

În ziua de 12 august 1946, viceregele îl invitã pe Jawaharlal
Nehru sà formeze un guvern de tranziþie. Jinnah, liderul Ligii musul-
mane decretã în Bengal o „Zi de acþiune directã“, care se încheie
cu un masacru. În mai multe regiuni ale þãrii avurã loc  schimburi
de focuri ºi  bãtãi în toatã regula  cu cuþitele. Acest prolog sângeros
al independenþei îl supuse pe Gandhi unui adevãrat martiriu. El locuia
atunci la Harijanii din Delhi ºi de acolo lansa zilnic apeluri la non-vio-
lenþã. Se pãrea însã, vai, cã predica în van. Facþiunile împiedicau
orice înþelegere…

Se rãspândi în curând vestea izbucnirii unor violenþe în distric-
tul Noakhali din Bengalul oriental, unde musulmanii masacrau minori-
tatea hindusã. Gandhi nu mai avu rãbdare sã stea pe loc: trebuia
sã iasã din izolare ºi sã înveþe cele douã comunitãþi sã trãiascã în
pace, ºi asta chiar cu riscul propriei vieþi. Dacã nu reuºea, însem-
na cã mesajul sãu de non-violenþã nu fusese auzit ºi cã independenþa
spre care cãlãuzise  poporul indian, nu era libertatea la care visase.
De aceea nu-i ascultã pe colegii sãi din Congres (care nu voiau ca
el sã-ºi riºte viaþa) ºi se duse la Noakhali unde era la putere un guvern
al Ligii musulmane. Pe când era la Calcutta auzi cã hinduºii din Bihar
îi atacaserã  la rândul lor pe musulmani. Aceastã veste îl mâhni ºi
mai tare pe Gandhi, cãci greºelile coreligionarilor lui îl dureau mai
tare decât cele ale celorlalþi indieni. ªi apoi, Biharul era tocmai sta-
tul în care îºi lansase prima satyagraha din India. Pentru a se rãs-
cumpãra în ochii lui Dumnezeu, el hotãrî sã urmeze un regim alimen-
tar drastic. Care trebuia sã se transforme în „post de moarte“ dacã
locuitorii din Bihar nu urmau sã-ºi schimbe atitudinea. Din fericire
„biharezii cãzuþi în pãcat“ auzirã atenþionarea lui Gandhi ºi el îºi con-
tinuã drumul spre Noakhali.

ªi acum ajungem la capitolul cel mai nobil din viaþa lui Gandhi.
Tocmai când independenþa politicã fusese virtual cuceritã ºi când
aparatul de stat era în mâinile lui, Gandhi renunþã la tot ºi preferã
sã facã, în ciuda primejdiei, un pelerinaj pentru a-ºi proclama mesajul
de iubire ºi speranþã acolo unde domneau ura ºi teroarea. Gandhi
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se instalã într-o regiune în care 80% dintre locuitori erau musul-
mani ºi în care nu existau nici drumuri, nici mijloace moderne de
comunicare. Gandhi refuzã ajutorul poliþiei ºi nu pãstrã cu el decât
un interpret de bengali ºi un stenograf. La 77 de ani,  merse din
sat în sat, cu picioarele goale pe terenurile cele mai dificile, traver-
sând râuri noroioase pe punþi de bambus. Se hrãnea cu fructe ºi
legume,  muncea zi ºi noapte pentru a le inspira induºilor mai multã
dragoste ºi musulmanilor mai multã tenacitate. El declarã: „nu am
decât un singur lucru în minte: Dumnezeu trebuie sã purifice inim-
ile hinduºilor ºi musulmanilor, iar cele douã comunitãþi trebuie sã
renunþe la orice neîncredere ºi urã reciprocã“.

Gandhi a trãit, a suferit ºi a rãspândit învãþãtura la Noakhali
din 7 noiembrie 1946 pânã în 2 martie 1947. El se duse apoi în
Bihar pentru a rãspunde unor chemãri din ce în ce mai insistente.
Reîncepu în Bihar ceea ce începuse la Noakhali. Merse din sat în
sat, cel mai adesea pe jos, pentru a cere populaþiei sã repare rãul
fãcut musulmanilor. Peste tot, era întâmpinat de o mulþime pioasã
ºi admirativã. Fãcu o chetã pentru a-i ajuta pe rãniþi ºi pe cei fãrã
adãpost iar unele femei îi oferirã toate bijuteriile lor. Circulau poves-
tiri sfâºietoare despre masacrele de la Rawalpindi ºi din Punjab. Fãrã
prezenþa lui Gandhi, locuitorii din Bihar s-ar fi dedat probabil la acte
de vandalism. Gandhi declarã hinduºilor: „dacã vã apucã din nou nebu-
nia criminalã, mai întâi omorâþi-mã!“

În mai 1947, el a fost convocat la Delhi. Noul vice-rege, lor-
dul Mountbatten îi convinsese pe conducãtorii congresului sã accepte
revendicarea organizaþiei Jinnah privind o împãrþire a Indiei, drept
condiþie prealabilã plecãrii englezilor. Or, Gandhi era un adversar înrãit
al secesiunii ! El nu reuºi totuºi sã impunã celorlalþi lideri ai Congre-
sului punctul sãu de vedere înþelept. 

La 15 aprilie 1947, India fu împãrþitã ºi obþinu independenþa
naþionalã. Gandhi nu asistã la ceremoniile din capitalã ºi se duse la
Calcutta unde tulburãrile continuau. În ziua proclamãrii independenþei,
se produse un adevãrat miracol. Tulburãrile care durau de un an
de zile încetarã ca prin minune. Hinduºii ºi musulmanii începurã sã
fraternizeze. Gandhi îºi petrecu întreaga zi în post ºi rugãciune. Dar
vai, rãscoalele reîncepurã  cu ºi mai multã putere în 31 august iar
Gandhi fu ameninþat de fanaticii hinduºi, deoarece locuia la musul-
mani. A doua zi, el hotãrî sã înceapã o perioadã de post „pânã când
în Calcutta se va restabili pacea“. Efectul a fost miraculos: toþi cei
care se dedaserã jafurilor, crimelor ºi incendierilor voluntare, venirã
la cãpãtâiul lui Gandhi sã cearã iertare. În ziua de 4 septembrie,
ºefii tuturor comunitãþilor din oraº îi aduserã un jurãmânt semnat
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de mâna lor, prin care se angajau sã evite orice alte brutalitãþi. Gandhi
încetã de îndatã postul. Locuitorii Calcuttei aveau sã-ºi respecte anga-
jamentul, chiar atunci când, în momentul secesiunii, în alte oraºe
ale Indiei izbucnirã rãzmeriþe.

Gandhi se întoarse la Delhi în septembrie 1947. El gãsi oraºul
cuprins de o isterie colectivã. Se rãspândiserã zvonuri îngrozitoare
despre soarta hinduºilor ºi sikºilor din Pakistanul Oriental ºi exci-
taþia îºi atinse punctul culminant, o datã cu sosirea primilor „supravie-
þuitori“. În setea lor de rãzbunare hinduºii ºi sikºii jefuiau casele musul-
manilor, profanau moscheile ºi înjunghiau trecãtori nevinovaþi. Guver-
nul luase mãsuri foarte stricte, dar ele se dovedirã ineficace, fãrã
sprijinul populaþiei. În aceastã atmosferã de nebunie generalã sosi,
îmbrãcat cu o simplã fâºie de pânzã peste ºolduri, omuleþul care
avea sã dea curaj populaþiei terorizate, sã consoleze victimele ºi sã-i
readucã pe fanatici cu picioarele pe pãmânt. În ziua de 2 octombrie
— de ziua lui — Gandhi primi cu uimire dovezi de simpatie din lumea
întreagã. El declarã: „Pentru ce mã felicitã lumea? N-ar fi mai potri-
vit sã-mi trimitã condoleanþe? Nu mai simt decât teamã … îmi este
imposibil sã trãiesc în aceastã atmosferã de crimã ºi urã“. 

Neliniºtea lui avea sã mai creascã. Prezenþa lui Gandhi îi potolise
pe isterici, dar nu pusese capãt violenþelor sporadice. Tensiunea era
insuportabilã ºi musulmanii nu îndrãzneau sã iasã pe stradã la Delhi.
Gandhi era nerãbdãtor sã plece în Pakistan pentru a-i ajuta pe dez-
moºteniþi. Nu voia totuºi sã pãrãseascã Delhi, atâta vreme cât spiritele
nu se calmaserã încã definitiv. El se simþi dintr-odatã pierdut… Dupã
ce declarã: „în toatã viaþa mea, nu m-am resemnat ºi nu am renunþat
niciodatã“, începu sã posteascã pe 13 ianuarie 1948, afirmând:
„Dumnezeu îmi trimite o nouã încercare“. El spuse prietenilor sãi sã
nu se neliniºteascã ºi „sã lase lumina sã intre în ei înºiºi“. 

Ei îi urmarã sfaturile, dar e greu de spus în ce mãsurã i-a
pãtruns lumina. Pe 18 ianuarie, dupã o sãptãmânã de aºteptare
angoasantã, reprezentanþii diferitelor comunitãþi religioase ºi orga-
nizaþii din Delhi, se duserã la Birla House, unde îl gãsirã pe Gandhi
întins pe divan, foarte slãbit, dar vesel. Ei îi înmânarã  un jurãmânt
scris în care se angajau sã protejeze viaþa, bunurile ºi religia musul-
manilor, promiþând cã în viitor nu se vor mai produce acte de vio-
lenþã. Gandhi încetã atunci postul în cântecele religioase ale diferitelor
comunitãþi. 

Postul lui Gandhi emoþionase milioane de oameni din lumea
întreagã. Din pãcate, efectul asupra extremiºtilor hinduºi a fost cu
totul altul. Exasperaþi de succesul postului acestuia, ei îl acuzarã pe
Gandhi de a-i fi ºantajat pe hinduºi pentru a-i potoli pe pakistanezi.
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Din punctul de vedere al extremiºtilor hinduºi Gandhi, care vroia pacea,
fãcea jocul musulmanilor. De fapt, Gandhi era întotdeauna de partea
dreptãþii.

Douã zile dupã ieºirea din post, în timp ce îºi spunea rugãciu-
nile de searã, Gandhi a fost victima unui atentat cu bombã. Rãmase
din fericire nevãtãmat ºi îºi continuã rugãciunea fãrã a pãrea emoþionat.

De mulþi ani, Gandhi se obiºnuise sã se roage  împreunã cu
mulþimea. În fiecare searã, oriunde s-ar fi aflat, el îºi spunea rugãciu-
nile în aer liber în mijlocul unei importante congregaþii. Cu aceastã
ocazie, el citea pasaje din cãrþile sfinte ale diferitelor religii ºi cânta
imnuri. La încheierea ceremoniei, el se adresa adunãrii în limba hindi
ºi prezenta o problemã de actualitate care nu avea neapãrat un ca-
racter religios. Oricare ar fi fost subiectul ales, Gandhi îl prezenta
întotdeauna din punct de vedere spiritual ºi moral. Chiar atunci când
vorbea pe o temã politicã, Gandhi rãmânea un om al credinþei, care
arãta drumul despre adevãr. 

