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„Să punem şapte coroane 

nu pe capul poetului, ci pe 

verbul versului.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Guvernul Tudose Scatiu și Guvernul Tudose Scatiu și 
ficatul cronicizat de oboseală al românului…ficatul cronicizat de oboseală al românului…

Cezar Adonis
Mihalache

IIdeal ar fi să tragem
obloanele o vreme… Măcar
până își rezolvă guvernații
polițele pe care le au cu
multinaționalele. Pentru că
tot ceea ce se întâmplă
acum nu este îndreptat în
mod obligatoriu împotriva

firmelor românești. Nu ele
sunt ținta. Prin ele, însă, prin
raportarea la acel caracter
„a priori” considerat
evazionist al existenței în
sine a unei firme românești
(și nu ar fi motiv pentru 500-
600 000 de plângeri la
CEDO?!), în fapt, în justifi-
carea aberațiilor fiscale pe
care le pregătesc împotriva
noastră, ei vor să ajungă la
banii multinaționalele.

Noi ar trebui să ne
suspendăm din tot ceea se
întâmplă până termină ăștia
de hăcuit cu programul, nu
de guvernare, ci de exe-
cutare a listei polițelor scrise
de infractori, tot ce au în
vizor! Ar trebui să dispărem
la propriu spre propria
noastră salvare! Să ne
suspendăm firmele astea
amărâte, să le mutăm în
„paradisul” bulgăresc, pen-
tru a ne putea întoarce
acasă în anul Centenarului.
Altminteri, în lupta firmelor
românești cu cel mai mare
dușman al țării, statul de
fildeș al guvernului social-
democrat, plin cu bostanuri
de lut în loc de mintea de pe
urmă, vom dispărea…

Și nu ar fi de mirare
să vedem tradusă această
agresiune în formule tot mai
fățișe. Prin punerea unei
ținte pe fațada de preaplin a
multinaționalelor și de-
mararea unui război dema-
gogic la adresa acestor
„paradisuri”. Pentru că,

lipsiți de o minimă pregătire,
netrecuți prin lupta cu
economia de piață, prin
eforturile de supraviețuire a
unei companii private,
trăitori doar la suzeta cu dul-
cele lapte al banului public,
guvernanții asta au înțeles:
că și multinaționalele sunt
parte a fenomenologiei anti-
socialiste (!) reprezentate de
paradisurile fiscale.

Și probabil vom
vedea din ce în ce mai des
în logoreea guvernamentală
argumentații în care
multinaționalele vor fi făcute
principalele vinovate pentru
sărăcia și pauperizarea ce
urmează. O pauperizare
globală, bine gospodărită pe
cap de locuitor și firmă…
Căci așa se va închide cer-
cul roșu al guvernării social-
democrate. Cu reușita de a
fi pauperizat, nu doar omul
de rând, nu doar firmele pri-
vate, ci absolut totul, țara și
statul la propriu.

În declarațiile aces-
tui Mengele de Gartea, „dr.
Dragnea”, războiul este dus
împotriva multinaționalele.
Care i-au stricat jocurile mai
agârț, iar lotrul nu iartă.
Trâmbițează fără nici o jenă
că multinaționalele
raportează prea puțin profit.
Și atunci vrea să le agațe
într-un laț cu ajutorul căruia
să stoarcă tot ce se poate.

Intenția nu este doar
rea, ci de-a dreptul
machiavelică și nu mai are
nici o legătură cu
neintervenția statului în tre-
burile privaților. Iar recapi-
talizarea obligatorie a
firmelor este doar o măsură
în noul program de gu-
vernare prin care
guvernanții vor obliga
multinaționalele să ra-
porteze ceea ce „deportau”
prin fluxuri financiare spre
companiile mamă. Noi?

Vom fi doar justificarea, căci
neavând curajul să se ia di-
rect de ele, să le creeze lor
o legislație specifică,
guvernanții vor lovi totul, noi
devenind din nou „victime
colaterale”.

Căci, vinovate pen-
tru luarea acestor măsuri
vor fi miile de firme
românești unde guvernanții
au constat că buticul lui nea

Ion și agroferma de balcon
a lui nea Gheorghe nu mai
au în conturi banii cu care
au pornit la drum. Și pentru
că nu înțeleg cum
funcționează o firmă, pe-
semne li s-a năzărit că acolo
se face un soi de evaziune.
Firma a fost „decapitalizată”,
iar patronii, paria trecutului,
paria prezentului, au băgat
banii în buzunar.

Imbecilitatea este
însă când ficatul lui nea Tu-
dose de mare! Pentru că a
pregăti o măsură în care să
obligi buticarul să recapital-
izeze obligatoriu, cu bani de
acasă, evident, doar pentru
a ajunge la multinaționale,
la banii din conturile lor cam
golașe, va pune pe butuci și
restul de economie de
subzistență.

S-a instalat dară gu-
vernul Tudose Scatiu
Scăpătatu’… Să-i fie de
bine! Dar în loc să înceapă
cu adevărata restanță care
ne arde ca imagine a ceea
ce lăsăm viitorului, că banii
se fac, se duc, iar se fac, în
loc să înceapă prima
ședință a executivului cu
problema celei mai grave în-
târzieri, pregătirea Cente-
narului, guvernul este
ocupat cu executarea, pen-
tru că asta se va întâmpla, a
mii de firme.

●

Cu Tudose-nscăunat recoltăm Cu Tudose-nscăunat recoltăm 
ce-am semănat!ce-am semănat!

George
Petrovai

DDupă nefericita
premieră mondială cu de-
tronarea prin moțiune de
cenzură a propriului guvern,
dovadă că sunt situații cînd
„Corb la corb își scoate
ochii”, iată că Dragnea și
obedienții săi (dar nu toți,
căci președintele executiv
Niculae Bădălău, de pildă, a
afirmat public că-i de cu totul
altă părere) l-au împins în

față pentru năbădăioasa
funcție de premier pe Mihai
Tudose. O propunere atât de
surprinzătoare, încât, dacă
avem în vedere trecutul
necușer al catindatului, pare
de-a binelea (a se citi cu
bună știință) buimăcitoa-
re, nu numai pentru 
suflarea românească
neînregimentată politic, ci –
așa cum spuneam – inclusiv
pentru unii sforari din nucleul
decident al Partidului Social
Democrat (PSD).

