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Un spectru bântuie lumea. Spectrul revizionismului istoric. Dintre sensurile cuvântului 

de “revizionism”, acela care consideră demonstrat faptul că nu au existat nicicând gazări 
de oameni în lagărele germane de concentrare, din epoca nazistă, este cel care ne priveşte 
pe noi. După exemplul multor altor experţi non-afiliaţi vreunei mişcări de idei, revizio-
nismul consideră că nu există o cifră definitiv stabilită cu privire la pierderile în vieţi 
omeneşti, considerabilă fără îndoială, suferită de comunitatea jidovească în cursul celui 
de al II-lea Război mondial. Stabilirea acestei cifre necesită utilizarea metodelor obişnuite 
ale istoriei evenimentelor ce au condus la sfârşitul ultimului Război mondial, aceste 
evenimente constituind soclul comun al istoriei vremurilor noastre. 

 
REVIZIONISMUL NU ESTE POLITICĂ ŞI NU ARE O POLITICĂ 

 
Revizionismul este atitudinea spirituală şi poziţia intelectuală normală a istoricului, a 

oricărui om de ştiinţă. El este ceea ce fece diferenţa dintre istorie şi dogma religioasă. In 
cadrul dogmei, adevărul a fost stabilit şi autentificat odată pentru totdeauna. Orice îndo-
ială este de prisos, interzisă chiar. Insetat de certitudini, spiritul uman se consolează cu 
dogme stabilite de multe secole, chiar milenii, în cadrul culturii noastre. 

Istoria poate fi înţeleasă ca o tentativă de a înţelege trecutul din punctul de vedere al 
prezentului. Dorim să cunoaştem, să înţelegem în cuvintele noastre obişnuite cele petre-
cute în urmă cu 20, cu 50, 500 sau 1000 de ani. Cele înţelese de cei ce ne-au precedat 
constituie doar un element, între altele… Omul se crede îndreptăţit să revizuiască ade-
vărurile, judecăţile şi concluziile generaţiilor anterioare, revizuire ce are loc în lumina 
propriei sale maniere de a gândi şi de a vedea lucrurile, în lumina documentelor de care 
dispune, pe care adesea le interpretează dintr-o cu totul altă perspectivă. Găndirea noastră 
est parte dintr-un cadru sau flux istoric în neîncetată schimbare, lucru adevărat pentru 
epoca lui Attila, Iulius Cezar, Renaşterea italiană, Revoluţia franceză ş.a.m.d. Mai 
devreme sau mai târziu, această perspectivă se va dovedi adevărată şi cu privire la cel de 
al II-lea Război Mondial, la imensele suferinţe pe care acesta le-a provocat micului nostru 
univers. 

Aparţinători tuturor curentelor politice, revizioniştii sunt victimele persecuţiei fizice, 
intelectuale şi judiciare coordonată-organizată de cei implicaţi în susţinerea necondi-
ţionată a sionismului israelian, în apărarea privilegiilor politice, financiare şi militare de 
care Israelul profită graţie viziunii parţial-imaginare şi adesea total false despre eveni-
mentele ultimului Război Mondial, pe care revizioniştii aspiră să le pună într-o lumină 
justă, compatibilă cu metodele istorice practicate încă de Herodot şi Tucidide, compatiilă 
cu criteriile noastre de stabilire a ceea ce este adevărat sau fals, cu felul nostru de a vedea 
lucrurile, cu viziunea noastră despre lume şi viaţă. Victimele unor astfel de atacuri judici-
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aro-teroriste, statalo-mafiote şi sionisto-mossadiste se întâlnesc într-un sentiment de soli-
daritate ce depăşeşte vederile lor politice personale, extrem de diverse, aspirând la nivelul 
de generalitate în cadrul căruia ei sunt cu toţii diabolizaţi de către adversarii lor ce exer-
cită nu numai un control total al presei, radioului şi televiziunii ci şi o adevărată poliţie 
planetară a gândiri. Poziţia lor comună constă în acea că fenomenele sau evenimentele 
istorice, faptele cum se spune sunt de primă importanţă şi trebuie stabilite prin metodele 
convenţionale folosite de diversele discipline ale ştiinţei istoriei. Interpretarea faptelor 
este o chestiune personală, ce nu priveşte revizionismul istoric. Contrar aserţiunilor unei 
propagande inventive, revizioniştii nu se preocupă de problemele de rasă şi de rasism, nu 
se cred obligaţi să respecte tabuurile decretate de diversele găşti, grupuri de interese sau 
lobby-uri, nu se supun vreunei reguli politice, metafizice sau religioase, nu acceptă ca 
vreun adevăr, oricare ar fi el, de orice natură, să fie cenzurat, impus cu forcepsul teroarei 
poliţieneşti, în numele vreunei puteri politice sau “raţiuni de stat”. 