În funcþie de loc, adunãrile puteau numãra o sutã sau mai multe
sute de mii de participanþi. Oricine, indiferent care i-ar fi fost cre-
dinþa sau opinia politicã, era liber sã asiste la aceste reuniuni. Stând
în picioare, pe o estradã înaltã, Gandhi era o þintã idealã. Dar pânã
atunci nu avusese a se apãra decât de admiraþia mulþimii, care dorea
sã-i atingã picioarele în semn de respect. Acum, vremurile erau tul-
buri, pasiunile se dezlãnþuiau ºi atmosfera era plinã de urã. Fanaticii
hinduºi erau exasperaþi de doctrina iubitoare a lui Gandhi ºi vedeau
în el un obstacol major în calea voinþei lor de violenþã împotriva musul-
manilor. In India acelor timpuri, pretextul religiei în primejdie justifi-
ca orice acþiune. Gandhi fusese ameninþat. Poliþia era neliniºtitã.
Gandhi refuzase întotdeauna protecþia poliþieneascã: el nu dorea sã
trãiascã decât prin puterea dragostei. Cu patruzeci de ani în urmã,
în Africa de Sud, când viaþa lui fusese ameninþatã de un pathan,
Gandhi spusese: „moartea este sfârºitul firesc al vieþii. Sã mori de
mâna unui frate ºi nu de boalã nu este pentru mine un motiv de
tristeþe. ªi chiar dacã s-ar întâmpla, nu aº simþi nici urã nici mânie
împotriva agresorului meu. Viaþa mea veºnicã ar fi cu atât mai dulce“. 

Aceste cuvinte sublime se dovedirã profetice. În ziua de 30
ianuarie 1948, la zece zile de la atentatul cu bombã, Gandhi urcã
în grabã cele câteva trepte spre locul de rugãciune din marele parc
de la Birla House. Gandhi întârziase într-o convorbire cu vice prim-
ministrul Sardan  Vallabhbai Patel. Îi plãcea punctualitatea ºi regre-
ta cã se lãsase aºteptat. El murmurã: „Am întârziat zece minute.
Trebuia sã fiu aici la ora 5“. El ridicã mâinile cu palmele lipite pen-
tru a saluta mulþimea. Fiecare credincios îi întoarse salutul. Mulþi
vroiau sã-i atingã picioarele. Nu li se permise pentru cã era târziu.
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Deodatã un tânãr hindus din Poona îºi fãcu loc prin mulþime pânã
la Gandhi ºi, prefãcându-se cã îi cere binecuvântarea, îi trase trei
gloanþe de pistol în piept. Gandhi se prãbuºi pronunþând numele lui
Dumnezeu (He Ram). Pânã sã soseascã medicii, inima lui încetase
sã batã, inima aceea care nu bãtuse decât din dragoste pentru
oameni ºi pentru libertate. 

ªi astfel fu asasinat Gandhi, de unul dintre ai lui, întru
veºnica slãvire a idealului sãu ºi spre ruºinea celor care nu au
înþeles cã el fusese cel mai bun reprezentant al religiei în numele
cãreia îl sacrificaserã. Aceastã religie, el o depãºise, adoptând
toate valorile spirituale ale omenirii…

Sentimentele naþiunii indiene au fost remarcabil exprimate de
primul-ministru Nehru, atunci când el anunþã la radio teribila veste:
„…Lumina ne-a pãrãsit pentru a face loc întunericului ºi nu ºtiu cum
sã vã anunþ nenorocirea care ne loveºte. Conducãtorul nostru iubit,
cel pe care noi îl numeam Bapu, pãrintele naþiunii noastre nu mai
este printre noi… Am spus cã lumina ne-a pãrãsit ºi totuºi nu este
cu totul adevãrat, pentru cã aceastã luminã era neobiºnuitã. Ea ne
va mai îndruma paºii încã mulþi ani; ºi peste o mie de ani ea va con-
tinua sã strãluceascã deasupra Indiei. Ea se va vedea din lumea
întreagã ºi va întãri mii de fiinþe. Aceastã luminã era Adevãrul viu
ºi omul nemuritor era printre noi cu Adevãrul sãu veºnic, arãtân-
du-ne drumul drept, scoþându-ne din greºealã ºi ducând þara noas-
trã milenarã pe calea libertãþii“…11

Astfel de bãrbaþi sunt nemuritori, cãci trãiesc prin opera lor.
Cea a lui Gandhi a fost multiplã ºi oricare dintre realizãrile lui, judecând
dupã amploarea ºi consecinþele lor asupra bunãstãrii oamenilor, ar
fi fost de ajuns pentru a-l face nemuritor în oricare regiune a lumii.
Gandhi a eliberat a cincea parte din omenire de sub jugul imperia-
lismului. El a obþinut în acelaºi timp independenþa Indiei ºi a Pakis-
tanului. Opera sa în favoarea celor fãrã castã (paria) a fost ºi mai
importantã. Gandhi a scos mii de fiinþe omeneºti din lanþurile umilirii
sociale ºi a prejudecãþilor de castã. Subliniind cã libertatea va fi apre-
ciatã în funcþie de bunãstarea þãranilor, Gandhi a pus bazele unui
nou mod de viaþã. Martiriul lui i-a adus pe hinduºi la raþiune ºi a
permis caracterul laic ºi democratic al statului indian, ca ºi o politicã
naþionalã a acestuia. 

Influenþa personalitãþii lui Gandhi ºi a doctrinei sale non-violente
nu pot fi cu adevãrat evaluate. ªi apoi, opera lui Gandhi depãºeºte
graniþele unei singure þãri ºi ale unei singure generaþii. Moºtenirea
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sa nepieritoare priveºte omenirea întreagã, cãci eliberarea unei na-
þiuni este o etapã spre eliberarea lumii întregi, în voinþa ei de a se
descotorosi de toate puterile financiare oculte. 

Gândirea lui Gandhi este atât de vastã, încât este aproape
imposibil sã o cuprinzi cu totul într-un singur studiu. Dar este toto-
datã inutil sã priveºti gandhismul numai ca o reflecþie moralã, fãrã
a-l lega de un mesaj politic foarte important. Simbioza acestor douã
aspecte dã naºtere unei contestaþii constructive. 

Baza gândirii lui Gandhi reprezintã o sursã moralã pentru toþi
aceia care în aceastã lume aspirã la o nouã societate dreaptã ºi
paºnicã. Putem oare spune, în acest context, cã metodele de acþi-
une ale lui Gandhi sunt universale? Nu credem, cãci ar însemna sã
facem din opera lui Gandhi o dogmã, ceea ce el însuºi ar fi con-
damnat. Dacã mesajul îºi pãstreazã întreaga valoare de la începu-
turi, el trebuie studiat ºi adaptat condiþiilor specifice ale cazurilor
particulare. India dinainte de 1947 nu este nici Irlanda ºi nici Palesti-
na de astãzi. Specificul gândirii indiene, condiþiile particulare ale col-
onizãrii britanice, chestiunile etnice ºi religioase ale Indiei nu existã
nicãieri în altã parte. 

În mod evident, o revoluþie naþionalã nu reuºeºte niciodatã
ghidându-se dupã modele vechi sau strãine. Gandhi era perfect
conºtient de asta ºi pacifiºtii occidentali care se considerã discipolii
lui ar trebui sã mediteze asupra faptului. Non-violenþa nu înseamnã
doar absenþa violenþei, ci ºi o acþiune revoluþionarã integralã, o obiecþie
generalizatã. Problema luptei pentru pace este exterioarã înlãnþuir-
ilor de violenþe. Faþã de violenþã se dezvoltã o contra-violenþã, care
dupã caz, va fi violentã sau non-violentã.

Luptele popoarelor împotriva imperialismelor sunt  un rãspuns
la o agresiune violentã ºi decurg din urmãtoarea idee a lui Gandhi:
„Nimic n-a fost înfãptuit pe acest pãmânt, fãrã o acþiune directã!“. 
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PARTEA A DOUA

O SCHIÞÃ IDEOLOGICÃ
A GANDHISMULUI

Este foarte delicat sã califici gandhismul drept ideologie. Gandhi
n-a aderat niciodatã la vreun sistem ideologic ºi, dupã pãrerea lui,
nici nu a creat vreunul. El nu voia decât sã-ºi concretizeze morala
ºi sã spiritualizeze politica…

Nici una dintre ideologiile politice ale istoriei sau ale epocii sale
nu îl satisfãcea pe deplin, dar pe toate le-a analizat, cãutând partea
pozitivã din ele, pentru propriul sãu neam, în primul rând, ºi apoi
pentru fiinþa umanã în general.

Nealinierea sa personalã prefigura într-un fel regruparea, dupã
Conferinþa de la Bandung, a þãrilor care refuzau alegerea simplistã
între capitalism ºi marxism ºi care nu doreau sã se prostitueze cu
pacte militare conduse din strãinãtate. 

Fidelã memoriei lui Gandhi, India a devenit  natural, împreunã
cu Iugoslavia ºi Egiptul, unul dintre stâlpii miºcãrii de nealiniere.

Cãutarea unei a treia cãi a fost permanent prezentã în gândi-
rea lui Gandhi ºi ea a bântuit de asemenea gândirea lui Nehru, Peron,
de Gaulle, Raoul Haya de la Torre, Juan Bosch, Michel Aflaq  ºi a
altora care înþeleseserã cã nu poþi construi nimic solid fãrã o auten-
ticitate culturalã ºi fãrã o solidaritate directã cu propriul tãu popor,
aºa cum o dovedesc astâzi generalul Hugo Chavez sau preºedintele
bielorus Lukaºenko. 

Adepþii incurabili ai simplificãrilor nu vor sã vadã în Gandhi decât
pe predicatorul non-violenþei, ceea ce el a fost, desigur, dar cu multe
nuanþe ºi multe alte aspecte social-politice.