Nu știu de ce, dar eu
am impresia că intenționat s-
a luat această hotărâre
anapoda (peste 70 la sută
dintre intervievați au declarat
că n-au încredere în Mihai
Tudose și guvernul său de
umplutură): Ca președintele
Iohannis să nu-l confirme pe
noul premier, iar Dragnea și
cu toții ciracii lui, inclusiv
țiitoarele aldiste, să poată
zbiera în gura mare că asta-
i adevărata cauză pentru
care năstrușnicul lor program
de guvernare n-a fost
înfăptuit „la virgulă”!

Fără să tărăgăneze
lucrurile, așa cum este de
presupus că în sinea lor au
sperat înșiși corifeii acestei
neobrăzări politrucianiste
(grosul miniștrilor din noul
Cabinet, la care s-a adăugat
un aiuritor vicepremier fără
portofoliu, provin dintre
nevrednicii lui Grindeanu),

Klaus Iohannis s-a declarat
de acord cu toată această
făcătură pesedisto-aldistă,
după care i-a trimis 
să guverneze în folosul
concetățenilor și al țării,
adică să facă taman ceea ce
s-au angajat în campania
electorală și după câștigarea
alegerilor…

Dar cine este person-
ajul Mihai Tudose? Cu toate
că vătaful Dragnea neagă
fără prea multă convingere
ceea ce se spune chiar în in-
teriorul PSD-ului despre Tu-

dose, cum că acesta în
primul rând este securist
(dovadă studiile, doftoratul
cu cântec, strânsele relații cu
mari mahări din zona
Informațiilor) și abia pe urmă
un redutabil aflător în treabă
într-ale politicii, realitatea
este că el astăzi se vede pre-
mier, deși rezultatul evaluării
arată că, în calitate de min-
istru al Economiei în guver-
nul Grindeanu, n-are nicio
realizare!

În concluzie, nu
ajunge să ai obraz de toval
ca descurcăreț al familiei sau
clanului și ca desăvârșit
necalificat cu rang de min-
istru, ci trebuie să ai în spate
acea forță antirațională și
eminamente antisocială,
care l-a obligat pe unul dintre
șefii noștri de stat să
recunoască la sfârșit de
mandat că a fost învins de
sistem…

●
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Eternul Eminescu…Eternul Eminescu…

Ioan C.
Petrișan

NNici măcar nu ştiu
cum l-am îndrăgit pe 
Eminescu… Născut şi
copilărind la ţară,  cred că
întâi i-am iubit codrul, seara
pe deal, porumbiţele şi som-
noroasele păsărele, norii pe
şesuri, stelele şi teii, florile
albastre, iazul,  vânturile,
eresurile, mama, glia etc pe
care i le-am regăsit în
poezie;apoi mergând la
şcoală aflam de colbul
şcolii, dascăli şi univers,
împăraţi şi proletari, iubirile
şi dramele neamului…  Şi
totul era fascinant la el,
peste platitudinea şi
greutăţile vieţii de fiu de plu-
gar;unde totul era atât de
real şi de dur: lucrările câm-
pului în toate anotimpurile,
creşterea animalelor-unde
la toate erai rob şi la plăţile
către stat etc. Şi murdăria
de la pământ şi animale şi a
unor oficialităţi. Şi iată că,
odată,  un verişor, G. C., ce
era la liceu îmi dă o cărţulie
să citesc, unde fiecare în-
ceput de strofă avea un
desen:era poezie de Emi-
nescu. Parcă-l găsisem pe
Dumnezeu, căci la el totul
era parcă altfel, era ca o
vrajă poate, parcă vibram
cu ceea ce citeam;citeam
fiind la vaci şi cai, când le
duceam la păşune, căci ai
mei abia aveau timp de un
pic de hodină;erau acele
cote distrugătoare…

În liceu eram mân-
dru,  dar secret,  că ştiam
atâtea din cartea lui. Un pro-
fesor de română (N. N. ) ne
tot recitea, făcând aluzie la
selecţia prin examene şi
note, versurile cu „dintre
sute de catarge”. Deşi eram
la secţia reală,  am învăţat
„Luceafărul” pe de rost, căci
se zicea că profesorul A. P.,
va da nota zece la cine-l
ştia. Un coleg, M. M.,  a
făcut-o, eu n-am prizat,
conside- rând  că dacă tot îl
ştiu,  ce rost are să mă laud.
Mi-a prins bine peste un an,
când mergând în munţi
(Apuseni-Buteasa) la făcut
de brânză (unt, urdă) cu un
consătean (D. G.) timp de
două săptămâni,  l-am spus
unui pădurar – moţ, şef de
pichet, care la rândul lui mi-
a povestit de Avrămuţ
Iancu;stăteam noaptea la
băşag, după mulsul 
oilor, făcutul jintiţei şi tes-
cuitul untului şi ziceam 
din Eminescu… Păcurarii,
câteodată mai cântau sau
hăuleau, cu ecouri repetate,
să sperie lupii şi urşii, să ţie
treji, câinii. Doamne,
noaptea,  când ieşeam din
băşag, ce tare lucea luna şi
vuia muntele şi mirosea a

răşină şi a căcărează de
oaie lângă strungă şi nu ştiu
ce umbre şi lumini se insin-
uau pe munţi şi cer, pe norii
care fugeau nebunateci. La
mine toate acele imagini  se
aprofundau cu cele stimu-
late de lecturile emine-
sciene şi mi se păreau atât
de proşti cei care nu ştiau
de Eminescu;aveau să mă
lecuiască de poezie grelele
munci la câmp:prăşit, cules,
seceriş etc, apoi instrucţia
militară la armată. Prin liceu
îl imitam pe Eminescu în
scris, apoi încercam să

scap de robia sa, credeam
că voi reuşi cu fetele, cu
vreo iubire de adolescent,
dar lectura lui mă încurca,
parcă toate erau Cătăline,
Dalile…

