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„Tot ce nu este prin noi, nu va fi

pentru noi.”

- Nicolae Bălcescu
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Marea sărbătoare ce ar fi putut fi…Marea sărbătoare ce ar fi putut fi…

Cezar Adonis
Mihalache

MMai e un pic și au
scăpat de el… De Anul
Marelui Centenar… Practic,
este ca și isprăvit ca șansă
de a consemna lucruri cu
adevărat memorabile, nece-
sar monumentale, atât la
nivel spiritual dar și ca edi-
ficii lăsate urmașilor… Pen-
tru că nici măcar Toamna,
fie ea și a Anului Centenaru-
lui, nu va număra miracole.

Pentru că nu despre mira-
cole era vorba, ci despre im-
plicarea guvernanților.
Aceea de a fi făcut ceva
pentru Istorie, pentru Re-
spectul înaintașilor, dar și
pentru Demnitatea noastră,
cea a contemporanilor, în
fața timpului. Și chiar dacă
suntem pe ultima sută de
metri, tot nu va apăsa ni-
meni pe accelerație… Și nu
se va înfăptui nici una dintre
minunile pe care, poate, le
mai așteaptă unii dintre noi.

Pur și simplu, Anul
Centenarului este gata
isprăvit… Își trage acum, în
rosturile guvernanților, ul-
timele suflări. Dar, în esență,
au scăpat de marile
responsabilități pe care tre-
buiau să le aibă. Vor avea și
justificarea pentru a trage
„cortina”. Căci, deși unii mai
visam la faptul că, până în
ultima zi, până în ultima
clipă a lui 2018 va fi loc de
ceva memorabil, nu va fi
așa. Curând, guvernanții 
vor clama, neoficial 
desigur, „închiderea”
responsabilităților lor pentru
Anul Centenarului, axându-
se pe necesara pregătire a
preluării președinției Consil-
iului UE de la 1 ianuarie
2019…

Iar noi ne vom reîn-
toarcerea la repetabila
povară a veșnicei noastre
nepăsări, neimplicări,
indiferențe… Aceea de a
ieși dintr-un an monumen-
tal, cum ar fi trebuit să fie
2018, nu cu mari
consemnări, nu cu împliniri
pe care să le lăsăm
urmașilor, nu cu mari
realizări spirituale care să
accentueze unitatea și
românismul nostru, ci prac-
tic cu același blestem repet-
itiv: apelarea la speranță.

Așa cum am reușit să
„finalizăm” în aceste trei
decenii trecute toate clipele
ce ar fi trebuit să fie astrale:
nu prin încrustarea lor în
timp, ci prin întoarcerea la
invocarea speranței că,
poate, „data viitoare” va fi al-
tfel.

Așa va fi și acum…
Vom ieși din Anul Marelui
Centenar cu același gând al
speranței. Că poate la
următoarea mare celebrare,
la 150 de ani sau la bicente-
nar, va fi altfel. Și vom fi și
noi altfel. Mai responsabili,
mai conștienți de rostul nos-
tru… Vom spera că poate
atunci nu vor mai fi
guvernanți de stârpea co-
zilor de topor de acum… Că
vom avea cu adevărat
guvernanți și bărbați în stat
care să ducă în lume mân-
dria unor momente unice în
existența unui om. În
existența și, de ce nu?,
poate gloria existenței lui…

Sigur, va fi nevoie cu
mult mai mult decât invo-
carea speranței… Căci,
dacă la 150 de ani sau la
200 de ani de consemnare
a Marii Uniri vor mai exista
lotrii în funcții de conducere,
vom vorbi despre Unire doar
din perspectiva unei cărți a

trecutului istoric. Pentru că
de ne vom mai lăsa conduși
așa, nu vom mai fi noi cei de
acum. Nici Țara de astăzi,
nici idealurile, nici perspec-
tivele, nici resursele… Și nu
va fi nevoie nici măcar de
trecerea unei jumătăți de
secol…

Și nu trebuie să
acceptăm nici refugierea
(nu a neputințelor sau a lip-
sei de fonduri necesare
pentru a acționa a
guvernanților de acum, pen-
tru a construi și celebra cu

adevărat, ci a indolenței,
nepăsării dar mai ales a
trădării), în justificarea că,
gata, s-a terminat, nu mai
este timp de „Anul Cente-
nar” (zis și „20-18”, nu?!),
pentru că trebuie să
pregătim preluarea Consili-
ului UE. Așa că actualii
paraziți guvernamentali vor
veni și vor spune că, de fapt,
2018 nu era atât de impor-
tant, mai important decât să
celebreze o dată, un an, un
moment, fie el și astral, fiind
prezența lor alături de
români în fiecare zi…

Iar tot ce ne-a lipsit
nouă în Anul Centenarului
vom găsi, pe culorile umorii
hungariste, în Anul Tri-
anonului. Când ni se va
spune că trebuie să-l
celebrăm, nu doar să-l
respectăm, din motive de
reconciliere. Și nici unul din-
tre pavianii PSD, dacă vor
mai fi la conducere, nu va
avea curajul să „gafeze”,
vorbind despre „anul 20-20”,
pentru că vor fi sancționați

de consiliul discriminării…

●

O ideologie derutantă...O ideologie derutantă...