 

Spectrul revizionismului istoric este pe cale de materializare. Presa încazarmată şi 
cercurile politice nutresc iluzia că Internetul este ţinta unui puternic complot revizionist. 
In materie de revizionism istoric contemporan, lucrurile se petrec astăzi ca şi în urmă cu 
20 sau 30 de ani, ca întodeauna în istorie: enorma putre şi influenţă a revizionismului 
istoric este o iluzie întreţinută de chiar adversarii lui, ce se ştiu cu musca pe căciulă! 
Revizionişti istorici declaraţi nu se găsesc pe toate drumurile. Se înţelege de ce. “Suntem 
o mână de oameni animaţi de ideea că adevărul sfârşeşte prin a ieşi la lumină”, declara 
directorul Librăriei Româneşti Antitotalitare în faţa Tribunalului din Paris, care îl judeca 
pentru faptul de a se fi apărat contra teroriştilor sionişti ce atentaseră la viaţa lui, la inte-
gritatea librăriei din inima Parisului. “Resursele noastre financiare sunt limitate, influenţa 
noastră politică este nulă. Forţa noastră stă în adevăr. Graţie acestuia suntem invincibili”. 
Lupta contra minciunii exterminaţioniste, a folclorului holocaustic poate dura încă zece 
ani, chiar un secol. Triumful adevărului contra minciunii, al Luminii contra Tenebrelor 
este însă o certitudine absolută. Noi facem ceea ce trebuie să facem aici şi acum, ştim 
despre ce vorbim. Intr-o lume ce se ghiftuieşte de minciuni, jumătăţi de adevăruri, munţi 
de lene şi de ignoranţă, metoda revizionistă de cercetare, concluziile istorice ale acesteia 
reprezintă o forţă mai puternică decât armele de nimicire în masă şi propaganda minci-
noasă reunită a celor patru sau cinci supraputeri teroristo-poliţieneşti ce au transformat 
pământul într-o planetă de ostatici ai sionismului. Adevărul este o forţă ce poate fi îndi-
guită o vreme, întârziată, dar nu distrusă. Precum apele subterane, el sfârşeşte prin a ieşi 
la lumină. Cu cât mai târziu, mai departe de albia lui de origine, cu atât mai deplin, mai 
spectaculos, mai necruţător. 

Invităm amatorii de Internet, vorbitorii de limbă română şi de alte limbi să priveasă cu 
regularitate paginile AAARGH (Asociaţia Foştilor Amatori de Poveşti despre Războaie şi 
Holocausturi). Nu în toate limbile difuzăm aceleaşi informaţii. In limbile de mare circu-
laţie (engleza, spaniola, franceza, germana, italiana, rusa), informaţiile AAARGH sunt 
mai bogate decât în cele de circulaţie restrânsă, precum româna sau maghiara. Cititorii de 
pretutindeni sunt invitaţi, rugaţi să ne ajute a face, prin propriile lor traduceri, ca limba 
română să fie reprezentată, pe situl AAARGH, la fel de bine ca engleza sau spaniola.  
Fiecare poate traduce o pagină-două în limba noastră, Librăria Românească Antitotalitară 
însărcinându-se, ca şi până acum, să revadă, să trieze şi să omogenizeze contribuţiile 
voluntare primite de pe toate meridianele pământului. 
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Situl Internet AAARGH a fost inaugurat în septembrie 1996. A trebuit să învăţăm şi să 
construim (singuri) în acelaşi timp. 