Întotdeauna, țin
minte,  comemorările lui
Eminescu, însă, urmate de
recitaluri din opera sa 
erau prilej de înălţare
sufletească, încă din şcoala
elementară. Mi-aduc aminte
ce emoţie mi-a produs o
scenetă după „Luceafărul”
făcută de profesorii tineri,
celiba- tari,   din şcoala din
centru de comună în satul
meu, pe o scenă mică, ac-
torii având o costumaţie
ingenioasă, profesorul de
sport F. N.,  ce juca
„Luceafărul” avea un soi de
pelerină albastră precum
cerul, cu steluţe însăilate pe
ea, Cătălina era frumoasa
profesoară de limba rusă, Ţ.
L., de care chiar era
îndrăgostit sportivul, Demi-
urgului i se auzea doar
vocea, G. C. Cătălin era
profesoraşul răzgâiat G. D.,
de istorie, profesorul vârst-
nic de matematici, F. S., era
regizorul. Iar muzica era la
un patefon. A fost sublim şi
fără nici un pic de politică.
Regimul militar m-a abruti-
zat în timp şi Eminescu s-a
retras în ceva inefabil, mis-
terios , ascuns cât mai
adânc în suflet, în mine-de
unde îmi făcea suportabil
totul, ca un verset
evanghelic cristic. Chiar şi
după inginerie, Eminescu
nu m-a părăsit:am regăsit în

el ceva ştiinţifico-fantastic,
fizică şi metafizică, nişte
particule existenţiale ciu-
date, un infinit discret, reli-
giozitatea pătrundea din
fibrele de neam, în recursul
datinei, cadragostea, se
cuibăreau în inimă, în 
minte îmi pătrunseseră
adevărurile sale filozofice…

În tinereţe,  am dus
copiii mei  să vadă câteva
din locurile pe unde
Creangă şi Eminescu au
păşit cu paşi apostolici pen-
tru neam:bojdeuca lui
Creangă, teiul lui Eminescu

din Copou, mănăstirea
Putna şi Văratec, cetatea
Neamţului etc…

A fost, apoi,  extraor-
dinar în armată. Când
aveam ceva rang mai mare
şi lucram la câte-o hartă de
simulat cîte-un război radio-
electronic şi un ofiţer, S. P.,
cu grad şi rang superior, în
pauză ne recita „Doina” lui
Eminescu; era înterzisă
încă şi el risca. Eminescu
devenea combatant viu al
Forţelor militare proprii;un
politruc n-ar fi făcut asta,
deşi era treaba lor; de fapt
şi cântecul „Tricolorul” mi l-
a recitat un ofiţer inginer, P.
I., reparând la radar, pe vre-
mea când şi acesta abia
apucase a fi acceptat şi se
şovăia în învăţarea lui de
către militari. Trecând prin
Nordul Ţării şi studiind
luptele pentru Ardeal am de-
scoperit o altă mare iubire
de Eminescu,  a unui ofiţer
român de front, care a plan-
tat pe un deal brazi cu
monograma „Eminescu”, în-
colo, spre Ungaria. Mi-am
amintit de acea statuie a lui
Eminescu la margine de
Ţară, spre Vest, despre
care Goga spunea că face
cât o oaste, în luptă. În
sudul dobrogean, aproape
de peşterea şi mănăstirea
Sf. Apostol Andrei, am găsit
Izvorul lui Eminescu, locuri
de sfinţenie creştină şi
românească.

La o convocare pe
la Buzău, un ofiţer de
marină, oltean ne-a cântat
superb din Eminescu. La

mare şi la munte, la sat şi la
oraş, peste tot este Emi-
nescu. Peste vremi, marele
Grigore Vieru îmi povestea
ce Ostaş al românismului
era Eminescu, prin opera
sa,  în Basarabia, arestată
de bolşevici. Chiar în pe-
rioada de dezmăţat cult
ceauşist, în special după
aniversarea „micii uniri” a
principatelor, care era
copleşită de pregătirile
desănţate de omagiere a
liderului  partidului cu mult
timp înainte, până la
saturaţie, Ziua magnifică a

lui Eminescu era un mo-
ment de respiro şi exaltare
spirituală, singurul poate,
nemânjit de politica vremii.
Şi atunci Eminescu era, din
nou, un salvator. Mai târziu,
punând mâna pe alte cărţi
despre Eminescu, în special
cele documentare şi nu
prezentări romanţate, mi-
am dat seama că Eminescu
este infinit, nu numai etern.
Iar opera sa gazetărească,
pildele şi argumentele sale,
profeţiile sale întăresc acest
lucru. Încât putem spune:
Eminescu e cu noi! În 
noi! Pentru noi, pentru
fiecare. Omagiul meu şi
recunoştinţa mea încerc a i-
o oferi în această carte
modestă. Pentru iar şi iar,
Eminescu! Şi poate piesa
de teatru dedicată lui pe
care am scris-o şi care,  în
rezumat,  a fost „jucată” la
Casa Armatei din Timişoara.
Tot în Timişoara, am sprijinit
dezvelirea de plăci pe clădiri
(meritul scriitorului N.D. Pet-
niceanu) pe unde a fost Em-
inescu şi Slavici (aici într-o
vreme activa Matei, fratele –
ofiţer al poetului). Aici şi la
Arad s-a întâlnit poetul-actor
cu bihoreanul Iosif Vulcan şi
cu alţi vulcanişti, Vulcan l-a
botezat cu numele de Emi-
nescu,  după spusele sale,
pentru că în spaţiul natal al
înaintaşilor  săi din jurul Bla-
jului, (Nicolaie Vulcan şi
celebrul Samuil Vulcan)erau
familii cu nume de Emi-
novici şi Eminescu-zonă din
care posibil se trag şi
străbunii lui Eminescu după

tată;era o chemare a
pământului şi a strămoşilor
săi la obârşii!

