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Marx-Engels-Lenin – teoreticienii gropari ai capitalismului  

versus Mihail Gorbaciov – groparul comunismului? 
 Prof.univ.dr. Mihai D. Drecin   

 
 Schimbările politice radicale sunt rezultatul unor confruntări militare de anvergură, respectiv frământări 

social-economice ale maselor generate de primele. Regula este valabilă pentru orice epocă istorică, mai 

evidentă pentru epocile modernă și contemporană (secolele XVII/ XVIII – XX/ XXI).  

 Impunerea societății capitaliste în fața evului mediu bazat pe iobăgie, crasa inegalitate dintre oameni, 

sărăcia celor mulți și huzurul unei minorități, desconsiderarea tinerelor națiuni moderne și bisericilor acestora 

de către națiuni și religii dominante care-și motivau superioritatea ca derivând din dreptul divin s-a împlinit, în 

etape, între Marea Revoluție Franceză de la 1784 și revoluțiile de la 1848 ce cuprind aproape întreg continentul 

european, din Franța și statele din sudul Confederației germane până în Europa Centrală și de Est (spațiul 

polonez și românesc).  

 Chiar la mijlocul secolului al XIX-lea, când evul mediu sucomba definitiv în fața modernității, apar 

primele semne ale limitelor societății capitaliste relativ impuse în Europa continentală. După cum pleiada 

intelectualilor iluminiști și enciclopediștii francezi au săpat la fundamentul evului mediu, aruncându-l peste 

bordul Istoriei, economiștii burghezi au sesizat tarele capitalismului, au lansat spectaculos lozinca “libertate, 

egalitate, fraternitate”. Principiile erau idealiste, dorite de masa mare a cetățenilor care s-au sacrificat în 

revoluții. Noua pătură a îmbogățiților de pe urma revoluțiilor de la 1784 și 1848 va perpetua exploatarea celor 

mulți, acum, totuși, oameni liberi, spre deosebire de iobagii evului mediu legați de pământ și în totalitate (ca 

persoane, economic și politic) la cheremul feudalului abuziv.  

 Capitalismul naște clasa proletarilor, oameni liberi din punct de verdere juridic, totuși dependenți 

economic de patronii lor. O dependență nu mai puțin dură decât cea a sclavului și iobagului. Proletarul capitalist 

nu mai poate fi vândut sau omorât de stăpânul lui ca sclavul din antichitate, umilit prin coduri de legi care îi 

dădeau dreptul stăpânului feudal până și asupra soției în noaptea nunții (jus primae noctis). Totuși, muncitorul 

de fabrică era la cheremul patronului care putea să-i dea de lucru sau să-l arunce în șomaj, ajungând muritor de 

foame. Condiția proletarului modern de fabrică, alături de întreg angrenajul economic în care el muncea și trăia- 

a fost studiat de Marx și Engels, intelectuali de origine burgheză, revoltați de nedreptățile pe care economia 

capitalistă o rezerva omului de rând. Studiind economia capitalistă cu calitățile și scăderile ei (vezi: Marx, 

Capitalul, vol. I, 1867), în februarie 1848, cei doi frați de idei publică celebrul “Manifest al Partidului 

Comunist”. Documentul politic prezenta locul și rolul noului partid, care trebuia să unească proletariatul obidit 

menit a fi groparul sistemului social-economic capitalist. Noua clasa socială trebuia să preia puterea politică, 

mai întâi în țările vest europene dezvoltate economic, unde conflictul dintre omul de rând exploatat și bogații 

vremii era cel mai puternic. Înființarea Internaționalei I-a, care unea partidele muncitorești, va fi creuzetul în 

care ideile comuniste, de dreptate și egalitate pentru toți, urmau să gesteze.  

