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U n U

DOCTRINA MÂNIEI ȘI A FRICII

În ziua în care fasciştii au schimbat pentru prima oară cursul vieții 
mele, de-abia începusem să stăpânesc arta mersului în picioare. 
era pe 15 martie 1939. Batalioane de soldați germani au invadat 

Cehoslovacia mea natală, l-au însoțit pe Adolf hitler la Castelul din 
Praga şi au împins europa în pragul încă unui război mondial. După 
zece zile în care ne-am ascuns, eu şi părinții mei am fugit la londra. 
Acolo ne-am alăturat altor exilați din toată europa în sprijinul efor-
tului de război al Aliaților, aşteptând cu nerăbdare sfârşitul 
chinului. 

Când, după şase ani cumpliți, naziştii s-au predat, ne-am întors 
acasă plini de speranță, dornici să construim o viață nouă într-o țară 
liberă. tata şi-a continuat cariera la Ministerul Afacerilor externe din 
Cehoslovacia şi, pentru o scurtă perioadă, totul a fost bine. Apoi, în 
1948, țara noastră a ajuns să fie controlată de comunişti. Democrația 
a fost înlăturată şi familia a fost din nou obligată la exil. În Ziua 
Armistițiului, am ajuns în Statele Unite unde, sub ochii ageri ai Statuii 
libertății, am fost primiți ca refugiați. Pentru a ne proteja şi pentru 
ca viața mea, a surorii mele, Kathy, şi a fratelui meu, John, să pară cât 



mai normală, părinții mei nu ne-au spus ceea ce aveam să aflăm abia 
două decenii mai târziu: că trei dintre bunicii noştri şi numeroşi unchi, 
mătuşi şi verişori se aflau printre milioanele de evrei care muriseră 
în ultima fază a fascismului – holocaustul. 

Aveam unsprezece ani când am venit în Statele Unite fără alt scop 
mai ambițios decât de a deveni o adolescentă americană tipică. Am 
scăpat de accentul european, am citit teancuri întregi de benzi dese-
nate, mi-am lipit urechea de radioul cu tranzistori şi am devenit 
dependentă de guma de mestecat. Am făcut totul ca să mă integrez, 
dar nu puteam scăpa de abilitatea de a face diferența între viață şi 
moarte. Când am intrat la liceu, am fondat un club de afaceri 
internaționale, m-am numit preşedintă şi am stârnit discuții despre 
orice, de la titoism la conceptul lui gandhi de satyagraha („Forța 
născută din Adevăr şi iubire“1). 

Părinții mei prețuiau libertățile pe care le-am găsit în țara adoptivă. 
tata, care s-a impus repede ca profesor la Universitatea Denver, scria 
cărți despre pericolele tiraniei şi se îngrijora că americanii erau atât 
de obişnuiți cu libertatea – atât de „liberi, foarte liberi“, scria el –, 
încât ar fi putut lua democrația drept ceva care există de la sine. După 
ce am avut şi eu familia mea, mama ne suna mereu pe 4 iulie ca să-i 
confirm că nepoții ei cântau cântece patriotice şi că participaseră la 
paradă. 

Mulți oameni din Statele Unite au tendința de a idealiza anii de 
după al Doilea Război Mondial – de a-şi imagina o perioadă de o 
inocență azurie, când toți erau de acord că America era grozavă şi 
fiecare familie avea un susținător de nădejde, cele mai moderne elec-
trocasnice, copii care erau peste medie şi o perspectivă optimistă 
asupra vieții. În realitate, Războiul Rece a fost o perioadă de nelinişte 
neîncetată, în care umbra permanentă a fascismului era întunecată 

1 Mohandas K. gandhi, citat în Surendra Bhana şi Bridglal Pachai, eds., A 
Documentary History of Indian South Africans, D. Philip, Cape town, 1984; citat de 
asemenea în „ghandi explains «Satyagraha»“, South African history Online, www.
sahistory.org.za/archive/44-ghandi-explains-satyagraha
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de altfel de nori. În anii adolescenței mele, din pricina testelor ato-
mice, elementul radioactiv stronțiu 90 a fost găsit în dinții bebeluşilor 
la un nivel de cincizeci de ori mai mare decât cel normal. Practic, 
fiecare oraş avea un coordonator al apărării civile care promova con-
struirea adăposturilor în curțile caselor şi care trebuiau să fie pline 
cu conserve de legume, jocuri Monopoly şi țigări. Pentru copiii din 
oraşele mari s-au emis plăcuțe de metal ştanțate cu numele lor, pentru 
a fi identificați în caz că se întâmpla o nenorocire. 