Din folclorul şi mi-
turile din zona Ştei şi Beiuş
(prin bunul prieten M. Pom-
piliu) ca şi din almanahuri
orădene (Diorile Bihorului)
s-a înspirat Eminescu în
basmele  şi poemele sale,
în cântările sale de „neamul
nevoii” cu prietenii ardeleni.
Avea prieteni profesori de la
Beiuş, de la celebrul liceu
„Samuil Vulcan”, cu prof
Sălăgeanu, care scrisese 
o geografie românească,
purta corespondenţă de la
Viena. Deci,  a trecut pe la
Beiuş (scrie istoricul  M.D.
Vatamaniuc) înainte de a
urma cursurile universitare
de la Viena. Iar Slavici
revine: „în urma stăruinţelor
fratelui său, el a trecut la
Blaj şi mai târziu la Beiuş,
unde avea de gând să
treacă examene, ca pri-
vatist, adică pregătit în par-
ticular”. Pe la liceul
protopărintelui Iosif Vulcan
(a ctitorului  Samuil Vul-
can)unicul liceu românesc
în Vestul Ţării şi al doilea
după cel de la Blaj, în crunta
teroare hungaristă asupra
neamului românesc, care
era copleşitor majoritar şi
băstinaş locului;nu se poate
uita că naţii conlocuitoare
erau considerate
doar:maghiarii, secuii (ce
azi se dau maghiari!) şi
saşii, ce formau în total, fără
ţigani maghiarizaţi,  nici o
treime, poate doar
împreună cu ţiganii, evreii,
rutenii,  armenii etc.

Toate aceste anom-
alii şi barbarisme austro-un-
gare împotriva românilor,
Eminescu le cunoştea ca ni-
meni altul. Şi el s-a angajat
în luptă naţională ca un
Erou naţional şi a fost ucis
în final, după ce o vreme l-
au prigonit, arestat, agresat,
înfometat, otrăvit, ca pe
Avrămuţ Iancu-metode ulte-
rior folosite de fascişti şi
bolşevici,  cu alţi fii buni ai
neamului românesc. Prin
Lupta lui naţională, Emi-
nescu e greu de egalat; şi
prin Viaţa sa scurtă cristică,
inegalabil prin geniul şi
opera lui. Parafrazându-l pe
Nichita Stănescu, mulţi ar
vrea să fie ca Eminescu, dar
nu viaţa lui, ne aducem am-
inte încăodată de Iisus şi
patimile sale pentru
omenire, dar şi de patimile
lui Eminescu pentru români,
pentru sufletul şi limba
românească.

●
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Protecția copiilor – un drept fundamental internațional!Protecția copiilor – un drept fundamental internațional!

Galina
Martea

CCel mai semnificativ
lucru care ar putea contribui
destul de negativ în dez-
voltarea unui mediu social
sănătos este fenomenul
„violența asupra copiilor”. Afirm
acest lucru deoarece copiii
sunt viitorul unei societăți, iar
capitalul uman format în timp
va fi afectat puternic de sindro-
mul traumatismului, consecințe
grave suportate din frageda
copilărie. Astfel, pentru a face
careva concluzii cu privire la
dezvoltarea unei societăți,
atunci, mai întâi de toate, ar
urma să ne concentrăm atenția
asupra faptului cum este
educată tânăra generație, în
mod special copiii de vârstă
preșcolară și școlară, și, re-
spectiv, care sunt condițiile
reale prin care aceștea se
formează ca identitate
personală și socială. Evident,
în acest caz ar urma să
examinăm, în mod prioritar,
care sunt condițiile efective ale
societății și familiilor prin care
se dezvoltă și se educă copilul.

Știm cu toții că
protecția copiilor este un drept
fundamental internațional,
acesta fiind legiferat prin
Convenția asupra Drepturilor
Copilului, adoptată de către
Adunarea Generală a
Națiunilor Unite din 20 noiem-
brie 1989. Convenția
respectivă, fiind asumată și
ratificată de majoritatea țărilor
de pe mapamond (194 state,
din noiembrie 2009), cuprinde
întreg setul de măsuri care
garantează copiilor drepturi
civile/politice/economice/so-
ciale/culturale în scopul de a
servi la o dezvoltare completă-
civilizată și în limite de libertate
și demnitate. La rândul lor,
țările semnatare stabilesc prin
legi naționale acordul de ader-
are și condițiile/cerințele în
sprijinul copilului, conform
celor relatate în tratat. Cu toate
acestea, însă o mare parte din-
tre țările prezente în acest
acord al Convenției pentru
Drepturile Copilului nu sunt re-
sponsabile în deplină măsură
pentru protecția copiilor
naționali, acest lucru fiind deja
confirmat prin clasamentele și
cercetările mondiale prezente
în acest scop. În acest sce-
nariu, cu accente negative, în
apărărarea/ocrotirea și
protecția copilului se înscriu și
țările din Sud-Estul Europei,
precum Moldova, România,
Slovenia, alte, țări unde statul
și societatea civilă își
manifestă atitudinea umană
perfectă față de copii mai mult
în formă scrisă (adică prin legi
și diverse acte normative
corespunzătoare), dar nu și în
viața reală a individului/copilu-
lui. Prin urmare, conform
rapoartelor elaborate de
UNICEF, Organizația Salvați
Copiii, Organizația Mondială a
Sănătății (OMS), Organe
Naționale Centrale pentru
Protecția Drepturilor Copiilor
etc. se dovedește că aplicarea
forței fizice în educarea copiilor
este o metodă frecventă

practicată de o mare parte de
familiile din țările
susmenționate. Spre exemplu,
în R. Moldova (76 la sută –
disciplină violentă), cât și în
România circa 63 la sută dintre
copiii intervievați (55 la sută în-
registrate în mediul rural)
confirmă că sunt bătuți sau cel
puțin loviți de către părinții lor,
iar 50-60 la sută dintre familii
își educă copiii prin bataie.