DEMOCRAÞIA ªI LIBERTATEA DUPÃ GANDHI
Toatã viaþa sa, Gandhi s-a strãduit sã sfãtuiascã ºi sã îndrume

cât mai bine pe diverºii conducãtori politici. Dar spre sfârºitul vieþii,
trãgând singura concluzie posibilã pentru neîncetata sa luptã în
favoarea demnitãþii omului, Mahatma Gandhi înþelese cã societatea
nouã la care aspira nu putea fi clãditã decât pe temeiuri noi. El îºi
îndemnã atunci discipolii sã propovãduiascã nu o participare la gu-
vernare, ci un rol activ în elaborarea unui nou mod de a guverna.
Pãrerea lui Gandhi cã adevãrata putere se aflã de fapt în mâinile
poporului însuºi este încã de actualitate. Ideea acesta o nutrea Gandhi
dintotdeauna, dar el sfârºi prin a-i  conferi dimensiuni politice prac-
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tice. Populaþia întreagã trebuie sã înþeleagã raþiunile ºi modul de rezis-
tenþã faþã de oprimarea naþionalã ºi exploatarea omului. Democraþia
ºi libertatea sunt vorbe goale dacã nu au o dinamicã politicã ºi moralã.
Pentru a înþelege conceptul de libertate elaborat de Gandhi, ne vom
raporta la o declaraþie în care el afirma clar cã India nu va fi cu
adevãrat liberã decât în ziua în care libertatea va ajunge în cel mai
modest bordei ºi în cel mai îndepãrtat sat al þãrii. El precizã: „când
britanicii vor pãrãsi þara, libertatea se va instala la New Delhi, dar
aceasta nu va avea cine ºtie ce importanþã atâta vreme cât ea nu
va fi trecut pragul ultimului bordei ºi cât ultimul sãtean nu-i va simþi
prezenþa în viaþa zilnicã!“ Numai atunci cuvântul libertate (SWARAJ)
îºi va fi cãpãtat întregul sens. Mahatma declarã de asemenea, cu
altã ocazie: „auzim adeseori spunându-se «sã fim lãsaþi sã guver-
nãm India ºi totul va merge  bine». Ar fi cea mai mare prostie. Nici
o naþiune nu ºi-a cucerit atât de simplu independenþa. Strãlucirea
primãverii se vede în fiecare copac, pãmântul însuºi este plin de
prospeþimea tinereþii. De asemenea, de îndatã ce societatea întreagã
va fi liberã, orice strãin abia venit va remarca energia care rãbufneºte
la toate nivelurile vieþii… pentru mine «swaraj» înseamnã libertate
pentru cel mai amãrât dintre compatrioþii noºtri. Nu mã intereseazã
numai eliberarea Indiei de sub jugul englezesc. Voi cãuta sã eliberez
India de orice jug, Nu vreau sã schimb un tiran cu altul…“ În mod
evident, Gandhi subliniazã aici diferenþa dintre o luare a puterii de
tip loviturã de stat ºi o revoluþie eliberatoare realã. El declara de
asemenea: „autodeterminarea este o voinþã permanentã de a rãmâne
independent faþã de orice dominaþie guvernamentalã, indiferent dacã
este vorba de un guvern strãin sau naþional“.

Refuzând o democraþie birocraticã, fidel sie însuºi, Gandhi
prevedea cã „adevãrata libertate se va realiza nu prin cucerirea au-
toritãþii de cãtre o elitã, ci prin rezistenþa tuturor faþã de autoritate,
în caz de abuz. Altfel spus, libertatea va fi obþinutã prin educarea
poporului, prin conºtientizarea lui privind propria capacitate de a ges-
tiona ºi reglementa autoritatea“. Cele douã tipuri de societate care
ºi-au împãrþit lumea industrialã a secolului XX — capitalismul impe-
rialist ºi comunismul — încredinþeazã autoritatea unei elite, indiferent
de ideologie. Gandhi rãmãsese suficient de uman pentru a afirma
pe drept cuvânt cã puterea trebuie sã aparþinã  tuturor straturilor
societãþii, astfel încât orice om sã simtã cã poate exercita o influen-
þã asupra deciziilor luate, rãspunderea fiind deci comunã. Într-un fel,
o ilustrare a idealului autogestiunii propovãduit de Proudhon.

Neo-socialismul gandhian nu se vrea ºtiinþific în sensul abstract
ºi steril al cuvântului, ci mai degrabã naþional, omenesc ºi liber.
Mahatma Gandhi ne spune cã „în democraþia pe care o preconizez
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eu, libertatea va fi egalã pentru toþi. Fiecare îºi va fi propriul stãpân“.
Pentru el, omul, individul liber este unica unitate de mãsurã accep-
tabilã a politicii. Ca ºi la Emmanuel Mounier ºi Michel Aflaq, gãsim
în filozofia lui Gandhi amprenta evidentã a unui anume personalism,
poate de sorginte subtil creºtinã. Iatã cum vedea Gandhi schema
societãþii ideale: „aceastã structurã, compusã din nenumãrate
comune se va caracteriza prin cercuri din ce în ce mai largi, într-o
miºcare ascendentã. Viaþa nu va fi o piramidã al cãrei vârf sã se
sprijine pe bazã. Ea se va prezenta sub formã de cercuri concen-
trice, având în centru un individ gata oricând sã piarã pentru comu-
na lui, aceasta fiind la rândul ei, gata sã piarã pentru cercul comunelor
înconjurãtoare. Toatã viaþa se va compune astfel din indivizi fãrã aro-
ganþã nici agresivitate, modeºti ºi participând la mãreþia cercului
oceanic din care fac parte… circomferinþa exterioarã nu va deþine
astfel puterea pentru a-i zdrobi pe cei dinãuntru. Ea le va da pute-
rea necesarã, dar îºi va trage de la ei propria  energie.  Ni se poate
reproºa cã aceasta este doar o utopie cãreia nu meritã sã-i dai
atenþie. Dar dacã punctul lui Euclid pe care nimeni nu-l poate dese-
na, are o valoare inalterabilã, viziunea mea permite omenirii sã su-
pravieþuiascã. Fie ca India sã trãiascã pentru realizarea unei astfel
de viziuni, chiar dacã ea nu se va realiza niciodatã integral. Trebuie
sã ne facem o pãrere viabilã despre dorinþele noastre, înainte de a
putea cuceri ceva ce le seamãnã. Dacã vrem ca într-o bunã zi orice
comunã din India sã fie o republicã, am pretenþia cã imaginea mea
e corectã, pentru cã în acest caz ultimul dintre muritori va fi egal
cu primul, cu alte cuvinte nu va fi nimeni nici primul nici ultimul“.
Aºadar omul este centrul acestei societãþi a viitorului: o societate
liberã, socialã, creatoare ºi voluntaristã.

Cineva îl întrebã într-o zi pe Vinoba Bhave, unul dintre gandhiºtii
eminenþi ai Indiei contemporane, care este diferenþa dintre comu-
nism ºi socialismul gandhist. Vinoba Bhave rãspunse în esenþã cã
în comunism toate lucrurile acceptabile erau impuse poporului, iar
Gandhi vroia o societate în care poporul sã aibã el însuºi reflexul
dorit în urma evoluþiei propriei mentalitãþi. El adãugã cã în sistemul
comunist a servi comunitatea era o obligaþie, dar cã idealul ar fi ca
fiecare individ sã serveascã comunitatea din proprie inspiraþie. Aºadar,
societatea gandhistã vroia sã fie spontanã ºi voluntarã, în timp ce
toate societãþile tradiþionale se menþin prin constrângere. 

ªi iarãºi se pune problema violenþei. Gandhi nu ezita sã afirme
cã „democraþia ºi violenþa nu se potrivesc. Statele care astãzi sunt
numite democratice, fie vor trebui sã devinã pur ºi simplu totalitare,
fie — dacã vor cu adevãrat sã fie democratice — vor trebui sã se
opunã cu curaj violenþei“. Dar aceasta nu este singura problemã a
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construcþiei democraþiei, aºa cum o defineºte Acharija Vinoba Bhave,
principalul continuator al politicii lui Gandhi în India. „Visez la ziua în
care munca pentru popor va fi fãcutã de poporul însuºi ºi atunci
veþi plãti guvernului o nimica toatã de taxe, iar statul va dispãrea…“
Dupã ce a refuzat orice „înregimentare a gândirii“ ºi a arãtat cât
de puþin îi place „omniprezenþa statului“, Vinoba Bhave precizeazã:
„într-o democraþie liberã lucrul pentru popor trebuie fãcut de popor.
Guvernul nu va  da decât sfaturi“. În ceea ce priveºte sectorul agri-
col, care este dominant în India, „proprietatea particularã asupra
pãmântului va fi abolitã. Cu alte cuvinte pãmântul va aparþine între-
gului sat, care se va considera o singurã familie. Se va pune la punct
o metodã de cultivare cu acordul tuturor. Toþi vor avea de lucru. Nu
va exista nici o rivalitate ºi nici un semn de inegalitate. Asta înseam-
nã cã nu va fi nimic impus… Sentimentele omeneºti zdrobite ºi înecate
acum se vor trezi ºi se vor întãri. Omul a lãsat ca sentimentele de
castã, de clasã, de religie, de partid sã-i domine inima ºi spiritul.
Gandhismul atacã aceastã deviere de la rãdãcinã: el uneºte socie-
tatea chiar la baza ei…“