Corneliu
Vlad

SStrategia geopolitică a
președintelui Trump nu
încetează să uimească lumea.
Unii chiar se întreabă: dar oare
există o asemenea strategie?
Dacă da, răspund alții, ea e mai
degrabă o lipsă de strategie.
Ceea ce ar putea să fie un mod
de operare și mai redutabil.
Oricum, e clar că se merge mai
degrabă „pas cu pas”și nu se
știe parcursul, ci doar obiectivul,
dar și el enunțat la modul gen-
eral: America First. Ca eu-
ropeni, ne interesează în mod
deosebit ce gânduri are Wash-
ingtonul cu Lumea Veche si, în
primul rând, ce planuri are cu
„Noua Europă”. Se mai dezin-
tereseaza de ea Administrația
Si cum?), o abandonează, are
alte formule concrete de
acțiune? Îi va aplica oare o
nouă politică? Oricum, Steve
Bannon, șeful campaniei elec-
torale victorioase a lui Trump iar
apoi consilierul său strategic a
părăsit Casă Albă pentru a se
prezenta drept trimisul ameri-
can pe pământul european. Dar
este el sau nu investit, fie și
tacit, ca reprezentant al Americii
oficiale? Ori este doar aliatul (și
protectorul) forțelor suveraniste
care se opun UE, multicultural-
ismului și imigrației extraeu-
ropene? Răspunsuri in materie
le poat da (sau nu) doar
prestația fostului consilier
prezidențial. El se recomandă
cumva ca un fel de succesor al
doamnelor Margaret Albright,
Condolezza Rice, Victoria Nu-
land și al domnilor John Biden
sau Wess Mitchell (acesta din
urmă în exercițiul funcțiunii). Ar
urma asadar să gestioneze “pe
teren” relațiile Americii cu Eu-
ropa. Spre deosebire de cei
enumerati, Bannon nu mai are
nicio calitate oficială și –tot o
noutate – anunță că își va
împărți timpul între America și
Europa (de fapt, se va ocupa si
de mai tot restul lumii și vom
vedea cum). „După mai mult de
70 de ani de integrare
europeană, el apreciază ca or-
dinea politică iesita din al doilea
război mondial pierde teren în
fața mișcărilor naționaliste” –
crede a ști Khatya Chhor,
ziaristă la France 24. Drept care
a instalat la Bruxelles 
sediul central al unei 
organizații/ mișcări/ formațiuni
politice/fundații (cum ii spun
diverși analiști), de fapt al unei
agenții “prestatoare de servicii
intelectuale pentru partidele
naționaliste xenofobe eu-
ropene”, cum o numește
abraziv un alt ziarist francez,
Jean-Yves Camus. Bannon își
propune unirea partidelor
naționaliste și populiste de
dreapta din Europa pentru a

produce o demonstrație de forță
electorală în alegerile europar-
lamentare din mai 2019.
Agenda sa de întrevederi este
foarte încărcată, căci numai în
câteva săptămâni s-a întâlnit cu
liderii unor partide ultraconser-
vatoare din Franța, Germania,
Marea Britanie, Belgia, Ungaria
etc. În general partide care de
câtăva vreme sunt pe val. Au in-
trat în Bundestagul german,
sunt al doilea partid în Franța,
au guvern în Italia, vor avea
probabil succes la apropiatele
alegeri din Suedia, fac presiuni
pentru un “Brexit dur” în Marea
Britanie, sunt la putere în Polo-
nia și Ungaria etc. Cvasihege-
monia Grupului Partidului
Popular European (Creștin-De-
mocrat) în Parlamentul Euro-
pean este amenințată, iar
alegerile o pot avaria serios (de
altfel, asta se și urmărește).

Dar planurile lui Steve
Bannon sunt mult mai
ambițioase. „Naționaliști din
toate țările, uniți-va!” pare să fie
sloganul său. „Cred că vedem
astăzi o reacție mondială îm-
potriva guvernelor centralizate,
fie ele de la Beijing, Washington
sau Bruxelles” (cam derutantă
declarație!). Elementul central
care unește această contestație
este o mișcare de centru
dreapta a adevăratei clase mi-
jlocii, acești bărbați și aceste
femei care muncesc și care s-
au săturat de dictatura a ceea
ce poate fi numit partidul
Davos” (al actualelor elite
politice și de afaceri ale lumii) –
explică el. Bannon anunță de-
schis că își propune să contra-
balanseze impactul fundației
Open Society a lui Soros, care
în ultimii ani a injectat 18 mil-
iarde de dolari “pentru pro-
movarea democrației în
Europa”. Propensiunea
ideologică și organizatorică a lui
Bannon este însă planetară.
Presa vesteuropeana a și cate-
gorisit-o în rândul -ismelor sec-
olului XXI. Îi spune
„alternationalism”, ceea ce
înseamnă „a gândi global și a
acționa național”, pentru a dis-
truge mondializarea, prin în-
locuirea ideologiei liberale și a
liberului schimb fără frontiere cu
o societate tot capitalistă, dar
într-un cadru reglementat de
state-națiuni autoritare politic și
conservatoare pe planul valo-
rilor.  Dacă proiectele lui Ban-
non vor prinde consistență,
relațiile internaționale se vor
ideologiza din nou.
Deocamdată însă, constructul
său pare mai degrabă o
variantă originală (ca să nu-i
spunem altfel) pentru Europa,
dar cu extensii, a arhitecturii
mondiale pe care ne străduim
să o deducem din demersul
global al președintelui Americii. 

●
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Noul curent literar: ProglobmodernulNoul curent literar: Proglobmodernul

Al. Florin
Țene

ÎÎn câteva articole de
analiză, pe care le-am pub-
licat în diferite reviste liter-
are, scriam că, atât critica
literara cât si dezbaterile lit-
erare de azi trăiesc din am-
intirile comunismului. În
contextul vieţii literare de
astăzi , cu consecinţe incal-
culabile în educarea tinere-
tului nostru este fenomenul
de reciclare a
„mastodonţilor” artificiali
„umflaţi”, vinovaţi’că au
făcut jocul puterii comu-
niste. Aceşti „mastodonţi”
aduşi până la „genialitate” s-
au folosit de relaţiile lor pen-
tru a-şi publica aberaţiile
postmodern’iste, de a bene-
ficia de multe facilităţi mate-
riale, în timp ce masa mare
de muritori suferea cele mai
cumplite lipsuri.