Când am crescut, am călcat pe urmele tatei şi am devenit profe-
soară. Printre specializările mele era europa de est, unde țările erau 
considerate nişte sateliți care orbitau în jurul soarelui totalitarismului 
şi unde se credea, în general, că nu se întâmpla niciodată ceva inte-
resant şi că nimic important nu avea să se schimbe vreodată. Visul 
lui Marx despre paradisul muncitorilor degenerase într-un coşmar 
imaginat de Orwell; conformismul era bunul cel mai de preț, infor-
matorii stăteau de pază pe fiecare stradă, țări întregi trăiau în spatele 
gardurilor de sârmă ghimpată şi guvernele insistau că josul era în sus 
şi negrul era alb. 

Apoi, când s-a produs schimbarea, a fost cu o viteză care i-a uimit 
pe toți. În iunie 1989, revendicările vechi de un deceniu ale munci-
torilor portuari şi inspirația oferită de un papă născut în Wadowice 
au condus la un guvern democratic în Polonia. În octombrie, Ungaria 
a devenit republică democrată şi, la începutul lunii noiembrie, a căzut 
Zidul Berlinului. În acele zile miraculoase, posturile noastre tV 
dădeau ştiri în fiecare dimineață despre ceea ce părea, acum ceva 
vreme, imposibil. Încă mai văd momentele decisive ale Revoluției de 
Catifea din Cehoslovacia mea natală, numită astfel pentru că a reuşit 
fără sunetul produs de bastoanele polițiştilor la atingerea capetelor 
demonstranților şi fără pocnetul armelor de foc. era o după-amiază 
geroasă, la sfârşitul lunii noiembrie. În Piața istorică Wenceslas din 
Praga, trei sute de mii de oameni au scuturat voioşi cheile, anunțând 
sfârşitul dominației comuniste. la un balcon aflat deasupra mulțimii 
stătea Václav havel, dramaturgul curajos care, cu şase luni înainte, 
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fusese prizonier de conştiință şi după cinci luni avea să devină 
preşedinte al Cehoslovaciei libere. 

În clipa aceea, eram printre cei mulți care considerau că democrația 
trecuse cu brio cel mai greu test. URSS-ul cândva măreț, devenit 
fragil din cauza slăbiciunii economice şi a oboselii ideologice, s-a 
spulberat ca o vază scăpată pe o podea de piatră, eliberând Ucraina, 
Caucazul, Statele Baltice şi Asia Centrală. Cursa armelor nucleare a 
încetat fără să fim careva nimiciți. În Orient, Coreea de Sud, Filipine 
şi indonezia au alungat dictatorii aflați de mult timp la conducere. 
În emisfera vestică, dictatorii militari din America latină au făcut 
loc preşedinților aleşi. În Africa, eliberarea lui nelson Mandela – alt 
prizonier care a devenit preşedinte – a aprins speranța unei renaşteri 
regionale. Pe tot globul, țările care meritau eticheta de „democrație“ 
s-au înmulțit de la treizeci şi nouă la peste o sută. 

În ianuarie 1991, george W. h. Bush a spus în Congres că „sfârşitul 
Războiului Rece a fost o victorie a întregii omeniri [...] şi conducerea 
Americii a fost esențială pentru realizarea acestui lucru“1. Dincolo 
de Atlantic, havel a adăugat că „europa încearcă să creeze o ordine 
nouă sub aspect istoric prin procesul unificării, [...] o europă în care 
cel puternic nu va mai putea să-l suprime pe cel mai puțin puternic, 
în care nu se vor mai putea rezolva conflicte prin forță“2. 