 Revoluționarul rus Vladimir Ilici Ulianov (Lenin), intelectual de “neam ales”, ca și înaintașii lui, va 

adânci teoria luptei de clasă dintre săraci și bogați, îmbrăcând-o în haina realităților din anii 1900-1917. În plus, 

pentru a motiva posibilitatea declanșării revoluției socialiste în Rusia țaristă, interpretează posibilitățile 

izbucnirii acesteia chiar într-o țară înapoiată socio-economic, unde “veriga capitalistă” era cea mai slabă. Cu 

ajutorul Germaniei în prag de a fi înfrântă în Primul Război Mondial, grupul comuniștilor bolșevici condus de 

Lenin, aflat în emigrație în Elveția, este transportat în secret într-un tren special și plasat în sudul Finlandei și în 

capitala Rusiei–Sankt Petersburg. Lideri politici și militari germani sperau ca prin declanșarea haosului 

revoluționar în Rusia, aceasta va părăsi Antanta, Frontul de Est încetând să mai fie activ, trupele germane și 
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austro-ungare de aici putând fi transferate pe fronturile din vestul și sudul Europei. De aici izbucnește revoluția 

din februarie 1917, apoi cea din octombrie 1917- începutul “revoluției comuniste mondiale”. Chiar dacă aceasta 

a eșuat în 1919 în Slovacia, Ungaria și statele din sudul Germaniei (Bavaria) – fermentul comunist, la început 

marcat de idealism, apoi de represalii dure împotriva oricărui cetățean ce dorea dialogul de idei cu conducătorii 

bolșevici se va stabiliza în hotarele fostei Rusii țariste, din 1922 U.R.S.S.  

 Al Doilea Război Mondial facilitează extinderea comunismului într-o serie de țări din estul și centrul 

Europei, cu acceptul Angliei și SUA. Se părea că societatea capitalistă va sucomba, așa cum prevăzuseră Marx, 

Engels și Lenin. Teoria lor continuată de Stalin, Hrușciov și Brejnev va confirma, în parte predicția marxist-

leninistă. Totuși, capitalismul se reformează, rezistă propagandei comuniste dirijate de la Moscova, atât în 

perioada interbelică cât și după 1945. Modernizarea economiei capitaliste, creșterea nivelului de trai și cultură 

al proletariatului industrial și agricol, crearea unei clase intelectuale capabile să pună la punct o propagandă 

favorabilă sistemului capitalist și de devoalare a ororilor socialismului de tip sovietic- a salvat societatea 

capitalistă al cărei sfârșit îl anunțase teoretic triumviratul Marx-Engels-Lenin.  

 Totuși, socialism-comunismul sovietic, mai apoi exportat cu tancurile în parte a Europei și prin 

consilierii în Coreea de Nord și China, a golit de substanța teoretic-intelectuală ideile lui Marx și Engels, parțial 

chiar ale lui Lenin. Stalin și urmașii săi au fundamentat un regim de teroare, drapat și explicat/ motivat populist. 

Economia se baza pe producția complexului militar, aproape deloc pe o economie eficientă îndreptată spre 

nevoile celor mulți. După Al Doilea Război Mondial și în anii Războiului Rece, când înarmarea URSS și 

folosirea armamentului clasic, inclusiv în noi teatre de război (ex. Afganistan, Siria), a fost cheltuit en-gross, în 

paralel dând de lucru unei mase însemnate de cetățeni sovietici, a scos în evidență o investiție păguboasă. 

Economia sovietică ajunge în impas. Cu atât mai mult cu cât unele țări socialiste se orientează treptat spre 

relații economico-politice cu Vestul european (România după 1965, parțial Cehoslovacia și Ungaria, ce să mai 

vorbim de Iugoslavia lui Tito încă din 1946).  

 Pe acest fond economic dezastruos al URSS, o nouă generație de lideri sovietici caută o cale de ieșire 

din impas. Concurenței tehnologice cu SUA și țările vest europene dezvoltate, URSS nu mai putea să-i facă 

față. Garda bolșevică conservatoare Brejnev, Andropov și Cernenco, dispărută rapid între 1982-1985, aruncase 

URSS într-o incertitudine periculoasă pentru statutul ei de mare putere. Pe acest fond economico-politic incert 

vine la putere Mihail Gorbaciov.  