Pentru Mahatma, pacea este un concept global, care trebu-
ie definit pozitiv. Doamna Indira Gandhi, fiica lui Nehru, care a ocu-
pat funcþia supremã în India, era perfect conºtientã de acest lucru
ºi declara: „pacea nu înseamnã numai absenþa rãzboiului, ci ºi crearea
de condiþii pentru ca omul sã-ºi dezvolte personalitatea ºi talentele
ºi sã trãiascã în armonie cu sine însuºi ºi cu mediul înconjurãtor.
Nu poate exista o adevãratã pace, dacã existã tensiuni. Aceste ten-
siuni pot fi de origine economicã. Ele pot fi de origine politicã… Pacea
înseamnã sã reziºti oricãrui lucru care împiedicã dezvoltarea omu-
lui, oricãrui izvor de inegalitate ºi tensiune“. Problema îºi regãsea
astfel întreg conþinutul economico-social. Dar sã nu uitãm, nici sã
nu subapreciem incidenþele morale ale luptei pentru progres. Nu
se întâmplã oare adesea ca un progres material prea rapid, fãrã o
evoluþie a mentalitãþilor, sã ducã la ruina unei civilizaþii ? Chiar de
asta se temea Gandhi în cazul Europei… Mahatma scria: „Atât de
lãudatul progres al ºtiinþei nu a adãugat Europei nici o fãrâmã de
mãreþie moralã. Rãzboiul a dovedit, mai mult ca oricând, caracterul
diavolesc al civilizaþiei care dominã Europa în zilele noastre…“ ªi el
îºi continua astfel judecata, cu atât mai profundã ºi adevãratã cu
cât era emisã dupã cel de al doilea rãzboi mondial: „În numele vir-
tuþii, învingãtorii au violat toate regulile moralei publice. Nici o min-
ciunã nu s-a considerat  prea oribilã pentru a fi spusã. Motivul ce
stã în spatele fiecãreia dintre aceste crime nu este nici religios nici
spiritual, ci profund material…“ Dar, atunci când Gandhi a denunþat
„rãzboiul rece“, ca fiind o manevrã bine calculatã de ambele pãrþi,
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nu putem sã nu ne gândim cã Mahatma, fãrã sã vrea, judeca greºit
Europa. Cãci forþele conjugate ale capitalismului ºi cosmopolitismu-
lui sunt cele care au adus Europa la declinul ei actual, acum când
este sfâºiatã de antagonisme ce-i sunt total strãine. Ne putem gândi
cã cele douã superputeri au încercat din ce în ce mai mult sã se
menajeze reciproc ºi sã nu se mai înfrunte decât prin intermediul
lumii a treia ºi al Europei. Lucru pe care l-a înþeles foarte bine China,
devenind nu numai aliatul cel mai sigur al Europei de mâine, al Europei
eliberate din menghina ce o strângea. Aºadar, poate cã împãcarea
dintre Europa Occidentalã ºi Rusia se va face în comuniune cu China
ºi cã astfel  va avea loc regãsirea necesarã care le va declara ºah
imperialiºtilor atlantiºti ºi eminenþei lor cenuºii: sionismul internaþio-
nal. Acestea fiind spuse, nimic nu ne împiedicã sã revenim asupra
judecãþilor morale ale lui Gandhi privind Europa de azi, subliniind toto-
datã cã mentalitatea esenþialã a Europei nu are nimic comun cu ceea
ce i s-a impus. „Nimic nu dovedeºte cã popoarele Europei au progre-
sat.  Prosperitatea lor nu dovedeºte cã sunt mai bogate în calitãþi
morale ºi spirituale… Nu orice pas înainte este un progres. Cãutarea
neîncetatã a confortului material ºi creºterea acestuia este un rãu
atât de profund cã europenii vor trebui sã-ºi transforme ei înºiºi viaþa,
dacã nu vor sã piarã sub greutatea acestui confort care îi þine în
sclavie. Un anumit grad de armonie ºi confort fizic este desigur nece-
sar dar, de îndatã ce depãºim un anumit nivel, acest confort devine
o piedicã ºi nu un ajutor“. Aºa dar „…idealul creãrii unui numãr nes-
fârºit de necesitãþi ºi al satisfacerii lor apare mai degrabã ca o eroare
ºi o capcanã… Civilizaþia în sensul ei adevãrat nu stã în înmulþire,
ci în limitarea raþionalã ºi voluntarã a nevoilor. Iar pentru a realiza
acest ideal ordinea socialã trebuie reconstruitã…“ Europenii ar tre-
bui deci sã reflecteze la aceastã judecatã a Mahatmei, dacã doresc
sã-ºi salveze cu tot dinadinsul civilizaþia de la un dezastru, urzit de
cei interesaþi. 

Dar, ca sã ne întoarcem la democraþie, existã oare vreo noþiu-
ne mai vagã? Nu degeaba, Gandhi a vrut sã precizeze cum vedea
el  noua ordine socialã pe care o prefera. O astfel de democraþie
trebuie trãitã ºi executatã de toþi. Vechea ordine  trebuie combã-
tutã, având clar în minte  o viziune a scopului de atins: „În zilele noas-
tre, guvernul este prezent în orice situaþie din viaþa noastrã, el ne
ameninþã însãºi existenþa. Mi se pare evident cã pentru a apãra binele
naþiunii, trebuie sã ne interesãm de ce fac guvernanþii, sã exersãm
asupra lor o influenþã moralã ºi sã insistãm pentru ca ei sã respecte
legile moralei. Tiran nu este cutare sau cutare ministru, ci sistemul
pe care el îl reprezintã ºi a cãrui victimã neputincioasã ºi inconºtien-
tã este… Vrem sã rãsturnãm guvernul, vrem sã-l obligãm sã asculte
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de voinþa poporului. Vrem sã demonstrãm cã guvernul este dator
sã serveascã poporul ºi nu poporul sã serveascã guvernul… Ceea
ce, în ochii legii, pare o crimã cu premeditare, mi se pare câteo-
datã a fi prima datorie a unui cetãþean. Nesupunerea civicã este o
infracþiune faþã de decretele imorale stabilite prin lege“. Aceste rân-
duri scrise înainte de eliberarea naþionalã a Indiei de cãtre princi-
palul ei  fãuritor trebuie sã dea de gândit celor care se declarã pro-
gresiºti. În ceea ce îi priveºte pe cei care refuzã „sã facã politicã“,
îi invit sã citeascã o altã judecatã a lui Gandhi: „a împiedica pe oameni
sã se omoare între ei, a-i împiedica pe oameni sã porunceascã altor
oameni sã omoare … înseamnã oare sã faci politicã? A împiedica
pe cineva sã vinã în casa ta, sã-þi ia tatãl ºi sã-l împuºte, a împie-
dica pe copilul tãu, fatã sau bãiat, sã se întoarcã orb, ciung sau
fãrã un picior, sau sã nu se mai întoarcã deloc, a împiedica deforma-
rea adevãrului în ºcoli ºi tribunale, înseamnã sã faci politicã? Sau
este pur ºi simplu datoria fiecãrui om, datoria oricãrui grup de oa-
meni? Iar sindicatele ºi federaþiile … cred ele oare cã au dreptul sã
stea de o parte, ca laºii, invocând cã federaþia, sau biserica, sau
sindicatul nu fac politicã?“. În sfârºit, cei care vor sã depolitizeze
mesajul lui Gandhi sã-ºi aminteascã de urmãtoarea frazã: „Oricine
are mai mult decât îi trebuie cu adevãrat este un hoþ. Nimeni nu-ºi
cunoaºte întotdeauna adevãratele nevoi ºi cei mai mulþi dintre noi
îºi înmulþesc nevoile fãrã nici o justificare. Aºa devenim inconºtient
niºte hoþi… Bogatul posedã o mulþime de lucruri inutile, de care nu
are nevoie ºi care sunt apoi neglijate ºi risipite, în timp ce milioane
de oameni mor de foame… O economie care permite celor puter-
nici sã adune averi în detrimentul celor slabi este o ºtiinþã falsã ºi
sinistrã…“

PROBLEMA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE
Frontierele majoritãþii statelor lumii s-au stabilit de-a lungul seco-

lelor, din raþiuni uneori foarte diferite: cãsãtorii între familii nobile,
moºteniri, cuceriri etc. Colonizarea Africii de cãtre europeni a decu-
pat harta acestui continent dupã criterii ce nu aveau nici o legãturã
cu realitãþile naþionale ºi dorinþa populaþiilor. Nu din întâmplare deci,
vedem cum Quebec-ul îºi revendicã independenþa, irlandezii luptã pen-
tru unitate la fel ca ºi palestinienii. În paralel, are loc un fenomen
complementar, cãutarea unitãþilor continentale: africanã, arabã, lati-
no-americanã ºi europeanã. Refuzând diviziunile impuse de alþii dar
ºi hazardul istoriei, popoarele îºi cautã unitatea naturalã, trecând
peste vechile antagonisme. Dar aceastã unitate nu se poate pregãti
decât cu respectul absolut al tuturor specificitãþilor naþionale ºi etnice.
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În ceea ce priveºte Africa, este evident cã respectarea identitãþilor
naþionale ºi etnice nu are nimic comun cu reînvierea unui tribalism
desuet, ale cãrui origini sunt de cu totul altã naturã. 

Unificarea Europei se va face printr-o coordonare a suvera-
nitãþilor sau va rãmâne artificialã ºi sterilã. Unitatea naþiunii arabe
va fi diferitã, din moment ce este vorba de unificarea aceleiaºi naþiuni. 

Dar ce are a face Gandhi în toate aceste probleme, aparent
atât de noi? Rãspunsul este simplu: aceste probleme nu sunt noi
ºi India multi-etnicã a lui Gandhi le-a cunoscut ºi ea. Este deci impor-
tant sã cunoaºtem pãrerea Mahatmei asupra acestui subiect arzã-
tor, o opinie pe care par s-o ignore atât „discipolii apolitici occiden-
tali“ ai lui Gandhi cât ºi partizanii federalismului, ce neglijeazã un mesaj
util. Sã fie oare o chestiune de informare sau de rea voinþã? Aceastã
din urmã ipotezã nu trebuie ignoratã, cãci politicile tradiþionale, fie
ele de dreapta sau de stânga, se tem de influenþele unei ideologii
globale, care riscã sã le facã o serioasã concurenþã. 

Dupã cum ºtim, Gandhi era partizanul unei Indii unite, dar era
totodatã adversarul hotãrât al oricãrei oprimãri naþionale inclusiv în
interiorul propriei sale þãri. Atunci când responsabilii politici ai Nagas-
tanului (unde trãieºte importanta etnie indiana Naga) s-au adresat
lui Gandhi pentru a-i expune reproºurile lor la adresa guvernului cen-
tral ºi au discutat cu el despre perspectiva independenþei Nagas-
tanului, atitudinea lui Gandhi a fost demnã de idealul sãu integral:
„populaþia Naga are dreptul la independenþã fãrã nici o limitã. Nu
mai dorim sã trãim sub dominaþie britanicã ºi englezii pãrãsesc þara.
Sã ºtiþi cã India este voastrã. Dupã pãrerea mea însã, dealurile Naga
sunt ale mele ca ºi ale voastre, dar dacã voi spuneþi cã ele nu sunt
ºi ale mele, ne oprim aici. Eu cred în frãþia dintre oameni, dar nu
cred nici în forþã nici în uniuni forþate. Dacã nu doriþi sã aderaþi la
Uniunea Indianã, nimeni nu vã va obliga“. Or, conducãtorii Naga se
temeau tocmai ca autoritãþile de la Delhi sã nu hotãrascã unilate-
ral alipirea forþatã a Nagastanului la Uniune. Gandhi a rãspuns atunci
cã dacã cineva ar pregãti o loviturã de forþã împotriva autonomiei
Naga, el s-ar opune energic. „Autoritãþile nu pot face asta… Voi veni
eu însumi pe dealurile Naga. Le voi cere sã mã omoare pe mine,
înainte de a trage într-un singur locuitor Naga…“

Gandhi era un naþionalist indian, dar în ochii lui Uniunea India-
nã trebuia sã fie liber consimþitã de toate popoarele care o com-
pun. Lecþia lui a dat roade din moment ce Nagastanul face acum
parte din Uniune ºi drepturile poporului Naga sunt scrupulos respec-
tate prin lege. Gandhi ºi-a precizat poziþia astfel: „Misiunea mea nu
se referã numai la libertatea Indiei, deºi acestui lucru îi consacru
acum aproape toatã viaþa ºi tot timpul meu. Dar prin realizarea liber-
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tãþii Indiei, sper sã-mi împlinesc ºi sã-mi continui misiunea, care este
cea a frãþiei dintre oameni. Patriotismul meu nu este exclusiv, el este
total ºi þin sã resping un patriotism care s-ar construi pe exploatarea
sau mizeria altor naþionalitãþi…“

Astfel îºi aplica Gandhi internaþionalismul (mai bine scris: inter-
naþionalismul) în sânul propriei sale þãri, respectând toate naþiona-
lismele, toate aspiraþiile de emancipare ale minoritãþilor naþionale.
În India, lecþia sa a fost auzitã ºi, în ciuda dificultãþilor, Uniunea merge
cât se poate de bine. Nu s-a întâmplat la fel cu Pakistanul, centra-
lizat în ciuda divizãrii sale geografice. Regimul dictatorial a împins
poporul din Bangladesh sã se elibereze, iar etniile din Pakistanul occi-
dental se rãscoalã cu regularitate.