Aceştia „jucau” si
mai joacă şi’azi destinele lit-
eraturii române, impunând
„valorile” şi ierarhiile artifi-
ciale, conform mentalităţii
implementate de comunism,
de care nu se pot debarasa.
Ab initio, trebuie să spunem
că, în perioada comunistă
când era în vogă post-
modemismul, care, prin acel
text abscons nu făcea decât

jocul propagandei de partid,
iar înţelegerea şi inter-
pretarea operelor literare în
raport cu societatea se
făcea în funcţie de necesi-
tatea propagandei.

După evenimentele
din decembrie 1989, când
cenzura politică a dispărut,
şi-a făcut simţită prezenţa
un nou curent literar, pe
care l-am denumit proglob-
modernul, fenomen sem-
nalat şi de Eugen Simion,
dar care l-a denumit nein-
spirat „post-post-modemul”
(„Fragmente critice”, vol.
II,1998). Acest nou curent
aduce o prospeţime şi o
descătuşare a ideilor,
ştergând din calea lui artifi-
cialul din texte, atât de pro-
movat de optzecişti, care au
rămas nişte citaţi şi nu citiţi.

Proglobmodernul
vine cu încărcătura
tradiţională din literatură,
este o întoarcere pe
jumătate de modernism, nu
neglijând un adevăr; că
între maximum de conştiinţă
posibilă şi această
conştiinţă umana nu e doar
o diferenţă cantitativă;
conştiinţa umană aduce în
formarea eî decalajul dintre
o existenţă în sine (chiar şi
privilegiată) şi o existentă
pentru sine, între existenţa
unui om în societate şi exis-

tenta unui om ca umanitate.
„Noul curent

promovează opere ale căror
univers corespunde unei
viziuni asupra lumii, în sen-
sul de realitate istorică
determinată, ca echilibru
dislocat în virtutea unor
existenţe ale grupurilor so-
ciale şi politice. (Dar, vai de
literatura care face jocul
numai unui grup social şi
politic.) în acest context,
sunt reviste ca: „Dor de
Dor”, „Viaţa de pretutin-
deni”,”Oglinda literara”,
„Sinteze literare”, „Nova
provincia Corvina”, „Emi-
nescu”, „Curierul literar” etc,
care promovează literatură
ce se încadrează în curen-
tul proglobmodern. Acesta
se caracterizează şi prin
păstrarea şi promovarea
specificului naţional, în con-
textul integrării

În timp ce publicaţii
cunoscute şi finanţate de
Ministerul Culturii, Uniunile
de creaţie au rămas în
„vechi tipare”, promovând
„mâzga postmo-dernistă a
generaţiei optzeciste a căror
limbă „exprima” golul unei
„glaciaţiuni” al sufletului
uman, într-un text incoerent
şi inexprimabil.
Revistele mai sus amintite si
criticii promovaţi de acestea
feresc literatura de posibile

influente negative ale pre-
siunii politice şi de imobilis-
mul academist. (Vezi: „Dor
de Dor”, „Oglinda literară”,
„Eminescu”, „Convorbiri lit-
erare” etc). Recursul la tex-
tele fundamentale ale
umanităţii ne poate sprijini
să desluşim modele
trecătoare şi moduri prob-
lematizate ale condiţiei
umane, ce străbat dincolo
de conjuncturi si
traversează epoci. Proglob-
modernul promovează
dreapta măsură între imobil-
ismul esenţialist şi noutatea,
care nu neagă continui-
tatea, ba o promovează,
este în esenţă textul discur-
sului ştiinţific al oricărui
timp. Acest nou curent se
dezvoltă sub implicativul
„nihil novum sub sole” cu
unele critici obiective, ac-
ceptând că „adevărul este
întregul” (Hegel), dar privit
din unghiul
contemporaneităţii democ-
ratice, când post-mo-
dernismul românesc apare
ca o poziţie exprimată avânt
la letre la’destinul actual al
literaturii române, care,
deja, a intrat în noul curent
literar proglobmodernul.
Acesta nu este străin de
noile cuceriri ştiinţifice şi
neuropsihice, este expresia
îmbinării talentului exprimat

prin semnul lingvistic corelat
cu datul optic (în cazul
artelor plastice) şi cel fonic
(în cazul teatrului), î’n cadrul
cărora conştiinţa ia act de
ea însăşi prin elementele
clasice/ moderne. Aş fi fost
tentat să spun proglobmod-
ernism, dar sufixul -ism îmi
dă frisoane. Acest -ism, de
la marxism, hitlerism, pro-
letcultism, comunism,
ceauşism, îmi aduce aminte
de un secol al crimei. Aşa că
îl eliminăm din termenul pro-
pus.

În acest context,
orice revista “ne-aliniata”
devine o publicaţie de
avangardă al proglobmod-
ernului, prin însuşi faptul că
publică autori ce
promovează valorile noas-
tre tradiţionale.

Prin urmare, discur-
sul proglobmodernulul nu
are nevoie să fie recunoscut
fiindcă el, deja, a dobândit
caracterul de reflectare a
„unui adevăr ce există la
propria sa naştere”. (M.
Foucaud).