Astăzi, la peste un sfert de secol de atunci, trebuie să ne întrebăm 
ce s-a întâmplat cu viziunea aceea înălțătoare; de ce pare să dispară, 
în loc să devină mai clară? De ce, conform Freedom house, democrația 
este acum „atacată şi în retragere“3? De ce mulți oameni aflați la 
putere caută să submineze încrederea publicului în alegeri, în instanțe, 
în media şi – în privința problemei fundamentale a viitorului pămân-
tului – în ştiință? De ce s-a permis dezvoltarea unor separări atât de 

1 george h. W. Bush, Discursul despre Starea Națiunii în fața celui de-al 102-lea 
Congres al SUA, Washington, D.C., 29 ianuarie 1991
2 Václav havel, Discurs pentru Națiune, Praga, 1 ianuarie 1994
3 Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis, Freedom house, Washington, 
D.C., 2018, p. 1
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periculoase între bogați şi săraci, între urban şi rural, între cei cu 
educație superioară şi cei lipsiți de educație? De ce Statele Unite – cel 
puțin, temporar – au abdicat de la conducere în afacerile mondiale? 
Și de ce, ajunşi atât de departe în secolul al XXi-lea, vorbim din nou 
despre fascism? 

Un motiv, sincer vorbind, este Donald trump. Dacă ne gândim la 
fascism ca la o rană din trecut care aproape s-a vindecat, a-l pune pe 
trump la Casa Albă a fost ca şi când ai rupe bandajul şi ai zgândări coaja. 

Pentru clasa politică din Washington, D.C. – pentru republicani, 
democrați şi independenți deopotrivă –, alegerea lui trump a fost 
atât de surprinzătoare încât ar fi făcut un comedian dintr-un vechi 
film mut să-şi strângă pălăria cu ambele mâini, să o tragă peste urechi, 
să sară în sus şi să aterizeze pe spate. Statele Unite au mai avut 
preşedinți problematici; de fapt, nici nu am avut vreodată altfel de 
preşedinți, dar nu am avut în epoca modernă un conducător ale cărui 
declarații şi fapte să fie atât de opuse idealurilor democratice.

Din primele etape ale campaniei sale şi până în Biroul Oval, 
Donald trump a vorbit cu asprime despre instituțiile şi principiile 
care alcătuiesc baza unui guvern deschis. Pe parcurs, a înjosit siste-
matic discursul politic al Statelor Unite, a demonstrat o desconside-
rare uluitoare a faptelor, şi-a defăimat predecesorii, a amenințat să-i 
„închidă“ pe rivalii politici, s-a referit la jurnaliştii cunoscuți ca la 
„duşmani ai poporului american“1, a răspândit informații false despre 
integritatea procesului electoral din SUA, a trâmbițat fără să judece 
politici economice şi comerciale naționaliste, a demonizat imigranții 
şi țările din care aceştia provin şi a alimentat o intoleranță paranoică 
față de adepții uneia dintre principalele religii ale lumii. 

Pentru oficialii de peste Ocean care au tendințe despotice, aceste 
izbucniri sunt ca iarba-mâței. În loc să conteste tendințele antide-
mocratice, trump este o sursă de confort pentru ei – le oferă scuze. 

1 „trump Calls the news Media the «enemy of the American People»“, New York 
Times, 17 februarie 2017
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În călătoriile mele, aud tot timpul aceleaşi întrebări: Dacă preşedintele 
Statelor Unite spune că presa minte mereu, cum poate fi învinovățit 
Vladimir Putin când susține acelaşi lucru? Dacă trump insistă că 
judecătorii sunt părtinitori şi numeşte sistemul de justiție american 
„de râsul lumii“1, ce-l poate împiedica pe un despot precum Duterte, 
din Filipine, să discrediteze propria justiție? Dacă trump acuză poli-
ticienii din opoziție de trădare, ce drept mai are America să protesteze 
față de închiderea prizonierilor de conştiință din alte țări? Dacă lide-
rul celei mai puternice țări din lume consideră că viața este o luptă 
încrâncenată în care nicio țară nu poate câştiga decât în detrimentul 
alteia, cine va mai ține sus stindardul muncii internaționale în echipă 
când cele mai dificile probleme nu pot fi rezolvate în alt mod? 