APORTUL LUI GANDHI LA O
„TEORIE A ELIBERÃRII GLOBALE“

Ideea de bazã a gândirii gandhiene este indiscutabil non-vio-
lenþa. Dar se întâmplã cu acest concept acelaºi lucru, ca ºi cu multe
altele: avem de-a face cu numeroase accepþii ale non-violenþei. În
numele acestui ideal, unii ºi-au trãdat lupta iar alþii s-au dedicat în
întregime ei. Aceste divergenþe nu decurg, dupã cum s-ar putea
crede, din anumite nuanþe al spiritului lui Gandhi sau din interpretãri
eronate ale învãþãturii sale. În primul rând, Gandhi ºi-a afirmat întot-
deauna foarte clar convingerile, iar textele la care ne vom referi o
dovedesc o datã în plus. De aceea, nu putem gândi cã denaturãrile
învãþãturii lui Gandhi sunt involuntare ºi de bunã credinþã. Pacifiºtii
europeni care prezintã gandhismul ca pe o teorie a pasivitãþii, a pãcii
cu orice preþ,  urmãresc un scop foarte clar. Militanþii care urmeazã
astfel de lozinci servesc interesele foarte precise ale celor care pro-
fitã de cinstea lor. Se impun câteva exemple, desigur: lozincile „Pace
în Irak, în Iugoslavia…, în Orientul Apropiat…“, oricât ar pãrea de
corecte, sunt  demobilizatoare. In fond despre ce pace este vorba?
Având în vedere cã în toate cele trei situaþii avem de a face cu un
raport de forþe între agresat ºi agresori, este evident cã o pace
dreaptã trebuie sã treacã prin victoria poporului care se apãrã împotri-
va agresorilor sãi… Singurele lozinci acceptabile ar trebui atunci sã
fie: „Victorie forþelor naþionale“. 

E drept cã o asemenea victorie nu putea, logic, sã fie decât
rezultatul unei lupte violente. În nici un caz, nu poate fi invocat aici
Gandhi pentru a condamna, complet sau relativ, luptele naþionale.
O astfel de condamnare ar fi necinstitã ºi laºã. Nu declara oare din-
totdeauna Mahatma cã între laºitate ºi violenþã singura alegere posi-
bilã este violenþa?

43



Problema este, deci, nu sã dezvoltãm teoria non-violenþei, care
reiese din întreaga viaþã ºi operã a lui Gandhi, ci mai degrabã sã
analizãm substanþa politicã a mesajului gandhian, adicã relaþia sa
cu violenþa luptelor de eliberare. Procedând astfel, putem nu numai
sã salvãm integritatea gandhismului, dar ºi sã-i redãm locul meri-
tat în sânul teoriei ºi al acþiunii.

Celebrul medic ºi teolog Albert Schweitzer era conºtient de
aspectul negativ al filozofiei indiene. El scria: „gânditorii brahmanis-
mului, ai teoriilor Samkya ºi jainistã, ca ºi principiile lui Buda propovã-
duiesc non-violenþa, pe care ei o numesc „ahimsa“ ºi o considerã a
fi o moralã sublimã. Or, aceastã moralã este imperfectã ºi incom-
pletã. Ea îi dã omului egoismul de a fi preocupat doar de salvarea
pe care ar obþine-o printr-un mod de viaþã conform adevãratei cu-
noaºteri a naturii existenþei. Ea nu-i porunceºte omului în numele
compasiunii, ci în numele unor teorii metafizice. Ea nu cere decât
sã nu faci rãu, nu cere o activitate inspiratã din noþiunea de bine…“
Absenþa rãului neînsemnând neapãrat prezenþa binelui, non-violenþa
nu poate fi redusã la absenþa violenþei. Dând acestei noþiuni carac-
terul ei pozitiv, Gandhi a pus capãt negativismului pe care Albert
Schweitzer îl condamna pe bunã dreptate. 

În „Scrisorile cãtre Ashram“, Gandhi preciza: „Non-violenþa com-
pletã este lipsa de  rea-voinþã faþã de tot ce vieþuieºte. Non-violenþa
sub forma sa activã este bunãvoinþa pentru tot ce vieþuieºte. Ea
este iubirea perfectã…“ desigur aceastã iubire perfectã te obligã
sã lupþi împotriva a tot ce o poate primejdui. De aceea, Mahatma
insistã asupra faptului cã non-violenþa trebuie sã fie activã, cã ea
este o luptã permanentã, o revoluþie în gândire ºi acþiune. „Non-vio-
lenþa nu înseamnã sã renunþi la orice luptã împotriva rãului… Când
ai avea de ales doar între laºitate ºi violenþã, cred cã aº recoman-
da violenþa…“ Dar tot în „Scrisori cãtre Ashram“, Gandhi se simte
dator sã precizeze cã non-violenþa nu trebuie sã fie apanajul celor
slabi, al celor care oricum nu pot fi violenþi: „Condiþia prealabilã a
non-violenþei este capacitatea de a lovi. Este o abþinere conºtientã
ºi deliberatã de la dorinþa de rãzbunare pe care o simþi. Rãzbunarea
este totdeauna superioarã supunerii pasive, feminine, neputincioase.
Dar ºi rãzbunarea este o slãbiciune…“ O non-violenþã activã implicã
un curaj indiscutabil; de aceea Gandhi „nu poate predica cu succes
Ahimsa decât celor care ºtiu sã moarã ºi nu acelora care se tem
de moarte“. Orice slãbiciune, renunþare, laºitate este sever denunþatã
de Mahatma care scrie foarte judicios: „Nu rãutatea omului rãu este
primejdioasã, ci slãbiciunea omului bun“. ªi în altã parte: „Acei ºi
acele care vor sã fie misionari ai pãcii, trebuie sã-ºi dovedeascã mai
întâi capacitatea de rãzboi. O naþiune care nu este în stare sã se
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batã, nu-ºi poate dovedi practic virtutea de a nu se bate. Nu deduc
de aici cã trebuie sã ne batem, dar cã trebuie sã ºtim cum sã ne
batem. ªi apoi, existã cazuri în care violenþa este unica expresie posi-
bilã a non-violenþei…“  Gandhi propune deci o moralã a acþiunii, cãci
„nimic n-a fost vreodatã sãvârºit pe acest pãmânt fãrã o acþiune
directã“. Citim în acest sens în publicaþia Haryian din octombrie 1938
cã „nu existã curaj mai mare decât refuzul absolut de a îngenunchea
în faþa unei puteri pãmântene oricare ar fi ea, dar este important
sã o faci fãrã amãrãciune“. Poate pãrea ciudat sã dezvolþi justificãri
privind violenþa revoluþionarã, violenþa opusã violenþei, aºa cum le-a
definit apostolul non-violenþei. O astfel de voinþã nu este în nici un
caz o apologie a violenþei, ci pur ºi simplu dorinþa de a-i da lui Gandhi
adevãrata dimensiune, cea de slujitor al omului liber, gata sã sacri-
fice tot, chiar ºi ideile sale pentru libertate. Dar aceastã libertate,
care implicã sacrificii, nu cere o sanctificare a violenþei ca unicã soluþie
sau scop în sine. Când Gandhi scria în „Hind Swaraj“ cã „uneori otra-
va serveºte drept remediu contra otrãvii“, el se referea la aceastã
voinþã de a nu predica violenþa, ci de a o înþelege doar, atunci când
ea este necesarã ºi de a chema poporul la ea, atunci când este
unica soluþie: „în ciuda ataºamentului meu faþã de non-violenþã, dacã
aº avea de ales între a asista neputincios la haos sau la o sclavie
perpetuã n-aº ezita nici o clipã sã spun cã prefer sã vad haos în
India, decât sã vad sclavie zi de zi…“ Mai mult chiar decât atât, Mahat-
ma mãrturiseºte cã „cei care au comis violenþe din raþiuni politice,
se pot considera dacã nu la fel de înþelepþi, cel puþin animaþi de  acelaºi
spirit de dragoste  ºi de sacrificiu de sine ca mine însumi“. În acelaºi
spirit, el nu ezitã sã afirme: „credinþa mea în non-violenþã nu numai
cã nu mã împiedicã ci mã obligã sã mã asociez cu anarhiºtii ºi cu
toþi aceia care cred în violenþã“. 

Nehru, discipolul ºi continuatorul lui Gandhi, creioneazã câte-
va trãsãturi ale personalitãþii maestrului sãu spiritual12: „ Rebel din
naºtere, având  mai mult sau mai puþin filozofia unui anarhist… reven-
dicându-ºi titlul de „democrat înnãscut“… revoluþionar dorind rãsturnãri
profunde ºi care nu se speria de fel de consecinþele acþiunii sale…
personalitate unicã, cãreia nu-i puteai aplica nici scara curentã a
valorilor, nici canoanele obiºnuite ale logicii …“. Aceastã ultimã jude-
catã se poate de altfel aplica tuturor celor care, înzestraþi cu o mi-
siune moralã sau religioasã, au fost nevoiþi sã se ocupe de politicã,
pentru ca aceasta sã rãmânã curatã, atât cât se poate. Ne vin în
minte Savonarola care a fãcut din Florenþa Renaºterii prima dictaturã
cu adevãrat popularã, Padraig Pearse care a ridicat Irlanda împotri-
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va colonialismului englez ºi atâþia alþii, al cãror mesaj este indiso-
ciabil de o influenþã moralã deosebitã.