 
* 
 

*  * 
 
 
Suntem o instituţie culturală ce îşi propune să contribuie la mai buna înţelegere a lumii 

în general, a vremurilor pe care le trăim, în special. 
In acest scop am deschis mai multe rubrici conţinând informaţii şi gânduri în diverse 

domenii, ce ni se par dacă nu mai importante decât altele, în orice caz mai urgente. 
Cititorii noştri trebuie să ştie că anumite idei (sub responsabilitatea autorilor care sem-

nează şi cu garanţia de onorabilitate a Librăriei Româneşti Antitotalitare) expuse aici i-ar 
putea surpinde, poate descuraja. Ar fi prea uşor să ne conformăm ideologiei sioniste 
dominante, ca majoritatea intelectualilor epocei noastre, a universităţilor şi asociaţiilor 
academice, ba chiar a bisericilor şi credincioşilor! Doritorii de conformisme ieftine, de 
informaţii ce dezinformează şi minciuni ingenios prezentate le pot găsi în presa şi radio-
televiziunea ce inundă întreaga planetă. Cine caută adevărul trebuie să plătească preţul 
acestuia, să meargă până la capăt, cu riscurile şi neajunsurile ce pot interveni! Nimeni nu 
este însă obligat să caute adevărul. Confortul intelectual constă tocmai în a nu ne bate 
capul cu ce este şi ce nu este adevărat. NIMENI NU ESTE OBLIGAT SĂ VIZITEZE 
PAGINILE NOASTRE. Cei ce ne fac onoarea îşi asumă riscurile inerente oricărei intre-
prinderi omeneşti şi nu trebuie să se plângă. Adevărul supără, spune proverbul. Periculos 
să spui adevărul înainte de vreme, zice alt proverb. Este oare momentul să spunem 
adevărul ?, vor spune nelipsiţii înţelepţi şi dătătorii de ne-cerute sfaturi. Tuturor acestora 
le răspundem cu anticipaţie că trăim aici şi acum. Viaţa noastră oricum trece. Orice omi-
tere a adevărului revine la complicitate întru minciună. De la minciuna pasivă (acceptată 
precum boaba gâştei silnic îndopate), la minciuna rostită, activă, nu este decât un pas, pe 
care toţi l-am făcut de nenumărate ori în viaţă. Adevărurile din paginile noastre vor fi 
totdeauna acelea care deranjează pe cineva. Cele ce nu deranjeaă pe nimeni, ce lasă 
lumea-ntreagă indiferentă nu pot fi decât simple banalităţi. Cititorii noştri sunt astfel 
preveniţi asupra orientării AAARGH, după cum prietenii şi susţinătorii Librăriei 
Româneşti Antitotalitare o ştiu de aproape 20 de ani. 

După cum oricine o va putea constata, Librăria Românească Antitotalitară şi AAARGH 
refuză şi se abţin de la propagarea dispreţului şi urei, a clasificărilor apriorice. Respectul 
absolut al persoanei umane este dogmă pentru noi. Distincţia netă între indivizi şi ideile, 
opiniile, credinţele sau dogmele ai căror purtători pot fi aceştia constituie grija noastră 
permanentă. Respectăm indivizii reali, cu vieţile şi istoriile lor personale, concrete, cu 
necazurile lor palpabile, cu bucuriile de care se învrednicesc. Dimpotrivă, afirmaţiile 
gratuite ce se refuză verificării, ideile mai mult sau mai puţin generale şi credinţele mai 
mult sau mai puţin fantastice constituie o lume autonomă, conflictuală, violentă, în cadrul 
căreia respectul vrăjmaşului trebuie să rămână o noţiune vidă de orice conţinut. Invăţăm 
adesea din erori, ştiinţele au cunoscut o multitudine de erori fecunde, combaterea acestora 
este parte integrantă a revizionismului metodologic propriu tuturor ştiinţelor şi vremu-
rilor. Vom avea toată înţelegerea pentru erori în general, pentru cele fecunde în special. 
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Cât priveşte însă minciuna deliberată, patentată, fabricată de omniprezenta poliţie a gân-
dirii, parafată eventual de vreun “tribunal“ sau altă autoritate infailibilă, prietenii şi citi-
torii noştri pot conta pe intransigenţa de care omneşte suntem capabili. 

Critica constructivă, folosirea resurselor raţiunii umane, analiza faptelor, deconstrucţia 
edificiilor mintale, disecţia celor mai profunde gânduri sunt instrumentele legitime ale 
celui ce caută a înţelege lumea pe care trăieşte. Omenirea nu încetează de a produce 
masiv un imaginar fără margini, un fantastic incredibil. In toate timpurile au existat cer-
cetători ce s-au înărcinat să stabilească frontiera dintre real şi acest virtual ambiental. 
Invităm prietenii şi cititorii noştri să ne ajute în această întreprindere fără început şi fără 
de sfârşit. Oricare dintre noi poate şi trebuie să devină Sisiful capabil să învingă muntele 
şi greutatea-i de pe umeri. In orice Sisif zace un Faust. 
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