●

Exodul durerii sau România de dincolo de granițeExodul durerii sau România de dincolo de granițe

Andreea
Arsene

PPentru că sistemul
politico-social criminal a avut
grijă să scindeze români-
tatea în mai multe segmente
preferențiale, conform in-
tereselor anti-cetățenești, la
ora actuală se vorbește tot
mai mult despre o Românie
aflată peste graniță. Așadar,
românii plecați în afară la
muncă au ajuns să fie
etichetați cu diverse apela-
tive injurioase ca și când nu
și-ar mai merita apartenența
la patria mamă. Deși, ei au
ales, din motivații de natură
finaciară, calea către o viață
mai bună. Poate fi acest as-
pect condamnabil? Oficial în
estimări, aproximativ cinci
milioane de români
figurează ca emigranți
muncitori stabiliți temporar în
statele occidentale eu-
ropene. O cifră colosală
dacă ne raportăm la numărul
total al populației țării.

Și totuși, de ce au
plecat și de ce încă mai
pleacă în cumplitul exod? O
fi vreun moft de-a lor sau
ce? Dacă este să ne
gândim, mulți dintre cei care
aleg să emigreze sunt în
majoritate tineri, absolvenții
de studii medii sau supe-
rioare care doresc să
presteze o muncă

considerată degradantă în
schimbul unei sume de bani
care le  asigură un trai de-
cent. Tocmai lipsa perspec-
tivelor de viitor într-o țară
aflată la periferia lumii civi-
lizate îi motivează pe acești
tineri să caute o viață mai
bună peste granițe. Con-
sider că niciun român nu și-
ar dori plecarea din țară, atât
timp cât factorul financiar  nu
ar juca un rol primordial în
clădirea unui viitor cât de cât
decent, asumat cu anumite
riscuri și compromisuri.

Viața românului aflat
la muncă în afară nu este
tocmai roz însă motivația
principală este mai presus
de orice inconveniente,
cunoscute ca  efecte nega-
tive ale plecării în masă:
familii dezbinate, lipsa forței
de muncă, scăderea
natalității, imaginea negativă
a țării pe plan extern
datorată infractorilor, dar pe
lângă aceste aspecte
neplăcute trebuie scoase în
evidență și partea bună a lu-
crurilor. Cum mai toate sec-
toarele productive interne au
fost falimentate iar locurile
de muncă din țară sunt
puține și prost plătite, se tot
trâmbițează în presă că
România duce lipsă de forță
de muncă, lipsind din calcule
un million de muncitori... dar
logic socotind, cu ceilalți
încă patru milioane de

români ce s-ar mai fi întâm-
plat dacă alegeau să
rămână în țară?

Statul ar fi continuat
să împrumute bani de la
bănci cu dobândă mare  ca
să le asigure salariile mizere
iar nemulțumirile acestora ar
fi ajuns la cote maxime, cul-
minând cu greve și proteste
violente la ordinea zilei. Așa
că plecarea peste graniță a
acestor nefericiți ai sorții a
venit ca o mană cerească
pentru clica politică mafiotă
care speculează fenomenul
emigrării în avantaj propriu.

Anual intră în țară
sume de zeci de miliarde de
euro trimise de românii aflați
la muncă peste hotare… și
ce îi drept acești bani merg
în sistemul privat, însă cum
majoritatea angajaților din
țară muncesc în circuitul  pri-
vat, acești bani proveniți din
extern, îi ajută foarte mult
…și uite așa, datorită celor
plecați și cei din țară trag
foloase, numai că puțini din-
tre ei au demnitatea s-o
recunoască.

Fără niciun dubiu,
unul dintre factorii stabiliza-
tori ai economiei l-a
reprezentat contribuția
substanțială  prin remitere
valutară  a românilor din di-
aspora  pe parcursul anilor
de la aderarea țării în U.E .
Cât despre protestul organi-
zat de diaspora  în această

lună pe data de 10 august
s-a preconizat să fie un mit-
ing  îndreptat împotriva în-
tregii clase politice, însă din
păcate presa părtinitoare și
aservită  uneia sau alteia
dintre taberele politice ad-
verse a distorsionat
adevărul.

Mai mult decât atât
au fost infiltrate anumite
entități asociate și spon-
sorizate de organizațiile
Soroș din teritoriu pentru a
deturna acțiunea în favoarea
grupului militant civist numit
REZIST. Frecvența arti-
colelor scrise pe facebook și
al unor  știri televizate
sugerează ideea unei lovituri
de stat, o diversiune
vehiculată de tabăra PSD
care emite ipoteza unei
încercări de preluare a în-
tregii puteri de către opoziție.
Violența cu care s-au mani-
festat jandarmii împotriva
protestatarilor pașnici
denotă caracterul remini-
scient comunist al clasei
politice care își dresează
câinii de pază să
reacționeze cu o cruzime
specifică doar naturii lor. În
acest context se explică
aversiunea politicienilor  îm-
potriva românilor aflați peste
granițe, deoarece aceștia au
luat contact cu o lume
civilizată își doresc o schim-
bare majoră în țara lor.

Așa că, domnilor

politicienii și susținători ai
acestora,  dintre cei care îi
numiți pe românii din afară:
hoți, cerșetori, spălători de
‘ururi, generalizând partea
negativă, luați aminte că
acești oropsiți ai sorții au in-
finit mai multă demnitate și
onoare decât domniile voas-
tre care v-ați instalat în fo-
toliile puterii datorită
compromisului murdar, al
trădării și al intereselor mes-
chine. Luați aminte, domnilor
fățarnici! Românii care îngri-
jesc bătrânii prin Italia, cei
care  muncesc prin ferme
sau ceilalți care prestează
alte fel de munci, aparent in-
genioase dar onorabile,
merită respectați și apreciați
pentru efortul lor de a trimite
bani într-o țară falimentară
care nu produce nimic decât
pagube cetățenilor. Nu le
mai imputați vina de a fi ales
calea străinătății în detri-
mentul unei vieți austere
trăită în țara natală, care nu
le oferă nimic, din cauza
nepăsării și a ignoranței
voastre pentru bunăstarea
propriilor voștrii cetățeni.