Astfel, în baza clasa-
mentului și a studiului realizat
de OMS din 2013 în primele
locuri la capitolul „numărul de
copii omorâți prin bătaie” este
prezentă Slovenia, apoi R.
Moldova (loc 2), România (loc
11), pe când, în același timp,
țările în cauză se regăsesc la
fel în primele locuri la
secțiunea „legislația perfectă în
domeniul protecției copilului”.
Deci, asemenea exemple sunt
destul de suficiente pentru a
forma o imagine despre mediul
social al unei țări prin care se
educă copilul și, nu în ultimul
rând, familia și societatea. În
consecință, putem defini care
este și impactul fenomenului
de „violență contra copilului” și
care sunt consecințele în for-
marea acestei personalități.
Însă să nu uităm, că aceleași
proceduri de educație prin apli-
carea forței fizice și a violenței
psihologice deseori sunt
prezente nu numai în cadrul
familiilor, dar și prin intermediul
școlii, instituție unde copilul tre-
buie format ca identitate/per-
sonalitate autentică individuală
și socială. În acest caz, sce-
nariul de dezvoltare și protecție
a copilului se încadrează în
limite extrem de tragice,
deoarece se subînțelege că
personalitatea acestuia nu mai
valorează absolut nimic în
mediul școlar (educațional-in-
structiv), cât și în cel public, în
general. De aici efectele cu
deznodământ nefericit în dez-
voltarea copilului își formează
calea atât pentru o peroada
actuală/imediată, cât și de ter-
men lung. Formarea unui
asemenea copil prin violența
permanentă (sau parțială, de-
pinde de caz) este un proces
care, în consecință, afectează
nu numai propria personalitate,
dar afectează și propria soci-
etate. Astfel, un asemenea
capital uman/capital social, for-
mat în timp, se va reflecta în
procesul de existență prin mari
dificultăți, iar valorile spiri-
tuale/culturale/economice pro-
ductive necesare propriei
personalități și propriei
comunități nu vor avea rezul-
tatele sau așteptările
corespunzătoare. Deci, în
urma acestora concluzia este
doar una: pentru ca o societate
să aibă un profit imens în toate
domeniile de activitate socială
(spirituală, culturală, materială
etc.), atunci este necesară
eliminarea integrală a tuturor
formelor de violență împotriva
copiilor. Evident este că omul
poate fi educat în mod civilizat,
prin aplicarea metodor verbale
de educație, prin utilizarea dia-
logului/discuțiilor cu caracter
calm și respectabil (prin elim-
inarea stărilor de nervozitate,
prin eliminarea adresărilor cu

voce ridicată/răstită și dură)
între părinte-copil; între cadru
didactic-copil etc.

Este nespus de trist
faptul atunci când omul în
creștere este educat și agresat
prin forța fizică, bătaie, violență
sexuală, abuz emoțional și psi-
hologic, munci casnice forțate,
violența verbală, violenţa în
instituțiile școlare de către
cadrele didactice  etc. Respec-
tivele denotă faptul că în
comunitățile unde copiii sunt
încă educați prin metode
tradiționale (dreptul parinților
de-a aplica bătaia ca mijloc de
pedeapsă în educare, uti-
lizarea expresiilor mizerabile
cu caracter umilitor în adresa
copiilor), atunci și societatea
acestora se dezvoltă în limite
mai primitive în raport cu
lumea civilizată. Cu atât mai
mult, în asemenea cazuri
copilul își formează personali-
tatea cu un caracter de inferi-
oritate, acesta fiind mereu în
dezavantaj față de cerințele
educative moderne ale
dezvoltării. Este cunoscut fap-
tul că violența copiilor prin di-
verse mijloace are loc mai mult
în familiile cu un nivel de trai
foarte scăzut, unde mijloacele
materiale/financiare/morale
sunt destul de limitate. Astfel,
Republica Moldova, fiind cea
mai săracă țară din Europa,
este destul de prezentă în plan
mondial la capitolul „violența
împotriva copiilor”. Conform ra-
portului global “Ascuns la
Vedere – o analiză statistică a
violenței asupra copiilor”,
lansat de UNICEF, datele sta-
tistice se referă la abuzul
fizic/sexual și emoțional al
copiilor din R.Moldova, cifre
care sunt impresionante. Re-
spectiv, 76 la sută dintre copiii
cu vârsta de 2-14 ani sunt
supuși disciplinei violente, din-
tre care 48 la sută pedeapsă
fizică, iar 69 la sută agresiuni
psihologice. În paralel, o
problemă destul de gravă care
persistă în comunitățile școlare
este fenomenul de intimidare
„Bullying”, unde în Moldova la
secțiunea „sănătatea și dez-
voltarea adolescenților” se
constată că aproape fiecare al
doilea adolescent cunoaște un
coleg care este intimidat.

O altă latură
dureroasă a societății
basarabene este violența copi-
ilor de către cadrele didactice.
Conform UNICEF, o treime din-
tre copii recunosc că sunt
agresaţi verbal de către profe-
sori, în cele mai multe cazuri
acest lucru se întâmplă cu
copiii din familiile cu o situație
materială precară și, respectiv,
cu elevii care au doar un singur
părinte. Respectiv, 13 la sută
dintre copii afirmă că sunt de-
seori abuzaţi fizic, iar doi din
zece părinţi cunosc profesori
care ameninţă copiii cu bătaia
sau chiar le dau palme dure. În
același timp, 24 la sută dintre
copii recunosc că sunt
discriminaţi de către profesori,
în mod special, la fel, copiii din
familiile cu venituri modeste.
Unul din zece părinţi cunoaște
profesori care au hărţuit sau au
abuzat sexual copii. Cât de-
spre violența sexuală, conform