Conducătorii unei națiuni au datoria de a sluji cât mai bine inte-
resele țărilor lor; este un adevăr axiomatic. Când Donald trump 
vorbeşte despre „a pune America pe primul loc“, spune un lucru 
evident. niciun politician serios nu a propus ca America să fie pe 
locul doi. nu scopul este problema. Ceea ce-l diferențiază pe trump 
de toți preşedinții din trioul îngrozitor format din harding, Coolidge 
şi hoover este ideea lui despre cum sunt cel mai bine promovate 
interesele Americii. el vede lumea ca un câmp de luptă, în care fiecare 
țară vrea să le domine pe celelalte; în care națiunile concurează ca 
nişte dezvoltatori imobiliari ca să-şi distrugă rivalii şi să stoarcă şi 
ultimul penny de profit din afaceri. 

Dată fiind experiența lui de viață, e de înțeles de ce ar gândi trump 
aşa şi există cazuri, cu siguranță, în comerțul şi diplomația 
internațională în care o separare clară între câştigător şi perdant este 
evidentă. Cu toate acestea, cel puțin de la sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial încoace, Statele Unite au susținut ideea că victoriile 

1 Ruth Marcus, „Our Criminal Justice System is not a «Joke», Yet“, Washington 
Post, 3 noiembrie 2017
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sunt mai repede obținute şi mai uşor de păstrat prin colaborare decât 
atunci când țările acționează singure. 

generația lui Franklin Roosevelt şi a lui harry truman considera 
că statele ar face mai bine să promoveze siguranța, prosperitatea şi 
libertatea comună. Planul Marshall din 1947, de exemplu, s-a bazat 
pe o recunoaştere a faptului că economia americană ar stagna dacă 
piețele europene nu ar putea să cumpere ceea ce fermierii şi produ-
cătorii americani aveau de vândut. Asta a însemnat că pentru a pune 
America pe primul loc trebuia să-i ajutăm pe partenerii europeni (şi 
asiatici) să reconstruiască şi să dezvolte economii dinamice proprii. 
Acelaşi tip de gândire a dus la Programul în Patru Puncte al lui 
truman, care acorda asistență tehnică din partea SUA țărilor din 
America latină, Africa şi Orientul Mijlociu. O abordare comparabilă 
ne-a prins bine în domeniul securității. Preşedinții de la Roosevelt 
la Obama au căutat să-şi ajute aliații să se apere şi să se implice în 
apărarea colectivă față de pericole comune. nu am făcut-o dintr-un 
sentiment caritabil, ci pentru că am învățat din experiență că proble-
mele din străinătate, dacă sunt ignorate, ar putea în scurt timp să ne 
pună în pericol. 

Funcția asta de lider internațional nu este genul de sarcină pe care 
să o duci vreodată la bun sfârşit. Pericolele vechi rareori dispar com-
plet şi altele noi apar la fel de des ca răsăritul soarelui. Rezolvarea lor 
eficientă nu a fost niciodată o problemă de bani sau de putere. Țările 
şi oamenii trebuie să-şi unească forțele şi asta nu se întâmplă în mod 
firesc. Deşi Statele Unite au făcut multe greşeli în istoria lor bogată 
în evenimente, şi-au păstrat abilitatea de a-i mobiliza pe alții datorită 
angajamentului de a conduce în direcția în care vor cei mai mulți să 
meargă – spre libertate, dreptate şi pace. Problema cu care ne con-
fruntăm acum este dacă America poate continua să mai prezinte acea 
efigie de autoritate cu un preşedinte care nu pare să acorde mare 
însemnătate cooperării internaționale sau valorilor democratice. 

Răspunsul are însemnătatea lui pentru că, deşi natura respinge 
vidul, fascismul îl îmbrățişează. 
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