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Deșeurile unei guvernări tehnocrate: Deșeurile unei guvernări tehnocrate: 
colaje și petitece de celuloid!colaje și petitece de celuloid!

Cezar Adonis
Mihalache

MMăcar din perspec-
tiva „jumătății” lui franceze și
tot ar fi trebuit să facă mai
mult pentru a-l omagia pe
Brâncuși! Să-i admire op-
erele, fie și la nivelul unei
„vizite de lucru”, impresie
artistico-documentară pen-
tru posteritate, dar „pe viu”!
Să-și epateze „admirația” în
fața măcar a două-trei
lucrări, reunite într-o

expoziție pentru a le admira
și țara, măcar în anul
Brâncuși, măcar la prima
marcare oficială a Zilei
Brâncuși, dar nu să-și
afișeze falsa venerație în
fața unor poze…

Căci, oare ce poate
fi mai grotesc decât să
vorbești despre marele
sculptor, să-l omagiezi la
140 de ani de la naștere, în
fața unor fotografii?! Este
aproape o blasfemie față de
relația sculptor-lucrare să
agăți câteva postere pe un
hol și să faci exercițiul de
admirație a genialității și
unicității lui Constantin
Brâncuși. Mai ales când vrei
să-ți demonstrezi empatia
cu arta prin obiectivul cam-
eramanilor și fotografilor ofi-
ciali de la Palatul Victoria.

Să aduci 20 de fo-
tografii cu operele lui
Brâncuși, să le înșiri pe un
hol al clădirii guvernamen-
tale, departe de ochii și
mințile acelora care au
dreptul de a privi lucrările
sculptorului, omul de rând
din mijlocul căruia s-a înălțat
spre infinit geniul din Hobița,
dar aproape de sinistrele
imagini „de lucru” ale pre-
mierului și aparatului său
tehnocratic.

Și fie și așa! Să-și fi
rezervat dreptul de a privi
pietrele atinse de marele
sculptor doar ei, vlădicii.
Poate i-ar fi străbătut un fior
și, chiar dacă nu ar fi stat în

fața operelor să le privească
„până le vor fi înțeles”, cum
își îndemna Brâncuși con-
temporanii, din păcate la fel
de „rasați” precum cei de azi
(căci ar fi putut sta și o eter-
nitate în fața lucrărilor și tot
nu ar fi priceput ceva din
amprenta spirituală a scul-
torului!), guvernanții ar fi
înțeles poate cât de mărunți
sunt în fața lucrurilor care
contează și rămân în timp.

Dar să stai blazat în
fața unor petice de hârtie?!
Când ai la îndemână op-

erele? Măcar o pasăre să-și
fi așezat măiestria pe holul
central de la Palatul Victo-
ria… Cât ar fi costat un
asemenea exercițiu de
adevărată admirație?

Din păcate, sur-
prizând privirea de opincar a
acestui vlădică tehnocrat
(privire… goală, și nu doar
ca empatie artistică!) aveai
impresia că acesta ne este
destinul tehnocratizat. Și, în
curând, nu doar marile
opere le vom privi ca într-o
expoziție, ci însăși țara. În
curând, și pe ceilalți coloși ai
țării, care își aveau rostul lor
în dezvoltarea economică,
fără de care doar
moștenirea spirituală nu ar
mai avea spre ce generații
să se îndrepte, s-ar putea
să-i mai vedem doar în
expoziții…

Țara e rasă de la
nivelul infrastructurii…
Puncte strategice sunt de-
valizate și dezafectate, de la
combinatul de apă grea de
la Severin la repere ale in-
dustriei energetice, mai nou,
Arpechim-ul fiind mezat de
către investitorii care l-au
preluat drept resursă pen-
tru… centrele de fier vechi și
transformare a ceea ce
contează, rezervoarele, ca
zonă de stocare a com-
bustibililor!

Atât trebuie să
rămână dintr-o fostă țară
industrializată. Un depozit
uriaș. Probabil al com-

bustibililor, și resurselor la
general, doar pe hârtie, în
fapt al deșeurilor…

Din păcate, așa cum
se sfarâmă în apusul neval-
orii piatra neatinsă de dalta
sculptorului, la fel se
destramă și o țară neatinsă,
nu de îndemânarea
guvernanților ei (căci le-am
cere poate prea mult!), ci
măcar de o empatie care să
treacă dincolo de costumul
strâmb al tehnocrației.