●



4 Tichia de politician

Independența, falimentul, absurditatea…Independența, falimentul, absurditatea…

Galina
Martea

SS-a obținut   cu mult
efort independența statală,
dar nu s-a stiut ce de facut
cu ea. S-a obținut libertatea
mult dorită, dar nu s-a stiut
cum ar putea fi aplicată ea
într-un proces independent
de existență.  S-a obținut tot
ceea ce s-a dorit de zeci de
decenii, dar… Iar acum,
peste 27 ani de
independență, poporul
basarabean este în fața
unui eșec total sau, mai
bine zis, în fața unui colaps
social de proporții
înspăimântătoare/ în fața
unei tragedii naționale de
neimaginat, dar, în același
timp, și în fața  unei
ridiculități umane care
denotă lipsă de cultură și
educație. 

Cu aproape trei
decenii în urmă societatea
moldovenească sărbătorea
cu multă fericire
independența țării (27 au-
gust 1991), iar la ziua de azi
această sărbătoare s-a
transformat în una plină de
lacrimi și disperare în tot
ceea ce se numește „viața
și existența în R. Moldova,
țara care a degradat, a
sărăcit, a ajuns la capătul
deznădejdei și confuziei so-
ciale fără precedent”.

În toți acești ani
poporul a existat și s-a des-
curcat cum a putut, fiecare
cu propriile nevoi, iar la ziua
de azi acesta simte că s-a
epuizat complet și nu mai
poate merge înainte din
cauza nedreptăților sociale,
aspecte ce au decăzut la
limite insuportabile, ne-
maivorbind de sărăcia,
corupția și starea de lucruri
care a evoluat doar în detri-
mentul societății și nu în
detrimentul clasei politice și
de guvernare. În timp, totul
a evoluat spre un singur
scop și anume: în a trăda și
viola interesele și
necesitățile poporului, nemi-
jlocit, în a periclita identi-
tatea societății.

Evenimentele ce au
loc și se derulează 
în societate exprimă haos,
incertitudine, neîncredere,
neclaritate, răutate, bar-
barie, neomenie, prostie și
incultură umană – totul fiind
o nenorocire căzută asupra
poporului. 

Însă, cel mai
dureros, tot ceea se
întâmplă în societate, cu
efecte pline numai de nega-
tivism și absurditate, sunt
provocările întreprinse din
partea clasei dominante ce
nu are la bază știința și
practica corespunzătoare în
guvernarea unui stat, dar, în
mod aparte, și a clasei

politice ce nu are la bază
capacitatea și inteligența
adecvată pentru domeniul
politicii în afaceri publice.
Într-un final, s-a creat un
stat ce nu are la bază
temelie/ verticalitate/ per-
sonalitate/ credibilitate nici
în plan național și nici în
plan mondial, în așa mod
existând și menținându-se
doar pe niște curenți iluzorii
care mai bântuie în cadrul
țării. Lucruri ridicole, dar
totodată tragice, cu
deznodământ nespus de
dramatic pentru un popor.

O societate ce este
nespus de divizată și
influențată negativ de diver-
sitatea și multitudinea par-
tidelor politice, o societate
ce este în relații de
dușmănie, deoarece o mare
parte dintre concetățeni
sunt pentru mișcarea
unionistă și cea pro-UE –
deci spre Vestul Europei, iar
o altă parte sunt anti-UE și
anti-unionism – deci cu ori-
entare spre răsărit și numai
spre Estul Europei. 

Este o discordie
enormă între oameni, o
dușmănie incontrolabilă cu
un câmp de acțiune
nelimitată, factori care ar
putea conduce și la un
război civil, acesta
reprezentând lupta între mai
multe grupări politice și so-
ciale de orientări diferite, cu
scop în schimbarea ordinii
politice și de stat sau pentru
menținerea celei existente/
celei precedente. Dacă în
primii ani de independență
poporul a avut o perioadă
de timp mai liniștită care
asigura și o stabilitate
promițătoare cât de cât
acceptabilă pentru un
prezent și viitor (cu o
democrație să spunem
normală pentru un stat nou
format), atunci în ultimii 
ani poporul există 
într-o atmosferă socială
insuportabilă care nici într-
un fel nu exprimă speranță
și încredere în ziua de azi și
de mâine, deoarece
condițiile sociale și politice
sunt extrem de nedemocra-
tice și provocatoare. 

Astfel, o asemenea
societate, cu o politică în gu-
vernarea statului pe principii
și tradiții nesănătoase,
merge și există în mod arbi-
trar și, concomitent,
traversează direct prin
conținutul unui faliment so-
cial, economic, cultural,
moral. O țară care, în timp,
a admis în ierarhia sa/ în
funcțiile administrative de
stat politicieni și guvernatori
incapabili în a administra o
țară pe principii umane
echitabile și democratice,
aceștea neavând funda-
mentul respectiv în

pregătirea profesională și
practica necesară pentru 
o asemenea activitate
publică.