* * *

Meritã sã ne aplecãm asupra unor aspecte sociale ale gândirii
lui Gandhi. Ne vine în minte o noþiune: GREVA… Aceastã armã politicã
a fost recomandatã de Gandhi dar nu în sensul în care o înþeleg, în
zilele noastre încã, sindicatele muncitoreºti europene. Mahatma
defineºte de fapt douã feluri de grevã: greva civilã ºi greva muncito-
reascã. Nesupunerea civicã, adevãrata rezistenþã, cuprinde o forþã
moralã ºi politicã, aºa cum este ea practicatã spontan în cazul ocupãrii
unei þãri de cãtre vrãjmaºi. Este suficient sã ne amintim lipsa de
cooperare cu duºmanul în þãrile europene ocupate de armatele hit-
leriste ºi miºcãrile similare din teritoriile arabe ocupate de sioniºti,
mai ales în Ierusalim. Totuºi, greva este ºi o armã în mâna munci-
torilor. Din acest punct de vedere, Gandhi se îndepãrteazã de noþiu-
nile tradiþionale. El nu a preconizat niciodatã greva prin  încetarea
muncii ca atare. Cu excepþia câtorva împrejurãri, el s-a distanþat
întotdeauna de sindicate. Atunci când miºcarea contestatarã de neco-
operare presupunea o întrerupere a muncii, el preconiza ca nimeni
sã nu rãmânã inactiv. El le cerea greviºtilor sã toarcã sau sã facã
orice altã muncã utilã colectivitãþii. Greva rãmânea astfel o activi-
tate constructivã ºi nu o simplã întrerupere a muncii în sens nega-
tiv. Aceastã noþiune de grevã pozitivã ºi constructivã este integral
compatibilã cu spiritul gandhismului. Ea contrasteazã cu obiceiurile
sindicale europene, pur negativiste.

Ideologic vorbind, gandhismul apare ca fiind elementul iniþial
al unui regim economic ºi social care, chiar dacã este socialist,
rãmâne totuºi foarte diferit de modelele concepute în Europa în seco-
lul XIX ºi care nu prea evolueazã. În ciuda acestor diferenþe, gand-
hismul pãstreazã unele puncte comune cu liberalismul, comunismul
ºi chiar fascismul. 

Discipolul lui Gandhi, Lanza del Vasto face urmãtoarea com-
paraþie în „Pelerinaj la izvoare“13 analizând dupã cum urmeazã punctele
comune ale gandhismului  cu ideologiile contemporane:

„Cu regimul liberal, se aseamãnã în urmãtoarele: libertatea
politicã, aºa cum o concep liberalii. Respectul opiniei adversarului.
Sentimentul cã binele oamenilor nu poate fi fãcut cu forþa. Cu regimul
comunist, asemãnãrile sunt urmãtoarele: întâietatea muncii. Dato-
ria muncii manuale pentru toþi. Egalitatea drepturilor ºi îndatoririlor,
indiferent de funcþie ºi de inegalitatea aptitudinilor. Cu regimul fas-
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cist, sunt urmãtoarele: autarhia, adicã starea unei þãri care trãieºte
cât mai mult din resursele propriului sol. Principiul solidaritãþii cor-
poratiste care înlocuieºte concurenþa comercialã. Afirmarea voinþei
omului ca fiind independentã de condiþiile economice. Recursul la
persoanã ºi la autoritatea ei. Pregãtirea cadrelor ºi ºefilor…“ 

Aceastã comparaþie necesitã însã câteva explicaþii. Autorul com-
parã doar aspectele pozitive ale sistemelor, uitând cã acestea au
dus la aberaþii foarte îndepãrtate de eventualele elemente  idealiste
ºi sincere din opþiunile lor fundamentale. Sã ne amintim cã singurii
naþional-socialiºti sinceri, care vroiau deci un socialism naþional în
Germania au fost grupaþi în jurul lui Gregor ºi Otto Stasser, primul
fiind asasinat de hitleriºti ºi cel de al doilea luptând pânã la urmã în
clandestinitate pentru eliberarea Germaniei de acea tiranie sufocan-
tã. Constatarea nu este de altfel valabilã numai pentru regimul fas-
cist. Idem pentru marxism.

Lãsând la o parte noþiunea de non-violenþã, definiþia gandhis-
mului nu este în acest sens valabilã pentru orice regim revoluþionar
din „Lumea a treia“, sincer naþionalist ºi autentic socialist. La nivel
politic, gandhismul lasã   un mesaj de un mare interes care se poate
sintetiza în felul urmãtor: 

— practica non-violenþei active ºi a nesupunerii civice ca mijloc
de luptã popularã împotriva opresiunii,

— violenþa eliberatoare, atunci când circumstanþele o impun, 
— aspectul constructiv al oricãrei revendicãri sociale, 
— cãutarea unui regim care sã ducã la o eliberare naþionalã

ºi socialã, adicã specificã,
— apãrarea omenirii întregi prin pace ºi justiþie.
Acest mesaj al Mahatmei Gandhi rãspunde prin universalitatea

sa speranþelor tuturor popoarelor într-o societate nouã, bazatã pe
respectarea oamenilor ºi popoarelor, pe justiþie ºi umanism…

SÃ NU-L TRÃDÃM PE GANDHI
Aceastã concluzie nu-ºi are rostul... Mesajul lui Gandhi trãieºte

fãrã limite în timp ºi spaþiu. Gandhismul evolueazã continuu. De fapt
Mahatma n-a stabilit nici o datã dogme imuabile. Doctrina sa are
o bazã moralã permanentã care este evident non-violenþa. Dar, aºa
cum am vãzut, aceastã non-violenþã nu este nici ea o dogmã. Apli-
carea ºi înþelegerea ei depind de realitãþile momentului. Nu face nimeni
referire la Gandhi cum se fãcea la Marx sau la diferitele accepþii
ideologice ce nu trãiesc decât într-o anumitã rigiditate integristã. 

Sã nu-l trãdãm pe Gandhi... înseamnã sã înþelegem ca ºi  el
cã non-violenþa este un concept de acþiune concretã, un rãspuns
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la violenþa primitivã. Aceastã violenþã de bazã poate fi un gest sau
o stare. O situaþie de oprimare socialã sau naþionalã este o stare
de violenþã împotriva cãreia nu obþii rezultate decât printr-o acþiune
directã. Non-violenþã sau contra-violenþã, deci ... însã acþiunea împotri-
va acestei violenþe poate fi ºi ea violentã, de o violenþã tranzitorie.

„Sã nu-l trãdãm pe Gandhi“ înseamnã sã fim fideli angaja-
mentelor sale politice, care implicã o cãutare a unei lumi de justiþie
socialã ºi de emancipare a naþiunilor, într-un cuvânt — o ideologie
specificã. 

„Sã nu-l trãdãm pe Gandhi“ înseamnã în sfârºit sã avem o vi-
ziune globalã a fenomenului imperialist. Imperialismul este un ter-
men pe care este primejdios sã-l foloseºti la singular. Dacã fiecare
epocã asistã la înflorirea unui imperialism dominant, epoca modernã
are tristul privilegiu de a suporta mai mulþi concurenþi ºi parteneri
deodatã. Nu trebuie sã uitãm celelalte imperialisme de mai micã
anvergurã dar la fel de apãsãtoare. Este oare nevoie sã mai insistãm
în plus asupra denunþãrii energice exprimate de Mahatma în privinþa
ideologiei sioniste ºi a consecinþelor ei? 

A-l trãda pe Gandhi ar însemna sã reducem lecþia sa de viaþã,
învãþãtura sa moralã ºi politicã, fie la un eveniment istoric limitat,
fie la o dogmã sterilã prin sectarismul ei. Ar însemna de asemenea
sã desprindem din gandhism mãcar una dintre componentele evo-
cate, pe scurt, mai sus.  

Prin caracterul sãu de ansamblu, gandhismul ascunde un mesaj
a cãrui valoare rãmâne permanentã. Principalul sãu merit este de
a fi împãcat morala cu politica, non-violenþa cu acþiunea directã, socia-
lismul cu naþionalismul, revoluþia cu libertatea.

Într-o lume în care ideologiile se aflã în slujba unor diplomaþii
cu atât mai pernicioase cu cât sunt în comã, în care orice popor ºi
orice cauzã se trãdeazã în numele intereselor lor, gandhismul aduce
o razã de speranþã, o lecþie de reþinut, o învãþãturã de aplicat...

Fãrã a se scleroza, fiind în continuã renaºtere, gandhismul
va rãmâne unul dintre stâlpii civilizaþiei omeneºti, dupã cum spunea
Jawaharlal  Nehru: „Aceastã claritate reprezintã mai mult decât un
prezent imediat, ea este adevãrul viu“.

Cum sã închei fãrã sã subliniez cã toleranþa a fost pentru
Mahatma baza doctrinei sale? O toleranþã activã care nu înseam-
nã doar sã tolerezi, dar ºi sã înþelegi... Sã-l înþelegi pe celãlalt, dez-
voltându-þi stãpânirea de sine, inseparabilã de simþul de rãspundere.

Departe de a fi o doctrinã a renunþãrii, gandhismul — dacã nu
e transformat în dulcegãrie — este ºi va rãmâne un ferment de revo-
luþie spiritualã, indisolubil legat de valoarea sa naþionalã ºi care nu
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va putea decât sã provoace acea înnoire radicalã de care lumea
are nevoie.

Mult mai compatibilã cu gandhismul autentic este atitudinea
foarte curajoasã a ideologiei peroniste, respectiv justiþialismul. Într-o
Americã Latinã ce-ºi cautã libertatea, este important sã subliniem
care a fost gândirea lui Juan Domingo Peron. Acest apostol al socia-
lismului justiþialist ºi al unitãþii geo-politice a Americii Latine scrisese
în 1958 o carte cu un titlu foarte semnificativ: „Forþa este dreptul
animalelor“. Dar pãrerea sa despre violenþã o gãsim explicatã cu
pertinenþã ºi realism în opera sa de cãpãtâi „Ora popoarelor“, apãrutã
în 1968.

În capitolul intitulat „Intoleranþa ºi violenþa“ Peron scrie: „Nimic
nu este mai impropriu pentru a combate ideile, decât violenþa forþei...
Nu poþi învinge o doctrinã, decât printr-o altã doctrinã, mai bunã...
Dar nu numai violenþa sau forþa pot duce la distrugerea valorilor com-
bãtute. Violenþa a fost dintotdeauna un sfetnic rãu, pentru cã oamenii
care o folosesc tind sã renunþe la gândire ºi sã-ºi abandoneze raþiu-
nea. Singurele îndreptãþite sã recurgã la violenþã sunt popoarele ale
cãror drepturi esenþiale sunt ameninþate. În acest caz, ele nu tre-
buie sã ezite a lupta împotriva violenþei principale. Dacã un popor
nu este în stare sã se opunã forþei arbitrare cu puterea raþiunii, el
îºi meritã servitutea...“ ªi Peron continuã, atrãgând atenþia asupra
pasiunilor „care o iau la vale, ca apa“. Accentuând pe legitimitatea
contra-violenþei, ºi a luptei împotriva violenþelor primarã sau princi-
palã, Peron este animat de un realism evident. Violenþa nu este legi-
timã decât dacã este defensivã ºi lipsitã de pasiune. Demnitatea este
necesarã chiar ºi în victorie. Dupã cum spunea Lin Piao „Chiar ºi
faþã de un duºman învins trebuie sã laºi loc pentru o soluþie“. 