Căci, dacă nu puteți
răscumpăra „pietrele”, nu
vindeți și ultimele răscruci
ale devenirii noastre! Care
este „reparația morală față
de marele nostru sculptor
român” într-o expoziție tip
copy-paste? Unde este
„apartenența, universală
prin creație”? Da, poate
acolo unde premierul Cioloș
a avut ocazia să-i vadă „re-
cent” operele („să le vadă” –
câtă ignoranță și câtă
sărăcie trebuie să fie într-o
asemenea „privire”?). Și
totuși, privind „operele sale,
care se găsesc la Atelierul
Brâncuși din Paris”, pre-
mierul Cioloș „a trăit o 
mare bucurie și mândrie”.
Țara?!… Să privească
posterele pe care i le arată
„vlădicii”. Eventual, să-i ad-
mire pe vlădici pentru că le-
a dat șansa să se simtă
„mândri”… Cât cinism… Și
nu doar artistic…

P.S.:

Mai e doar un pas
până la marele jubileu de
care vom avea parte în
neînsemnata noastră
existență de epigoni: Cente-
narul Unirii. Și deja
stângăciile și răutățile prin
contur. Aleși locali din 
urbe care vorbesc despre
însemnătatea „actului 
de comemorare” (nici
maghiarimii politice nu i-ar fi
ieșit atât de bine!), Muzee
Panteon ale Națiunii care,
sub pretextul reconsolidării,
se vor găsi închise în 2018.
Și cum să nu privești cu
teamă spre aniversarea din
2018? Poate o vom face tot
pe colaje copy-paste…

●

Ce caută la BNR Bogdan Ce caută la BNR Bogdan 
Olteanu şi pe cine apără?Olteanu şi pe cine apără?

Mihai
Vintilă

DDe câteva zile un tu-
peist din solda BNR
împroaşcă cu neadevăruri
pe ecranele mai multor pos-
turi. O ţine „langa” cu
apărarea băncilor în dauna
consumatorilor care sunt
abuzaţi de acestea așa cum
demonstrează în toate
rapoartele sale Autoritatea

pentru Protecţia Consumato-
rilor. Omul s-a remarcat ca
un ţucăr politic al PNL şi,
imediat ce PSD s-a instalat
singur la guvernare, a părăsit
fotoliul călduţ din parlament
pentru a se refugia la BNR
numit pe criterii politice
(atenţie pentru cei care cred
că acest jurist este vreun
profesionist în ale
economiei!). De aici, din
acestă poziţie de mare
mahăr al finanţelor nu face
decât să se ralieze poziţiei
băncilor pe care chipurile le
supreaghevează.

Ideile lui sunt puţine.
Minciunile la care apelează
sunt foarte multe. Cu o
redusă ştiinţă a fenomenelor
economice omul nu este
decât un purtător de vorbe
ale ideilor celui care stă as-
cuns pentru că se simte cu
musca pe căciulă – Mugur
Isărescu.

Bătălia omului BNR
este pentru distrugerea Legii
dării în plată, pentru a-i da o
formă insipidă şi
nefuncţională după chipul şi
voinţa BNR. Ce uită acest
trepăduş politic eşuat la BNR
este că nu BNR este cea
care face legile în România
ci Parlamentul, iar dacă BNR
şi-ar fi făcut treaba, pentru
care e plătit din greu şi dl Ol-
teanu, nu am fi ajuns azi să
discutăm o lege precum
darea în plată.

Şefimea de la BNR
nu vede problemele sociale

cu care se confruntă câteva
mii de familii pentru că ei au
lăsat băncile să mintă con-
sumatorii, să ofere produse
toxice precum creditele în
CHF şi yeni japonezi, să
includă în contracte tot felul
de clauze abuzive, să inven-
teze tot felul de comisioane
şi taxe pentru a mări nejusti-
ficat profitul, să scadă artifi-
cial gradul de îndatorare
pentru a-i direcţiona spre
produsele cele mai prof-

itabile pentru bănci fără a
ţine cont de posibilitatea de
intrare în default. Toate
aceste măgării făcute de
băncile comerciale, sub um-
brela protectoare a BNR, se
vor acum acoperite cu mâna
politicienilor astfel încât să se
închidă gura câtorva sărăciţi
dar, în final, băncile să nu
sufere prea mult pentru că
trebuie, drăguţele de ele!, să
facă profit.