În rezultat, precum
s-a dezvoltat și s-a creat so-
cietatea în cauză după 27
ani de independență, 
cu o degradare socială
incredibilă, în asemenea
mod a degradat și politica,
ca formă de guvernare în
stat. Dar, cel mai trist e că în
sfera guvernării statale s-au
infiltrat tradiții și deprinderi
nespus de nesănătoase
care se bazează numai pe
relații de prietenie și rude-
nie, în consecință, fiind an-
gajate și promovate în
activitatea de administrare
publică doar persoane ce
nu corespund unui anumit
intelect și unui anumit 
criteriu de pregătire
instructivă, educativă,
culturală, morală. Iar dacă
să ne referim numai la sfera
politicii, activitate a unor
grupuri sociale în organele
puterii în raport cu statul,
atunci situația e chiar
înspăimântătoare, deoarece
în această sferă de activi-
tate se infiltrează, în majori-
tatea cazurilor, doar
persoane cu anumite in-
terese și scopuri individuale,
ceea ce este 
caracteristic pentru soci-
etatea moldovenească de
astăzi.

Astfel, politica, ca
fenomen și ca formă în ad-
ministrarea țării, a format și
a devenit un teren de luptă
între acele grupări politice
care vor să acapareze inte-
gral puterea în stat, 
fără a asigura bunăstare
cetățenilor și, nemijlocit, fără
a asigura asistența socială
corespunzătoare pentru un
trai decent. O asemenea
situație este nespus de
periculoasă pentru o soci-
etate, deoarece în prim plan
sunt puse interesele per-
sonale ale politicianului, gu-
vernantului  (mentalitate
îngustă și învechită) și nu
este pusă în valoare com-
plexitatea unor lucruri mai
importante precum: fon-
darea unor condiții decente
în existența omului/ poporu-
lui; fondarea unei societăți
bazată pe echitate socială și
transparență democratică;
fondarea unui teren pentru
o coabitare socială
civilizată, având la bază re-
spectul dintre omul puterii și
masele, etc. Însă, cu o
asemenea atitudine și men-
talitate necivilizată omul put-
erii/ omul politicii nu este
capabil să construiască
obiective centrate pe valori
sociale care să corespundă
necesităților și intereselor
poporului. Cu atât mai mult,
cu o asemenea atutudine

indiferentă față de
necesitățile și aspirațiile
poporului, omul puterii și al
politicii moldave reușește să
construiască doar răul care
dezbină și dărâmă o soci-
etate, în rezultat instaurând
dezordinea, sărăcia, des-
frânarea-corupția, haosul,
neînțelegerea, exodul în
masă, într-un cuvând –
degradarea integrală a
societății. 

Dacă în țările dez-
voltate ale Occidentului
omul din sfera politicii tinde
să influențeze orientarea
sau administrarea în stat,
atunci el o face în limita legii
și în mod civilizat, însă nu
se procedează în modul
care există în societatea
moldovenească și anume:
de a merge peste oameni/
peste concetățenii tăi pentru
a le crea o viață cât mai
grea și insuportabilă în pro-
pria lor țară. 

Totodată, în lumea
civilizată a țărilor dezvoltate
nici într-un caz nu se
realizează politica, ca formă
în guvernarea statului, pe
principiul de a sugruma, in-
timida și umili personalitatea
poporului/ personalitatea
concetățeanului din soci-
etate așa cum este reali-
tatea cruntă din Moldova.

Ajunsă în perime-
trul criticilor, societatea
moldovenească și-a pierdut
aproape complet credibili-
tatea în fața celor 
mai prestigioase structuri
internaționale și nu numai.

Astfel, este deja
foarte greu ca cineva din
afară/ din lumea civilizată să
intervină în salvarea șau
ameliorarea situației exis-
tente din Moldova,
deoarece printr-o aseme-
nea dezordine și depravare
socială este foarte greu de
traversat – totul exprimând
abatere de la normalitate.
Revizuind situația actuală
din societatea basarabeană
putem remarca că la mo-
mentul dat nu sunt niciun fel
de pârghii care ar 
putea stopa sau înlătu-
ra consecințele anarhiei
statale și fărădelegilor in-
staurate de către oamenii
puterii. 

Singura soluție este
ca poporul să se trezească
la realitate, fără a trăi doar
cu speranța că într-o zi va
veni un cineva din afară și
va reîncepe remodelarea
acestei societăți. Nu,
aceasta nu va fi niciodată,
remodelarea sau salvarea
societății va fi realizată doar
atunci când masele vor fi
conștiente, cu adevărat, de
tot ceea ce se întâmplă în
jurul lor. 

C o n c o m i t e n t ,
fiecare om al societății tre-

buie să fie responsabil de
acțiunile și aspirațiile sale,
cu precădere, să existe între
concetățeni consolidare și
unitate în fapte și dorințe,
fără a susține și admite
compromisurile omului-put-
ere din stat. 

La rândul lor, clasa
politică și de guvernare tre-
buie să cedeze pozițiile de
interese personale, lăsând
teren poporului să se mani-
feste în dreptul la libera ex-
primare și existență, fără a fi
marginalizați sau umiliți. 

Nemijlocit, clasa de
guvernare, indiferent de fap-
tul că îi place sau nu acest
lucru, este obligată să pro-
moveze reforme și legi
corespunzătoare pentru
concetățeni, pentru popor și
nu doar pentru o anumită
categorie de oameni din so-
cietate. Respectiv, omul put-
erii din stat trebuie să-și
reconstruiască cât mai ur-
gent moralitatea, care este
decăzută în limite inaccept-
abile.

Și, nu în ultimul 
timp, după 27 ani de
independență, puterea
statală trebuie deja să
răspundă la revendicările
concetățenilor, care majori-
tatea vor stabilitate și
bunăstare socială, iar o
bună parte dintre ei, în-
deosebi românii din Basara-
bia, vor cu adevărat
remodelarea acestei țări în
una civilizată și dezvoltată,
dar și în una unită cu patria-
mamă. 