unui studiu național „cu privire
la violența împotriva femeilor
realizat în 2011” s-a dovedit că
în Moldova 10,5 la sută dintre
femeile cu vârste cuprinse
între 15-24 de ani au fost su-
puse violenței sexuale. Pe
când la capitolul „omucidere”,
în Moldova dintre cele 215
omoruri comise în 2013, opt
dintre victime au fost copii.
Conform datelor INICEF,
fenomenul de violență asupra
copiilor în familii, instituții
școlare etc. se răsfrânge nes-
pus de negativ la formarea
comportamentului copilului, iar,
în rezultat, conflictele dintre
colegii de școală se
soluționează prin violența fizică
care, ulterior, instaurează o
altă formă de intimidare și
violență precum: violența între
copii/adolescenți, respectiv,
aceasta fiind prezentă în clasa-
mentul mondial la capitolul
„țara cu cei mai violenți elevi”.
Este de necrezut, dar
rapoartele respective
demonstrează că România se
află în fruntea clasamentului
mondial la secțiunea „țara cu
cei mai violenți elevi”, unde
aproape 60 la sută dintre elevii
români cu vârsta între 11 și 15
ani admit că au participat la
acte de violență verbală sau
fizică împotriva colegilor de
școală. În acest clasament
România este urmată de Țările
Baltice și Ucraina, iar elevii cei
mai puțin violenți sunt
considerați acei din Suedia și
Cehia.

Ținând cont de situația
degradantă în țările din Sud-
Estul Europei la capitolul
„violența contra copiilor”, acest
fenomen se corelează și se
răsfrânge destul de negativ
asupra formării omului în dez-
voltare. Violenţa este o formă a
puterii utilizată împotriva celui
mai slab care, în consecință,
traumează integritatea fizică,
psihică și morală a unei per-
soane și, nu în ultimul rând, a
unei colectivităţi. Conform
Unicef Moldova, studiu realizat
în 2004 „Îngrijirea şi Dez-
voltarea Timpurie a Copilului”
în cadrul căruia au fost ches-
tionate 1184 de familii cu copii
de până la șapte ani, unde în
date concrete violența prin
bătaie reprezintă astfel: 61,2 la
sută dintre părinţi strigă la pro-
priii copii; 52,4 la sută îi
ameninţă cu bătaia sau alte
pedepse fizice; 39,6 la sută îşi
bat copiii permanent; 86,2 la
sută dintre părinţi spun că prin
bătaie îl fac pe copil să-i as-
culte şi să-i respecte; 13,4 la
sută îşi bat copiii pentru că au
fost şi ei, la rândul lor, pălmuiţi
de părinţii lor; 11,9 la sută din-
tre părinţi spun că îşi bat copiii
pentru că îi iubesc şi le vor
binele. Deci, nu stiu ce se
poate spune în urma unor
asemenea cifre cumplite
privind violența asupra copilu-
lui, însă, cu certitudine, se
poate constata că fenomenul
în cauză, educația prin bătaie
traumează copilul fizic şi psihic
și, totodată, dereglează nu
numai morala omului în
creștere, dar îl implică pe om și
la mai multe vicii și infracțiuni,
precum consumul abuziv de al-

cool. Aici conform topulului re-
alizat de Voucherclou (care a
folosit datele Organizatiei Mon-
diale a Sanatatii pentru pe-
rioada 2010-2015, și citat de
Daily Mail) R. Moldova este
țara cu cei mai mari băutori de
alcool din lume, fiecare
cetățean consumand anual în
medie a câte 178 de sticle de
vin, România fiind pe locul opt
în clasament. Iar persoanele
care consumă alcoolul din rân-
dul copiilor/adolescenților din
R. Moldova este și mai haluci-
nant, aproape fiecare al doilea
adolescent și fiecare a cincea
adolescentă consumă alcool
până la vârsta de 15 ani.
Totodată, 5 la sută dintre copiii
cu vârsta sub cinci ani sunt
supraponderali, adică cu
efecte peste media normală,
iar copiii în limita acestei vârste
din rândul familiilor bogate la
acest indicator este de 7 la
sută, studiu realizat de IPN din
Moldova pentru anul 2012 și
pe un eșantion național de 12
mii de gospodării. La capitolul
„abuzul sexual”, conform
UNICEF, unul din zece copii a
recunoscut că a fost abuzat
sexual, iar 5 la sută dintre
părinţi chiar cunosc cazuri de
abuz sexual asupra copiilor.
Ulterior, unul din zece copii
recunoaște că a fost implicat
de adulţi în vizionarea filmelor
pornografice. La capitolul
„munci casnice forțate” patru
din zece copii spun că (mai
des șapte la sută, sau uneori și
36 la sută) sunt supuși la o
întreagă serie de munci cas-
nice, iar acest lucru nu le per-
mite timpul necesar pentru
realizarea temelor pentru
acasă și chiar, cel pițin, pentru
joacă. În afară de aceasta, 60
la sută dintre copii declară că
părinții lor nu au bani nici pen-
tru mâncarea zilnică, fenomen
care presupune sărăcie totală
și foame parțială.

Cele mai grave
consecințe ale procesului de
violență asupra copilului se pot
manifesta, în timp, prin pa-
tologii mintale, acestea fiind ur-
mate de sindromul anxietății,
depresiei, etc. (exemplu:
numărul cetățenilor cu depre-
sie la ora actuală în R.
Moldova este de peste 40 mii,
iar zece la sută dintre aceștea
– patru mii sunt copii în vârstă
de până la 12 ani), iar efectele
în dezvoltarea socială și
economică a comunității aces-
tuia vor fi mereu urmate de
același sindrom al violenței,
fenomen ce are legătură
organică cu lumea interioară a
omului și a mediului social ex-
istent. Deci, pentru a lua
măsurile necesare în
degradarea socială și umană
(exemplu, Moldova), în primul
rând, este necesar ca orice
formă de violență împotriva
copiilor să fie investigată, iar
autorii acestor crime de
violență să fie trași la
răspundere și, respectiv, să fie
responsabili pentru actele
săvârșite. 

●
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SIPA – între vitroliant și secretomanie cu iz de „fake news”…SIPA – între vitroliant și secretomanie cu iz de „fake news”…

Cezar Adonis
Mihalache

DDe fapt, nici nu știi
care sunt mai vinovați… Ăia
care au intrat sau cei care i-
au lăsat să intre?! Ba, mai
grav, dacă ăia care i-au
lăsat să intre sunt una și
aceeași persoană cu cei ce
au intrat?!… Și nu este
vorba de un haos al
„vizitelor” în arhive. Nici de
o degringoladă în modul de
organizare al accesului în
arhiva SIPA. Pentru că
măcar o certitudine putem
avea în tot acest ghem al
sistemului: cine a intrat
acolo nu a mers „la
bibliotecă”! Nu s-a dus să
admire „mall”-ul cultural de
la SIPA! Ci a avut teme pre-
cise.