Întrebarea, după o
seară de aşa-zisă dezbatere
la Realitatea tv, este: ce
caută acest Bogdan Olteanu
la BNR? Nu e profesionist,
nu are cultura dialogului,
minte cum respiră, se crede
buricul pământului sau, cel
puţin, al economiei
româneşti… Nu poate oferi
răspunsuri, nu poate controla
băncile cum ar trebui să o
facă. De ce îi plăteşte BNR
imensul salariu pe care îl
ridică lunar? Cum „de ce?”…
Nu aţi aflat? E un job dat lui
pentru că a fost ţucăr politic!
Un politruc, cum s-ar zice.
aSecretul poziţiei sale este
altul. Domnul Olteanu e
dator vândut băncilor! Are nu
mai puţin de 11 credite, zece
dintre ele obţinute când
deţinea funcţia de viceguver-
nator. Ăsta este omul care
chipurile e un factor de echili-
bru între bănci şi piaţă.

Încă o dată: ce caută
acest personaj pe această
poziţie la BNR?

●
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Un creator de valori umane în spiritul idealului naţional Un creator de valori umane în spiritul idealului naţional 

Galina
Martea

EEsența existenței
umane determinată în mod di-
rect de conținutul sistemului
de valori este acea formă și
componentă a acțiunilor care
exprimă totalitatea celor mai
profunde și absolute însușiri în
relațiile dintre obiecte și pro-
cese. 

Prin noțiunea valorii,
ca necesitate umană, își
exprimă caracterul individul în
dependență de propriile
necesități spirituale și intelec-
tuale, acestea fiind intersectate
cu idealul și scopul suprem al
conștiinței care tinde mereu
spre activitatea creatoare. Ac-
tivitatea creatoare umană, la
rândul ei, fiind parte a valorilor
și a expresiilor individuale,
exprimă în sine acea realitate
prin care se strecoară ambiția
și dorința omului de a relata
existența obiectivă și de a crea
perfecțiunea lucrurilor în
măsura posibilităților, parte din
sistemul valorilor. Atât
perfecțiunea cât și sistemul de
valori, componente în
interacțiune directă, sunt echili-
brul activității creatoare care
redau imaginea clară în proce-
sele de dezvoltare și evoluție a
intelectului uman. Intelectul
uman în evoluție, cu capaci-
tatea și tendința de a cunoaște
cât mai multe lucruri noi, cu ca-
pacitatea de a gândi și a con-
cepe activități cât mai
complexe, cu capacitatea de a
crea elemente cât mai utile și
mai frumoase în dezvoltarea
omului – este creația unui
ansamblu de valori cuprinse și
reproduse de idealul uman.
Idealul uman, ca expresie a in-
telectului și a spiritului, își
realizează scopul și ideea prin
conținutul creativ al artei, care
prin mijloace specifice ale
muncii produce bunuri materi-
ale, valori culturale, artistice și
științifice, bunuri care aduc
satisfacție și bunăstare în
existența și dezvoltarea
umană.

Dezvoltarea umană,
component vital al sistemului
de valori corelat cu esența
existenței umane, este un pro-
ces de acţiuni prin care se dis-
tinge capacitatea omului de a
evolua individual și de a con-
tribui fundamental la dez-
voltarea socială a mediului din
care face parte. 