Aceastã preocupare cât se poate de umanistã ne duce iarãºi
la Gandhi. Într-adevãr, bazele morale ale învãþãturii sale nu l-au împie-
dicat sã tragã învãþãmintele politice necesare din evenimentele con-
temporane lui. Rãzboiul este desigur o problemã pentru un adept
al non-violenþei. Ce gândea Gandhi despre aceasta? În „Harijan“ din
18 octombrie 1940, citim: „cred cã orice rãzboi este rãu pe de-a
întregul. Dar dacã examinãm motivele celor doi beligeranþi, putem
gãsi cã unul are dreptate ºi celãlalt greºeºte. De exemplu, dacã A
doreºte sã cucereascã þara B, A greºeºte. Ambele pãrþi recurg la
arme. Nu cred în metodele rãzboiului violent; totuºi, B a cãrui cauzã
este justã meritã sprijinul meu moral ºi binecuvântarea mea...“ Gandhi
ajunsese la aceeaºi concluzie în 1920 când scria: „Aº prefera desi-
gur ca India sã recurgã la arme pentru a-ºi apãra onoarea, decât
sã o vãd asistând laº ºi neputincios la propria ei dezonoare“. Aºa
dar, Gandhi nu aprobã numai riposta faþã de o agresiune între state.
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El aprobã orice luptã revoluþionarã pentru eliberarea naþionalã sau
socialã a unui popor.  În caz de revoluþie, într-adevãr, dacã iniþiati-
va pare sã aparþinã poporului, ea nu este de fapt decât un rãspuns
la oprimarea din partea unei puteri. Orice revoluþie naþionalã sau
socialã este o contra-violenþã a cãrei legitimitate este de acord cu
spiritul lui Gandhi. Faptul cã mai multe miºcãri sau personalitãþi
exprimã, conºtient sau nu, idei pe care Gandhi nu le-ar fi dezavuat,
dovedeºte cã acþiunea lui politicã a fost cea a unui catalizator ºi a
unui precursor.

Lev Tolstoi, pe care Gandhi îl admira indiscutabil, avea o viziu-
ne globalã a religiei. În studiul sãu „Ce este religia?“ marele scriitor
rus preciza: „Adevãrata religie, în concordanþã cu raþiunea ºi cu-
noºtinþele omului, este raportul pe care acesta îl stabileºte cu viaþa
infinitã care îl înconjoarã. Ea leagã de acest infinit viaþa omului ºi îi
îndrumã acþiunile“.

Iatã deci a treia laturã a triunghiului spiritual: religia este ceea
ce îl leagã pe om de Dumnezeu, ceea ce leagã oamenii între ei, dar
ºi legãtura lor permanentã cu alte creaturi: omul cu tot ce vieþuieºte
— deci ºi animalele —, cu natura ºi cosmosul.

Gandhi nu a ezitat niciodatã sã critice cu luciditate societatea
indianã ce se hrãnea cu frumoase principii, fãrã sã le aplice ºi morala.

Albert Schweitzer — moralist, înainte de toate — subliniazã în
cartea sa „Marii gânditori ai Indiei“: Gandhi „manifestã totodatã un
foarte exact simþ al realitãþii faþã de poruncile Ahimsa. El nu se
mulþumeºte sã le exalte, el îndrãzneºte sã le punã în discuþie ºi sã
le interpreteze. El constatã cu mirare cã în ciuda acestei porunci,
existã în India atât de puþinã milã pentru animale ºi chiar ºi pentru om“. 

Astfel, Gandhi scrie: „este un fapt, cã soarta animalelor nu
este nicãieri mai tristã decât în biata noastrã Indie. Nu-i putem acuza
de asta pe englezi. Nu putem da vina nici pe sãrãcia noastrã. Numai
o neglijenþã criminalã este vinovatã pentru condiþia mizerabilã a ani-
malelor de la noi“. 

Nu este deloc greu sã vezi în Tolstoi, Gandhi ºi Schweitzer pe
pãrinþii spirituali ai ecologiei globale sau, mai exact, ai adevãratei
ecologii spirituale. 

Este la fel de incontestabil cã, dacã aceºti trei gânditori au
devenit universali, este pentru cã au ºtiut, cu unele diferenþe ine-
vitabile, sã rãmânã fideli rãdãcinilor lor, identitãþii lor culturale ºi
unei tradiþii ce emanã din  Tradiþia primordialã. Dupã cum spune
un proverb: „Dacã vrei sã fii universal vorbeºte despre satul
tãu“. Iatã un rãspuns percutant în simplitatea sa la degenerescenþa
mondialistã!
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O figurã emblematicã, aºa cum era Gandhi, trebuia în mod
logic sã aibã discipoli dar ºi imitatori ºi chiar pe unii al cãror unic
scop este de a  utiliza un prestigiu real pentru a camufla ideologii
diferite, ba chiar opuse. 

Principiul non-violenþei elaborat de moralul Gandhi a servit drept
lozincã unor miºcãri nesãnãtoase cum ar fi: hippie, new age ºi ac-
tualii baba cools sau bo-bo (burghezi boemi), la care absenþa reperelor
morale se învecineazã cu drogul ºi alte perversiuni. 

Existã un exemplu atât de flagrant încât meritã din pãcate sã
ne oprim asupra lui. Creat în Italia de o miºcare atât de greu de
definit încât observatorii o situau când la dreapta când la stânga,
„Partito Radicale“ s-a dotat cu structuri transnaþionale ºi s-a numit
„Partito Radicale Transnazionale“. 

Foarte curios este faptul cã acest partid politic care a avut
reprezentanþi naþionali (mai ales în Italia), parlamentari europeni ºi
chiar un comisar a ceea ce se numea atunci Comisia Comunitãþilor
Europene (în persoana Emmei Bonino), a reuºit sã aibã chiar ºi un
statut consultativ pe lângã Consiliul Economic ºi Social al Naþiunilor
Unite (ECOSOC) în calitate de Organizaþie internaþionalã neguverna-
mentalã.

Printre principiile apãrate de acest partid, citãm de exemplu:
apãrarea drepturilor omului (lucru foarte respectabil, dar mai ales
foarte vag), apãrarea anumitor cauze care implicau separatismul
teritorial ºi terorismul, liberalizarea vânzãrii ºi consumului de droguri,
eutanasia, banalizarea homosexualitãþii etc. 

Acest partid a susþinut astfel — uneori foarte concret — pe sepa-
ratiºtii ceceni sau kosovari. Integritatea teritorialã a unor þãri ca Fede-
raþia Rusã sau Iugoslavia a fost atacatã de acest partid transnaþion-
al. În schimb Israelul n-a fost atacat, cãci pe palestinieni aceºti apãrã-
tori ai drepturilor popoarelor îi chemau doar  sã se împace cu sta-
tul sionist.

Fostul comisar european Emma Bonino a fost o figurã de frunte
a campaniei pentru Curtea Internaþionalã de Justiþie ºi pentru alte
iniþiative contrare suveranitãþii naþionale.

Dar ce cautã acest partid politic, pe care istoria îl va uita cu-
rând, în analiza gandhismului? Rãspunsul este destul de neaºtep-
tat: pe carnetul de membru al acestui Partito Radicale Transnazionale
figura efigia lui Mahatma Gandhi!!!! Ne întrebãm ce legãtura avea
memoria lui Gandhi cu politica radicalã transnaþionalã... Abilã detur-
nare de idei!

Dar sã nu uitãm legãturile strânse dintre acest partid ºi insti-
tuþiile conduse direct sau indirect de George Soros... Fãrã a uita
pe un membru de vazã al aceluiaºi partid — cetãþean belgian, ales
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în parlamentul european pe o listã italianã — care a parcurs în anii
90 România pentru a propovãdui federalismul. Dar, nu vã lãsaþi
înºelaþi, nu este vorba de federalismul integral, ilustrat de Proud-
hon, Gandhi sau Alexandre Marc (?), ci chiar de un separatism te-
ritorial care, propovãduit de iredentiºtii maghiari, ar duce inevitabil
la moartea istoricã a naþiunii române!

Incredibilã manipulare politicã, care foloseºte fãrã ruºine efi-
gia lui Gandhi, cel ce scrisese: „Adevãrul nu devine minciunã pen-
tru cã nu-l cunoaºtem, minciuna nu devine adevãr prin înmulþire“. 

Polemica poate pãrea nelalocul ei atunci când evocãm un per-
sonaj cum a fost Gandhi. Aºa este, dar ar fi  de ºi mai prost gust
sã nu pomenim ambiguitãþile savant elaborate de indivizi sau orga-
nizaþii, care folosesc în mod necinstit prestigiul marelui om.

Chiar dacã Gandhi a fost crescut în spiritul culturii hinduse,
trebuie sã recunoaºtem cã hinduismul nu a propovãduit niciodatã
non-violenþa, aceasta nefiind  un demers spiritual tradiþional.

Hinduismul, în schimb, la fel ca ºi alte religii asiatice, pre-
conizeazã non-acþiunea, detaºarea, izolarea faþã de lume, pentru a
întrerupe ciclul renaºterilor continue (care þin, vã amintiþi poate, de
metempsihozã ºi acceptã renaºterea sub formã de animal, de floare
sau de mineral; nu þin de reîncarnare care este o migraþie a sufletelor,
dupã pãrerea Pãrintelui Bisericii — Origene). Or, dacã viaþa actualã
a unui om este determinatã de vieþile sale anterioare, înseamnã cã
el nu are decât ceva ce meritã ºi nu este cazul sã intervenim. Dusã
pânã la ultima consecinþã, aceastã teorie poate deveni profund inu-
manã ºi antisocialã. Albert Schweitzer, unul dintre cei mai buni
cunoscãtori europeni ai religiilor asiatice, s-a ridicat cu putere împotri-
va acestui aspect.

Non-acþiunea implicã o dezangajare. Or, non-violenþa este un
angajament: Gandhi a ales o cale de mijloc care þine cont atât de
spiritualul absolut cât ºi de umanismul personalist. Aceastã alegere
este o dovadã de curaj intelectual, dar el nu a fãcut niciodatã din
non-violenþã o dogmã misticã, spre deosebire de palizii sãi imitatori
ai unui New Age cu coloraturã exoticã!

Non-violenþa lui Gandhi era atât strategie cât ºi tacticã. Din
punct de vedere politic, Mahatma ºtia perfect cã populaþia Indiei avea
sã scape pânã la urmã de prezenþa britanicã, dar i-au trebuit totuºi
peste douãzeci de ani de rãzboi, de masacre ºi represalii cu milioane
de morþi. Gandhi ar fi vrut sã scuteascã naþiunea sa de toate aces-
tea. Geniul lui politic intrinsec a fost de a aplica unica metodã la
care conducãtorii militari ai imperiului britanic nu se aºteptau: el îi
descumpãnea ºi rãsturna logica foarte materialistã a armatei colo-
niale. O rezistenþã mai întâi pasivã ºi paºnicã a tulburat modul de
gândire militar al strãinilor. Moralistul ºi tacticianul îºi dãdeau mâna
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în persoana lui Gandhi, care s-a inspirat în fond mult mai mult din
gândirea occidentalã decât din dogmele vedice.- Foarte influenþat
de Tolstoi, el îºi trage învãþãtura din rãdãcinile creºtinismului slav.
Chiar ºi alura lui spiritualã de stareþ de mânãstire pare sã trimitã
într-acolo. 