Este un adevăr și un
desiderat de care are
nevoie poporul român din
societatea moldavă, din so-
cietatea care la ziua de azi
luptă pentru supraviețuire, o
luptă continuă pentru liber-
tate și identitate. 

●



Ghimpele Națiunii

Manualul unic al eratelor neigieniceManualul unic al eratelor neigienice

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă se consideră
dascăli, profesorii ar trebui
să fie primii care să dea 
cu pumnul în masă. Să re-
fuze să predea după
imbecilitățile unice redactate
de editura ceaușistă a min-
isterului nonEducației, să
intre într-o grevă
profesorală prin care să re-
fuze să predea la clasă „ori-
care” (!) rând primit pe post
de manual de învățătură.

Sigur, pentru asta ar
trebui să fie pregătiți precum
profesorii de odinioară. Sau
măcar pe sfert. Să nu aibă
note de 2.90 la titularizări și
ochi împăienjeniți, nu de
nopțile pierdute în studiu, ci
de vicii evidente. Să aibă
fise proprii de studiu, să
meargă la clasă siguri pe ei.
Ori, dacă sunt conștienți că
nu au veleități și har de
dascăli, în sensul de forma-
tori de minți, măcar nu ar
trebui să stea cu ochii în
catedră. Și să tacă. Pentru
că, dacă vor accepta aceste
manuale, chiar dacă nu vor
preda după ele (vor mima
să nu se supere „șefimea”),
se vor face părtași impos-
turii ministeriale. Și nu vor
mai avea nici o cădere
morală să mai dea elevilor
note ori calificative.

În fond, și elevii pot
protesta! Iar la fiecare

greșeală debitată la oră, se
vor apăra invocând dreptul
la „erate”. Pentru că, dacă
ditamai ministerul
corectează prostia tipărită
cu erate, ba, dă de înțeles
că pentru orice manual
greșit se poate face o erată,
nu e o problemă, de ce să
nu aibă și ei dreptul de a-și
„rectifica” necunoașterea,
lipsa de studiu și indolența
cu dreptul de a prezenta
profesorilor, pe post de
lucrări scrise, erate?!

S-a mers prea de-
parte. O erată atașată unei
cărți reprezintă oricum un
lucru extrem. Și nu este
firesc să vizeze o carte de
școlire. Ce ar fi fost dacă
volumele marelui Come-
nius, din care s-a dezvoltat
pedagogia ca artă a
învățăturii, ar fi fost corec-
tate prin erate?

Lucrurile trebuie
stopate. Altfel vom ajunge
nu doar la erate atașate

fiecărui manual, dar vom
avea și un Manual Unic al
Eratelor pe post de carte de
învățătură. Poate și un con-
spect al acestora, să fie și
mai accesibile în aprofun-
darea pe post de manuale.
Ori o oră în programa
elevilor. Chiar așa numită:
„Ora de erate”. Sau „de rec-
tificare”. Și nu este firesc.
Pentru că nu orice poate fi
îndreptat printr-o rectificare.
Nu când este vorba de
educație. Putem vorbi de

erate fiscale, financiare, de
revizuire a indicatorilor de te
miri ce fel, dar nu în cazul
manualelor.

Practic, editura de
stat s-a decredibilizat. Și nu
contează că a fost care
cumva decredibilizată. Că o
masă de omuleți verzi, o
echipa tactică de diversiune
„manualistă” (!), a fost
infiltrată și a reușit să „lu-
creze” subversiv aceste
manuale. Nu contează nici

faptul că autorii vor fi dați în
judecată. Este strict respon-
sabilitatea ministerului. Care
a preluat abuziv această în-
deletnicire, a editării man-
ualelor de învățătură…
unică, ba, și-a asumat
„perfecțiunea”. De care nu
doar că s-a apropiat, dar s-a
situat sub nivelul de jos al
celui mai nefericit manual
alternativ din zona privată
care a apărut vreodată. Și
nu mai are ce să caute pe
piață cărții. Nu a aceleia de
învățătură.

Da, dacă am mai
avea timp și chef să facem
haz de necaz, am spune să
le lase așa. Să dea o
circulată de afișat în clase:
„Citiți pe invers!” Ce
contează că inima e în
dreapta, doar bate, nu?
Adică suntem vii! Tagma
este vie! Ca toată această
umoare a imposturii,
prostiei, fuduliei. Și bate,
bubuie de-a dreptul în
oribilități pe care nici nu ni
le-am fi închipuit.

Cu un ministru agra-
mat, manualele nici nu ar fi
putut fi altfel. Iar peste timp,
cu un învățământ în care
„profesează” agramații, țara
nu va putea fi altfel.

Profesorii reprezintă
acum ultima redută. Dacă ei
stau cu frunțile plecate,
merg pe „genunche”, atunci
suntem pierduți. Și dacă nu
vor să protesteze ca profe-
sori, să reteze această

„pamblică” de impostură
ministerială, măcar să nu
uite că și ei sunt părinți la
rândul lot. Iar odraslele lor
vor fi educate într-o soci-
etate a eratelor. O societate
care va uniformiza prin
erate.

Și nici nu avem curaj
să ne gândim cum ar fi stat
lucrurile dacă acest minis-
ter, prin această editură
unică, se ocupa și cu alte
tipărituri. Formulare med-
icale, financiare, eventual
cu tipăritul banilor noștri…
Cum ar fi arătat o „erată” la
un formular de sănătate, de
viață și de moarte?