În acest proces al
dezvoltării sociale se
regăsește nemijlocit omul, cu
capacități intelectuale și spiri-
tuale, cu posibilități reale de a
crea ceva util într-un anumit
domeniu de activitate. Aseme-
nea oameni, cu capacități și
posibilități intelectuale, fac
parte din sfera științei și artei,
care cunosc în profunzime
noțiunile esențiale ale esteticii
prin care se reflectă necesi-
tatea de a produce emoția
pozitivă în fața tuturor acțiunilor
realizate. Unul dintre acești oa-
meni de știință și artă care
simte mereu necesitatea de a
crea cât mai multe acțiuni poz-
itive pentru propriul mediu so-

cial, pentru propriul popor şi
propria țară, pentru aproapele
său este Domnul Virgil Mândâ-
canu (doctor habilitat în științe
pedagogice, profesor universi-
tar, pedagog și maestru în arta
de a fi Om, maestru și creator
al valorilor prin idealul național,
maestru-cercetător în pro-
movarea identității naționale și
de renaștere spirituală față de
valorile creștin-ortodoxe, scri-
itor, jurnalist, publicist), care
vorbește și scrie cu inima și su-
fletul pentru a trezi în semenul
său emoția autentică față de
valorile naționale și realitatea
înconjurătoare.

Maestrul, savantul,
pedagogul și neobositul
luptător pentru valorile
naționale, Virgil Mândâcanu
este acea expresie a activității
creatoare umane care
valorifică la nesfârșit efortul,
munca și spiritul intelectual
pentru bunăstarea și prosper-
area propriei națiuni, a națiunii
române. Intelectul Domniei
Sale reușește să cuprindă acel
spațiu al valorilor care nu este
accesibil oricărui om. Dum-
nealui atinge și dezvoltă cu
gândul acele culmi și spații
care reflectă cu adevărat lu-
mina dătătoare de viață și de
emoții pozitive în existența
spirituală a omului. Domnia Sa
încearcă să creeze ideea
perfecțiunii de care are nevoie
omul pentru a da sens și
înțeles existenței umane. Op-
erele științifice și literare scrise
de Virgil Mândâcanu sunt ded-
icate în totalitate conținutului
pedagogic și artei
educaționale, metodelor de
educație și instruire a omului în
spiritul creștinismului și al cul-
turii etnice, tehnologiilor
educaționale moderne în con-
textul pedagogiei umaniste și
al pedagogiei creștin-uman-
iste. Toate sunt un exemplu viu
și o acțiune pozitivă conștientă
îndreptată spre un anumit scop
și anume: de a trezi și dezvolta
în tânăra generație și a întreg-
ului popor român dragostea și
sentimentul autentic pentru
idealul național; pentru cultura
etnică și valorile spirituale ce
sunt nucleul în dezvoltarea și
prosperarea unei națiuni; pen-
tru unitatea națională care se
intersectează și comunică în
mod direct cu teoria științifică și
principiul de conștiință
națională; pentru valorile
umane, în general, care sunt
fundamentate pe credință,
adevăr, educație, instruire.

Educația și instruirea
este domeniul prin care Virgil
Mândâcanu și-a dedicat în-
treaga carieră profesională și
întregul conținut intelectual și
spiritual. Tărâmul pedagogic și
științific i-a creat personalitatea
și identitatea, fiind cunoscut
atât în cadrul țării cât și în afara
ei. Lucrările științifice elabo-
rate, fiind valori inegalabile și
capodopere în patrimoniul cul-
tural național român, sunt ac-
tivitatea și efortul intelectual de
o viață al Domniei Sale. Fiind
pedagogul și maestrul autentic
în arta de a educa și instrui
tineretul studios, Virgil Mândâ-
canu dupa 55 ani de activitate
intelectuală mai continuă să se

dedice în mod conștient la
îmbunătățirea conținuturilor și
metodelor de instruire și
educație naționala. Pentru a
crea o nouă imagine și viziune
în arta educației și știința ped-
agogiei, în special, pentru țările
din Estul Europei unde
predomină tendința de deval-
orizare a idealului național și
altor valori umane, Domnia Sa
compune de această dată o
nouă operă științifică “Arta de
a deveni și a fi pedagog”, autor
Virgil Mândâcanu (Editura
Pontos, Chisinau, 2016, pagini
806). Elaborată pe principii
moderne și reale, actuala lu-
crare academică, în exclusivi-
tate, este dedicată artei
educaționale, fiind ca un model
autentic pentru oamenii care
vor sa devină pedagogi și
măieștri în arta educației și in-
struirii. Această lucrare, fiind
opera desăvârșită pentru pro-
cesele educaționale auto-
htone, și nu numai, reprezintă
un nou sistem al valorilor care
face ordine absolută în dome-
niul științei pedagogice, astfel
reglementând conceptul teo-
retic și practic în funcționarea
și promovarea idealului
național prin arta de a educa și
instrui omul, și prin arta de a
deveni și a fi pedagog.