Este oare de mirare? Mulþi creºtini par a crede cã hinduis-
mul este un politeism pãgân (deºi zeii minori sunt, ca ºi sfinþii creºtini,
trepte spre Dumnezeu) ºi cã în India creºtinismul a venit o datã cu
misiunile strãine. Ce greºealã ! Creºtinismul indian este unul dintre
cele mai vechi din lume. El a fost propovãduit pe coasta vesticã a
Indiei încã din anul 40 al erei noastre, de sfântul apostol Toma (Mar
Toma). În India, existã mai multe biserici creºtine ortodoxe, cu tradiþii
diverse, niciodatã marginalizate în raport cu societatea indianã, spre
deosebire de cele catolice sau protestante. 

Chiar în secolul XIX a existat o bisericã creºtinã a Noii Iertãri,
a cãrei particularitate era de a considera cã tradiþia vedicã pregã-
tise venirea Evangheliei (Vechiul Testament, considerat drept legendã
ebraicã, nu era deci luat în consideraþie). Un alt exemplu, din seco-
lul XX, a fost celebrul Sadhu Sundar Singh, convertit spontan la creºti-
nism fãrã sã aparþinã vreunei biserici anume. El a dus o viaþã de
predicator itinerant ºi mesajul sãu era de o bogãþie moralã extra-
ordinarã. 

Conºtient sau nu, mesajul gandhian apare ca un fel de punte
între Asia ºi Europa, el putând fi considerat ca emanând dintr-o sin-
gurã Tradiþie primordialã. 

Desigur, învãþãtura lui Gandhi este mai puþin universalã ºi mai
puþin globalã decât cea a lui Albert Schweitzer — deºi cei doi filozofi
se cunoºteau ºi se preþuiau — dar ea corespunde unei epoci de coti-
turã din istoria contemporanã a omenirii. 

Albert Einstein care avusese timp sã mediteze asupra utilizãrilor
rãzboinice ale propriilor sale teorii, spunea despre Gandhi: „În epoca
noastrã de totalã decãdere moralã, a fost singurul om de stat care
a cerut pentru sfera politicului relaþii mai înalt umane“.

Dar, din ironie sau ca o sfidare, vom lãsa ultimul cuvânt unui
supus al acelei  coroane britanice, pe care Gandhi nu a încetat sã
o combatã. Sir Stafford Cripps îl evoca într-adevãr astfel: „Nu cunosc
vreun om, indiferent de epocã ºi cu atât mai puþin în istoria recen-
tã, care sã fi demonstrat cu atâta forþã ºi convingere  puterea spiri-
tului asupra constrângerilor materiale“.

Or, Spiritul este Adevãr ºi Adevãrul ne va face liberi... conform
acestei maxime evanghelice, adoptate drept devizã de Jan Hus care
a fost ºi el, la vremea sa, capul unei revoluþii atât naþionale cât ºi
spirituale.
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POSTFAÞÃ

„REVOLUÞIA TÃCUTÃ“
de Artur Silvestri

Opera de „enciclopedist eretic“ a lui Francis Dessart nu se rezumã
la „Reconquista“ (2005) deºi aceasta este deocamdatã capodopera
lui în materie de filosofie a culturii ºi cu probabilitate ºi punctul cel mai
înalt în vizionarea fenomenelor de ansamblu. Acesta fiind „nucleul origi-
nar“ în idee ºi, deopotrivã, în metodã, rezultã cã tot ceea ce o va comple-
ta însemneazã examinare de detalii ori dezvoltari de schiþe ce doar se
bãnuiau ori nu îºi gãsiserã decât sugestia fãrã a putea sã se închege
prin demonstraþie ºi exemplificãri. Adaosurile sunt posibile ºi pot fi
numeroase. Întâi de toate, ar fi extensiunea în geografic care ar însem-
na verificãri de concluzii ce se evidenþiaserã în mediul european fãrã a
se putea observa mai în lãrgime fiindcã lipsea domeniul de aplicaþie.
„Onoare naþionalã ºi solidaritate umanã“, subintitulatã „Itinerariul spiri-
tual al lui Gandhi“, completeazã materia din „Reconquista“ ºi, pânã la
un punct, îi dã mai mult specific cãci aduce „cazul particular“ ºi sub-
stanþa istoriceºte atestabilã; încheierea se întãreºte astfel prin docu-
ment ºi face sã se reazeme teoria în biografic ºi factologic. Schema
rãmâne însã asemãnãtoare. ªi aici, ca ºi în studiile despre „europeni-
tate“, „rãspunsul autohton“ faþã de ocupantul ce aduce aculturaþie ºi
este stricãtor de tradiþie prin injectare de „forme fãrã fond“ constituie
tema predilectã ºi se examineazã atent ºi ingenios. Acum, însã, meto-
da s-a modificat cãpãtând mult epic ºi aport documentar ce impresio-
neazã prin aspectul de „biografie exemplarã“ de unde concluzia reiese
pe cãi indirecte ºi poate ºi de aceea mai pãtrunzãtoare. Nu-i vorbã, „Iti-
nerariul spiritual“ diferã ºi ca moment de creaþie cãci este anterior crono-
logiceºte ºi chiar mai „literar“ decât eseistica recentã, unde ideologul
ºi „intelectualul de directivã culturalã“ s-au impus definitiv. Aceastã evoluþie
de la „epic“ la „etic“ nu supãrã de vreme ce ilustreazã“ douã vârste in-
telectuale“ ºi, de fapt, douã metode în a se orândui materia cãtre un
obiectiv ce nu s-a modificat. Epicul, însã, impresioneazã printr-un anu-
mit cult al exemplaritãþii care pasioneazã de obicei ºi devine memo-
rabil. Filosoful desfãºoarã acum impunãtoare tablouri de viaþã istoricã
unde dincolo de incidental apar speþe ºi prototipuri care, la rândul lor,
sunt deopotrivã „vechi“ ºi „noi“ fiindcã ilustreazã scenarii ce se repetã
la nesfârºit în timp ºi spaþiu. Gandhi, ca sã exemplific, nu-i „indianul expo-
nenþial“ ºi consecinþa unei istorii locale ireproductibile aiurea ci un „model
de reacþie naþionalã“ ce se întâlneºte deopotrivã în Antichitatea gallicã,
în America de dupã conquiste ca ºi în Africa post-colonialã de deunãzi.
ªi stereotipurile se recunosc uºor. Iatã, într-un episod oarecare, pe „creo-
lul rebel“ care se „naþionalizeazã“ atunci când revine din ºcolile înalte
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absolvite în Metropolã; apoi, „trãdarea clericilor“, adicã „intelectualitatea
tranzacþionistã“ ºi, la antipod cu aceasta, intuiþia popularã „primitivã“,
care nu greºeºte; „revoluþia naþionalã“ prin „regenerãri morale“ etc. Aces-
tea sunt „scenarii“ cu un grad înalt de universalitate, repetând „perso-
naje“ ºi „sensuri“ ori de câte ori apar aceiaºi stimuli ce reclamã nu alt-
fel de reacþie ºi atitudine.

ªi, totuºi, o contribuþie ce diferenþiazã „gandhismul“ apare ºi se
subliniazã fiindcã exprimã nu doar originalitate ci chiar ºi soluþii ce slu-
jesc atunci când contextul se asemãnã. El aduce sfidarea paºnicã, „re-
tragerea în istoria paralelã“ de unde ocupantul lipseºte ºi aplicã un
fel de „dez-angajare ce creiazã curaj“ prin repudiere ºi boycott; aceas-
ta este „revoluþia tãcutã“. O metafizicã ºi, în acelaºi timp, o ideologie
socialã se subînþeleg. Fiind evident cã, în termeni uzuali, puterea se aflã
la popor (în felul ce spunem noi, în ortodoxie, cã Dumnezeu vorbeºte
prin Neamuri), rezultã cã abia unitãþile organice fac orânduirea fireascã
ºi aceasta ar fi un ºir de „comune“ ºi alãturãri de comune dezvoltate în
„cercuri concentrice“, formând ceea ce s-ar chema o „comunã repu-
blicanã“. Acest „comunalism“ ar merita examinat însã mai în detaliu ºi
aºezat în proporþii istorice felurite de la noi ºi de la alþii, încercându-i-se
capacitatea de a se reproduce ºi, deci, de a stãrui. El nu vine din evoluþia
localã ºi nu-i product hindus însã nici european, deºi atingerile cu „medieva-
litatea þãraneascã“ ori „cetãþenismul de oraºe mici“ europene nu se pot nega.

Dar, de fapt, ceea ce pare eclectic este, în realitate, „originar“,
adicã aparþine unei Tradiþii ce încã nu s-a desfãcut în religii diferite ºi,
prin aceasta, în rãzboaie confesionale. Pretutindeni apare un simþãmânt
inactual ºi de esenþã aproape arhaicã unde „respectul pentru viu“ în
formele cele mai diferenþiate, pentru viaþã ºi naturã ºi pentru orice fel
de fiinþe, rase ºi populaþii este hotãrâtor ºi ireductibil ºi nu se aseamãnã
cu nimic din ceea ce socotim astãzi a fi „modern“ ºi „înaintat“. Aici îl în-
trevedem pe „omul vechi“ ºi împãcat cu cosmosul în felul unei complici-
tãþi de esenþã religioasã însã nu strict confesionalã, practicând, deci,
un echilibru natural ce îl face „parte“ ºi reflex dintr-un întreg deopotrivã
nesfârºit ºi misterios. De aici rezultã ºi un fel de antropologie în chip
izbitor „reacþionarã“ unde „progresul simplificator“ este repudiat iar anti-
industrialismul însemneazã „anti-imperialism“. Sunt fragmente de doc-
trinã foarte „eminesciene“ prin conþinut ºi unde se evocã, fãrã a se den-
umi, doctrina statului natural care, fãrã a fi propriu-zis indianã sau
româneascã, apare oriunde este trebuitoare ºi tocmai în „momentul
indigenist“, ce se repetã periodic atunci când „locul“ este ameninþat de
forþele de viiturã. O anumitã universalitate de atitudine ºi, deci, ºi de
reacþie izbeºte ºi de-aceea oriunde se vor citi aceste propoziþiuni, pe
orice meridian al globului unde veneticul înlãnþuieºte pe autohton, aces-
tea îºi vor gãsi ecou ºi vor aduce emoþia tulburãtoare ce aratã „începutul
re-descoperirii identitãþii ameninþate“.
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