 Ucrainianul avea origine socială sănătoasă, așa cum se cerea la vremea respectivă pentru orice lider 

comunist din statele frățești. Ridicat din mediul țărănesc, devenit proletar, apoi cu studii superioare politice, era, 

în fond, un aparatcik ceva mai luminat. În plus avea lângă el o soție inteligentă și frumoasă, Raisa, aparținând 

“neamului ales”.  

 În jurul noului secretar-general al P.C.U.S. începe să se țeasă o veritabilă mitologie, întreținută de 

propaganda capitalistă vest europeană. Însemnul din naștere, de pe frunte, era interpretat ca al unui ins special, 

trimis de Dumnezeu ca să-și salveze țara. În ideologia creștin ortodoxă Mihail se traducea prin “cel iubit de 

Dumnezeu”. Poporul rus a fost crescut în evlavie ortodoxă până la habotnicie. De aici supunerea necondiționată 

în fața “tătucului țar”, chiar a lui Stalin, la origine seminarist ortodox gruzin. Regimul bolșevic ateu nu a putut 

zdruncina religiozitatea marii mase a rușilor. Ca urmare, “însemnele divine” cu care era acreditat Gorbaciov nu 

puteau decât să-l apropie de masa cetățenilor. La aceste elemente discutabile, de suprafață, se vor adăuga 

“reformelor pe care le lansează”. Îmbrățișate de generația tânără, cu intelectualii în frunte, perestroika 

(reconstrucția vieții economice și politice sovietice) și “glasnostul” (transparență în viața politică) își propuneau 

să democratizeze rapid un stat cosmopolit etnic și religios, marcat încă de tradiționalisme și naționalisme ținute, 

până atunci, sub knutul armatei și serviciilor secrete.  

 Aplicate de sus în jos, de la conducerea statului spre clasa muncitoare, insuficient explicate, transpuse în 

practică cu jumătăți de măsură – reformele gorbacioviste au creat mai mult haos decât rezultate concrete. 

Încercările de rentabilizare a obiectivelor industriale mamut au creat nemulțumiri, spectrul șomajului 

alimentând incertitudini față de ziua de mâine.  

 Ca un veritabil lider sovietic autocrat, Gorbaciov impune schimbări pe măsură și în țările satelite din 

Europa. Acestea încurajează mișcările de revigorare a sentimentelor naționale din republicile sovietice, bază a 

dorințelor de autodeterminare și independență cu rădăcini încă în politica leninistă a anilor 1917-1922.  

 Peste acest haos politic intern se suprapune propaganda vest-europeană. Gorbaciov este prezentat ca un 

reformator de excepție, cel care pune capăt Războiului Rece, un vizionar unic la nivelul liderilor mondiali. 

Primit în toate cancelariile lumii, în frunte cu Casa Albă, lăudat, decorat până și cu Premiul Nobel pentru Pace- 

liderul sovietic își pierde din mână propriul stat. Manevrat de marile servicii secrete ale lumii:CIA, M16, 

Mossadul- Gorbaciov este sabotat în interior de activiștii de partid conservatori. Când își dă seama că a fost 
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manevrat subtil de “capitaliști” a fost prea târziu. Pierde puterea printr-o lovitură de stat cu două capete: Ianaev 

aparatcikul și Elțin –rusul democrat. Câștigă ultimul. Gorbaciov devine o epavă politică – veritabil gropar al 

comunismului, cel puțin în zona europeană. Se deschidea drumul spre putere al noului țar Vladimir Putin, după 

o hazlie miniepocă Boris Elțîn.  