Din păcate, din
însăși felul în care se
diluează impactul real al în-
tregii povesti, o arhivă
„desecretizată” la nivelul an-
umitor grupuri de interese,
înainte poate de a fi dispusă
desecretizarea unor secțiuni
de către instituțiile „abili-
tate”, denotă că, în loc de
tentația mioritică de a pune
batista pe țambal (lucru care

ar fi foarte simplu, dar nu
acesta este interesul, ci
menținerea subiectului la
nivel suficient de zgomotos
pentru a se ajunge la con-
cluzia necesității secretizării
definitive), scopul este cu
totul altul (instituțional sau
de grup organizat rămâne
singura necunoscută a
ecuației!). Pentru că, dacă

instituțiile ar vrea să pună
punct dezbaterilor din
spațiul public, pur și simplu
ar închide discuțiile pe care
ele le alimentează periodic.
Iar „biblioteca” SIPA ar de-
veni ceea ce ar trebui să fie:
o arhivă.

Dar, așa cum s-a în-
tâmplat și în cazul altor
arhive, în bibliorafturile SIPA
există lucruri care trebuie
eliminate. După, se vor
putea pune lacătele pentru

următorii 20-30 de ani!
Sigur, înaintea unei

asemenea decizii, sub justi-
ficarea de se a vedea ce au
văzut cei ce nu trebuiau să
vadă, se forțează răscolirea
oficială a arhivei. Cu note de
inventariere și declasare
punctuală, iar printre fișe,
într-un al „n”- lea model
berevoiești, se vor elimina

definitiv fișele delicate. Pen-
tru că nu cine cu cine s-a
culcat interesează! Avem
suficiente arhive de „can-
can” -uri și facebook, iar ast-
fel de „scurgeri” poti fi ușor
clasate de către cei
interesați drept „fake”-uri.

În fapt, însăși felul în
care instituțiile „abilitate”
pun pe tapet felul în care s-
a realizat „accesarea”
arhivei induce spre o zonă a
„fake”-urilor! Pentru că a-i

numi „vizitatori” pe cei ce au
accesat arhiva, suspecți a
priori pentru un abuz dincolo
de curiozitatea de „can-can”
(dimpotrivă, posibili făptași
ai unor acțiuni, nu de violare
a intimității unuia sau altuia,
ci de atentat la siguranța
națională), reprezintă mai
mult de o fumigenă de
decor. Căci nu contează ce
au văzut acolo, ci ceea ce
au cules pentru a folosi
„afară”, dar și ceea ce au
distrus pentru a nu mai fi
folosit vreodată de către cei
ce ar fi urmat după ei în
vizite „politice” și de sistem
în arhiva SIPA.

Iar lucrurile sunt
simple: toți ce au intrat în
arhivă, trebuie cercetați! Și
nu este vorba dacă aveau
sau nu certificate orniss ori
alte țidule pe post de per-
mise. Pentru că nu era
vorba de o bibliotecă rurală!
Ci de o arhivă cu rădăcini în
trecut și muguri ce pot pro-
duce multe fisuri în viitorul
securității naționale.

„Vizitatori” sunt cei
ce merg prin galeriile de
artă! „Lectorii” de bibliotecă
SIPA sunt rozătoare cu
scopuri precise. De la sim-
pla adnotare pentru note de

curs, sau „scurs”(!), până la
cercetare în scop istori-
ografic sau monografic. Or,
cei ce au intrat în arhiva
SIPA nu scriau nici tomuri
pentru posteritate, nu
făceau nici studii pentru
dizertații…

De aceea, dosarul
deschis de procurorii DI-
ICOT nu trebuie să rămână
„in rem”, ci din el trebuie dis-
junse file individuale pentru
toți cei ce au intrat, dar și
pentru toți aceia care ar fi
trebuit să nu le permită
acestora să intre. Iar
înființarea unei comisii care
să studieze, evident, ceea
ce nu au apucat primii, pen-
tru că este greu să identifici
filele pe care le-au cercetat
antemergătorii sistemului
poate reprezenta o breșă de
securitate. Pentru că per-
misul de cititor, nici măcar
„de vizitator”, se dă pentru o
bibliotecă uzuală, comună.
Fondurile speciale au
nevoie de avize mult mai
greu de obținut, basca fon-
durile secrete!

●

Regele Carol și plăcuțele de plumb de la Sinaia. Dilema regală! Regele Carol și plăcuțele de plumb de la Sinaia. Dilema regală! 
Cât a fost regele Carol de corect?Cât a fost regele Carol de corect?

Ion
Coja

MMultă lume mă
întreabă ce părere am despre
plăcuțele de plumb de la
Sinaia. Întrebarea se desface
într-un mănunchi de întrebări
de îndată ce te apleci puțin
asupra ei, asupra lor.

Prima întrebare: sunt
autentice aceste plăcuțe?
Analizele făcute au dus la
concluzia că plumbul în care
au fost turnate este un plumb
tipografic modern, deci
plăcuțele de plumb nu sunt
turnate în antichitate. Asta nu
înseamnă că plăcuțele nu
sunt autentice!! Căci rămâne
în discuție documentul: textul
și imaginile. Este lipsită de
sens ideea că acestea sunt
inventate de cineva care a
vrut să glumească și să-și
bată joc de arheologii și
lingviștii care ar fi urmat să-și
bată capul să descifreze ceva
ce nu avea nimic încifrat! Ar fi
fost un efort intelectual și mai
ales material nemăsurat de
mare pe o miză derizorie!…
Dacă ținta era o farsă, autorul
ar fi avut timp și bani pentru a
face din nimic cel mult câteva
plăcuțe!