E drept, putem ierta.
Cu o erată suntem fiecare
dintre noi datori. Dar atunci,
să le bată inima exact în
locul în care au pus-o în
cărți. Iar editura de stat a
ministerului ar putea activa
poate într-o zonă a
tipăriturilor. Ca Editura
Didactică a Hârtiei Igienice.
Pentru că acolo eratele nu
contează, înseamnă doar o
cantitate mai mare… de
consum.
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Septembrie 1944. Din Vatra Luminoasă la Galițin, lângă MoscovaSeptembrie 1944. Din Vatra Luminoasă la Galițin, lângă Moscova

Ion
Măldărescu

PPreluat de către so-
vietici, la 31 august 1944,
din casa conspirativă a par-
tidului comunist din Vatra
Luminoasă, mareșalul Ion
Antonescu urmat, apoi,
până în primăvara anului
1946, calea prizonieratului
în Uniunea Sovietică. De-
plasarea grupului de foști
demnitari români (Ion An-
tonescu, Mihai Antonescu,
Constantin Pantazi, Con-
stantin Piki Vasiliu și Mircea
Elefterescu) spre Moscova
și detenția în captivitatea
sovietică a fost consemnată
astfel în Memorii de către
generalul Constantin Pan-
tazi: „Mareșalul împreună
cu Mihai Antonescu se urcă
într-o mașină Ford. Lângă
șofer, înainte, înarmat cu un
pistol mitralieră rusesc, stă
domnul inginer Ceaușu
(Emil Bodnăraș – n.a.). În a
două mașină suntem primiți:
generalul Piki Vasiliu,
colonelul Elefterescu și cu
mine. Mașinile sunt prece-
date și urmate de camioane
purtând ostași sovietici
înarmați; suntem însoțiți și

de doi din vechii noștri
păzitori de la 23 august
1944”.

Convoiul s-a îndrep-
tat inițial spre Delea Nouă,
apoi pe la penitenciarul
Văcărești, pe șoseaua Pan-
telimon-Cernica. 

În apropierea for-
turilor de pe șoseaua de
centură, în timpul unei es-
cale, în apropierea unei
liziere de salcâmi, Ion An-

tonescu i s-a adresat lui
Mihai Antonescu: „După 10
minute, mașinile s-au în-
dreptat spre Dobrești, unde
se afla un comandament
rusesc. Au fost primiți de un
general sovietic „om sim-
patic ca persoană și care
voia să fie cât se poate de
îndatoritor”. Acolo, în casa
„unui lăptar român”, Ion An-

tonescu a dat prima
declarație, afirmând (după
Constantin Pantazi) că „a
făcut războiul pentru a relua
Basarabia”, că „a condus
țara în mod dictatorial și că
numai el era răspunzător de
faptul că s-a făcut război
contra Rusiei Sovietice și de
felul cum s-a făcut acest
război, așa încât nu este
nevoie să fie dus în Rusia
decât mareșalul Ion An-

tonescu”.
În timpul nopții,

mareșalul a fost lăsat singur
„în camera cea mai bună”,
iar ceilalți „de-a lungul unui
pridvor într-o cameră cu un
pat de scânduri, lângă o
sobă țărănească, acoperit
cu o scoarță curată”, păziți
de „doi tineri comuniști”. În
timpul nopții, Mihai An-

tonescu i-a spus lui Con-
stantin Piki Vasiliu („în
discuție șoptită”) că avea în
casa de bani de la Snagov,
1.300.000 de franci elvețieni
(Pantazi zice că de fapt
erau 3.000.000) și că era în-
grijorat de faptul că nu avea
nicio justificare pentru
această sumă de bani. 

La sfatul fostului șef
al jandarmeriei, fostul
vicepreședinte al guvernului
și ministru de Externe a
aruncat cheița de la casa de
bani „cu toată
conștiinciozitatea și
discreția”.

În dimineața zilei
următoare, convoiul s-a de-
plasat pe traseul Urziceni-
Buzău-Râmnicu-Sărat-Focș
ani-Tecuci, înoptând în co-
muna Țepu de Sus, unde se
afla un comandament de
etape sovietic. A doua zi
dimineața, Ion Antonescu i-
a spus lui Pantazi că a scris
„pe cartonul unei mari
icoane, pe contrapagină”,
impresiile sale asupra
arestării, modul în care
aceasta s-a produs, ati-
tudinea regelui și a lui
Sănătescu. Deplasarea a
continuat apoi pe itinerariul
Tecuci-Bârlad-Vaslui-Iași-

Stanca-Bălți, cu o mică
escală pentru dejun (la vest
de Iași) care „a fost copios”,
cu icre negre, vin vechi,
fructe, timp în care gener-
alul rus a explicat cum a fost
rupt frontul româno-german
între 19 și 23 august 1944.

În gara Bălți, grupul
mareșalului Ion Antonescu a
fost așteptat de „un tren
special”, aprovizionat din
belșug, cu tot personalul
necesar: escortă, vagon
salon, vagon de dormit,
medic. Drumul spre
Moscova a durat „trei zile și
patru nopți”, la sosire (în
gara Kiev) fiecare arestat
român, însoțit de „trei ofițeri
superiori ruși”, fiind introdus
într-un automobil. După o
oră de drum au fost cazați
într-o casă confortabilă de
vânătoare, la Galițin, lângă
Moscova, unde au fost
primiți de un general-maior
sovietic. Mareșalului Ion An-
tonescu i s-a oferit o
cameră, în alte două fiind
cazați generalul Constantin
Piki Vasiliu și Mihai An-
tonescu, respectiv generalul
Constantin Pantazi și
colonelul Mircea Elef-
terescu.
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