 Recent, cu ocazia morții lui Mihael Gorbaciov, mass-media mondială i-a adus tot felul de omagii. Vestul 

capitalist i-a lăudat epoca, în fond dezagregarea URSS și puternica lovitură dată comunismului. Rușii, în frunte 

cu Vladimir Putin, îl consideră trădătorul Patriei. Desigur nu toți, dar cei mai mulți. Gestul lui Putin de-a aduce 

singur un simplu buchet de flori la catafalcul dispărutului, fără să aprobe funeralii naționale și înhumarea lui 

lângă zidul Kremlinului, locul eroilor URSS, spune multe. În primul rând, rușii știu să-și omagieze liderii care i-

au condus la un moment dat, chiar dacă într-un mod care a dus la scăderea prestigiului lor ca mare popor. Să nu 

uităm că după 1991 ultimii Romanovi au fost reintegrați în șirul țărilor Rusiei, reînhumați în Catedrala Vasili 

Blajenâi din Moscova cu toată onoarea și recunoștința.  

 În final două cuvinte despre rolul celor Patru, amintiți mai sus, în istoria românilor. Marx-Engels-Lenin 

au oferit socialiștilor de sfârșit de secol XIX- început de secol XX o ideologie în care vedeau o îmbunătățire a 

vieții proletariatului asuprit de patronii capitaliști. Din teoria marxist-leninistă s-au inspirat și social-democrația 

și comuniștii interbelici. Fiecare a luat ceea ce gradul de cultură și sentimentul național i-a permis. Comuniștii 

internaționaliști au copiat modelul stalinist, inclusiv în anii 1945-1965, lichidând fizic elita românească 

interbelică de la țărani, muncitori până la intelectualii oameni politici, sau altora, măcar blocându-le ascensiunea 

profesională, marginalizându-i. După 1965 iluzia libertății, bine privită de marea majoritate a românilor, s-a 

stins treptat într-un aproape stalinism al anilor ’80. Mihail Gorbaciov ni l-a adus pe Ion Iliescu și rândul doi-trei 

din nomenclatura lui Ceaușescu în fruntea țării. Aceasta, prin copii, nepoți, cuscrii și amante vor readuce țara în 

societatea capitalistă, faza colonială. Cu alte cuvinte, într-o situație din care între 1881-1940 am reușit să ne 

săltăm economic și cultural, chiar între 1960-1989. În tot acest timp, ne-am lichidat fizic, la sugestia și cu 

sprijinul adversarilor/prietenilor din afara țării, o serie de miniștrii, de la I.G.Duca, Nicolae Iorga, Virgil 

Madgearu, Iuliu Maniu, înalții prelați greco-catolici și unii ortodocși, doi șefi de stat: mareșalul Ion Antonescu 

și Nicolae Ceaușescu- veritabile Casandre ale României.  

 Să facem efortul de-a cunoaște istoria sinceră a poporului nostru și a altor popoare, pentru a ști să ne 

apreciem valorile, cu bunele  și relele lor, care au dus țara înainte prin muncă și multe sacrificii.  

 Dacă capitalismul a născut comunismul, care a încercat și reușit să îngroape, în parte, capitalismul, oare 

capitalismul zilelor noastre nu va naște din nou un naționalism-comunist sau chiar naționalism fascist? Atunci 

când excesele neomarxiștilor și mondialiștilor capitaliști vor exaspera marea masă a cetățenilor lumii tot mai 

săraci, nedreptățiți prin legi tot mai restrictive deși așa zis democrate, insultați de îmbogățirea și 

comportamentul obraznic ale unor minorități. Cine și când va face această nouă răsturnare socio-economică 

mondială în Europa, sinonimă cu dispariția Uniunii Europene?  

 Concurența dintre capitalism și comunism nu s-a încheiat! În fond, este confruntarea dintotdeauna a 

istoriei umanității dintre bine și rău, speranță și deziluzie. În orice situație, costurile finale le plătesc cei mulți! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