Nota bene: sugerez
celor ce se ocupă de de-
scifrarea textelor de la Sinaia
să stabilească punctul de
pornire: textele sunt scrise în
una și aceeași limbă?

Din analiza textelor ar
trebui să rezulte că anumite
secvențe (succesiuni de

litere) se repetă, tar acestea
ar fi cuvinte cu o frecvență
mai mare, care apar și-n lim-
bile cunoscute cu o frecvență
mai mare. În limba română
cele mai frecvente sunt ver-
bele auxiliare, anumite
prepoziții, conjuncții și ad-
verbe. Cuvîntul care are sen-
sul ȘI, de pildă, va apărea cu
o anumită frecvență, aceeași
în mai toate limbile. Deși și pe
plăcuțe! Un inventar al aces-
tor secvențe ce se repetă tre-
buie să fie punctul de plecare
al oricărei încercări de de-
scifrare a plăcuțelor, de de-
scifrare a oricărui text scris
într-o limbă necunoscută! Cu
câttextul e mai mare șansle
ca el să fie descifrat sunt mai
mari! Se pare că deja avem
răspunsul la această între-
bare: PLĂCUȚELE DE LA
SINAIA SUNT AUTENTICE.
Merită să facem toate efor-
turile pentru a le descifra.
Sunt scrise în aceeași limbă!

A doua problemă:
dacă aceste plăcuțe au fost
turnate în plumb în secolul al
19-lea, devine plauzibilă teza
că plăcuțele originale erau tur-
nate în antichitate într-un ma-
terial prețios, în aur zice toată
lumea, arătând spre Carol I
care ar fi ordonat topirea
plăcuțelor de aur pentru a
folosi valoarea aurului astfel
obținut la acoperirea unor
cheltuieli pesonale sau ale
Curții Regale.

Dilema regală: E de
imaginat că descoperirea
acestor plăcuțe l-a pus pe
regele Carol în fața unor

opțiuni greu de luat! Dacă
făcea publică existența aces-
tor plăcuțe, era clar că ele nu
puteau să mai contribuie cu
nimic la bunăstarea Curții Re-
gale, ci ar fi ajuns piese de
muzeu de o valoare
inestimabilă, valoare cu care
practic nu aveai ce face, n-o
puteai transforma în sumele
de bani de care e de presu-
pus că avea Carol sau Româ-
nia(!) stringentă nevoie!

Regretabil din partea
regelui că nu a păstrat
plăcuțele originale! Îmi vine să
zic: măcar câteva! Ceea ce nu
ar fi avut sens, la drept
vorbind! Dacă regele Carol a
cedat necesității (impe-
rioase?) de a face bani –
probabil într-un scop cât de
cât impersonal, construirea
Peleșului și, eventual, înzes-
trarea armatei, să zicem, îi
revine totuși meritul că a sal-
vat valoarea de document a
plăcuțelor, prin executarea
copiilor în plumb! N-a fost
nepăsător la valoarea de doc-
ument al istoriei acestor me-
leaguri! Tehnic vorbind, nu-mi
dau seama cum se puteau
obține aceste copii în plumb
după originalele turnate în
aur. Mă întreb: cine se pricepe
poate să adauge vreun de-
taliu care să ne orienteze
ipotezele? Cum au fost
obținute matrițele în care s-a
turnat plumbul tipografic? Nu
ar fi fost normal ca aceste
matrițe să lase niște urme pe
plăcuțele de plumb? Etc., etc.

Revin la Carol, regele
pe care cu toții îl admirăm și-l

venerăm! N-a procedat
corect! E lucru deasupra
oricărei îndoieli! N-a fost
onest! Dar, dacă lucrurile stau
așa cum le-am imaginat mai
sus, preluând ce spun alții, nu
scornind din mintea noastră,
mintea noastră ar zice că
regele Carol a fost – cum zice
vorba românească, „mai mult
sau mai puțin onest”. Adică
putea să fie mai incorect
decât a fost! Putea să
topească în mare taină
plăcuțele, să se folosească de
tot aurul și punct! Să nu mai
toarne și copiile în plumb, pro-
ces laborios, prin care risca să
nu se mai poată păstra secre-
tul descoperirii plăcuțelor de
aur! Ca unul care am citit
destul de multe referitor la
regele Carol aș zice că tre-
buie să fi fost teribil de greu
pentru rege să ia o decizie în
situația atât de încurcată în
care s-a trezit după ce i s-a
adus la cunoștință de-
scoperirea plăcuțelor!…
Putem face multă literatură pe
seama acestei „dileme” re-
gale.

Nota bene: de la
Alexandru Graur citire: dilema
este o situație cu două ieșiri /
soluții posibile, dintre care nici
una nu te mulțumește pe
deplin!

În acest context,
luând în serios ipotezele
emise, mă întreb cât a fost de
corectă și decizia luată de
CArol cu privire la dosarul
Răscoalei de la 1907, când a
dispus distrugerea dosarului
de documente, într-un scop

care nici până azi nu a fost
înțeles și acceptat de toată
lumea.

Două gesturi așadar
„mai mult sau mai puțin on-
este” ale regelui Carol I…

Post scriptum:

Am asistat la o
discuție pe marginea cunos-
cutei aserțiuni: „ca tot
românul, mai mult sau mai
puțin onest”. Se arătau mirați
niște studenți străini, franțuji,
către profesorul ION RO-
TARU: cum vine aia să fii mai
mult sau mai puțin onest! Ori
ești onest, ori nu! Minte
simpluță! Da, o femeie este
sau nu însărcinată! Cutare
este ori viu, ori mort! (Vezi
vorba „mai mult mort decât
viu”.) Dar în privința onestității,
a curajului, a moralități și a
altor însușiri, există grade,
există diferențe pe o scară a
valorilor, astfel că fiecare are
un prag personal al curajului,
al puterii de sacrificiu, al
onestității inclusiv! De unde și
proverbul evreiesc: nu există
om incoruptibil! Numai prețul
cu care îl cumperi diferă de la
individ la individ!… Așa o fi?

●