“Arta de a deveni și a
fi pedagog” este creația dom-
nului Virgil Mândâcanu prin in-
termediul căreia se prezintă, în
mod prioritar, personalitatea
pedagogului în societate, fiind,
în același timp, și identitatea
publică cu obligațiuni și norme
morale adecvate. Prin profesia
de pedagog, considerată ca
cea mai nobilă activitate
socială, autorul pune accente
clare pe principiul de formare a
acestei meserii distinse
corelată cu credința și spiritul
creștin. 

În același timp, autorul
concretizează șimaterializează
în mod sigur, pe principii
științifice bine argumentate,
care este responsabilitatea
profesiei de pedagog față de
omul în dezvoltare care trebuie
educat și instruit, și, totodată,
față de întreaga societate.
Epoca modernă, în special,
influiențată în mod exagerat de
conceptul filozofic al materi-
alusmului și al valorilor gen-
eral-umane, în procesul
evoluției se manifestă cu deza-
vantaje și cedează în fața val-
orilor autentice spirituale și
moral-umane. Respectiv, valo-
rile morale și spirituale auten-
tice atât de esențiale pentru
ființa umană în dezvoltare sunt
abordate de autor print-un
conținut special care este core-
lat doar cu profesia de peda-
gog, care instruiește omul. 

Anume pedagogul
este acel exemplu social care
în procesul evoluției ar 
putea remodela procesele
educaționale în spiritul valorilor
autentice și al idealului
național, astfel influențând poz-
itiv conținutul pragmatismului
existent (în special, a celui din
R.Moldova). Luând ca referință
sistemul educațional din Re-
publica Moldova și procesele
ce decurg din dezvoltarea
socială, autorul consideră că

“pentru a educa tineretul în
spiritul idealului național și de
conștiință a unității naţionale
nu este de ajuns doar idealul
pregătirii profesionale pentru
economia de piaţă (realitatea
existentă autohtonă). 

Dimpotrivă, instruirea
doar sub această orientare
(unde tineretul pune accent
doar pe valorile general-
umane) distruge și mai mult
conținutul autentic al valorilor
spirituale umane și cu atât mai
mult îndepărtează omul de
credința în idealul național și
idealul patriotic”. Sub aceeași
notă, autorul își expune gândul
prin teoria, că un pedagog
adevărat trebuie neapărat să-
și valorifice măiestria
pedagogică și prin valorile spir-
ituale ale crestinismului și
credinței în creația divină. Este
o adevărată filozofie și creație
a lui Virgil Mândâcanu în de-
scrierea fenomenelor ce sunt
orientate în a influența pozitiv
formarea viitorilor pedagogi,
care vor instrui și educa tânăra
generație în creștere în spiritul
idealului național, în spiritul
crestinismului pedagogic și al
valorilor spirituale de unitate
națională. La acest capitol Vir-
gil Mândâcanu concretizează,
că pregătirea cadrelor didac-
tice este una dintre cele mai
importante etape în
funcționarea unui sistem
educațional competitiv, funda-
mentat pe principii autentice și
autohtone. La baza acestei
teorii este fundamentat și prin-
cipiul corelat cu armonia dintre
ştiinţă, credinţă, cultura etnică
și etica comportamentului
uman, elemente de
interacțiune cu valorile morale
și spirituale. Elementele re-
spective, fiind într-o corelație
bine definită, sunt acele laturi
și componente care, cu
siguranță, vor crea sistemul
real al cunoaşterii în pregătirea
pedagogică și creștin-
pedagogică; la dezvoltarea
socială cu trecerea de la o
etapă inferioară la cea
superioară (mai calitativă); la
continuitatea procesului evolu-
tiv uman intersectat cu valorile
morale/spirituale/intelectuale
și, nu în ultimul rând, cu
supremul scop al existenței
umane - Idealul Național, care
menține pe pozitie verticală o
națiune demnă de a fi. În
subiectul prezent, autorul vine
cu un șir de teorii și argumente
care, cu certitudine, ne
demonstrează că arta
educației nu se poate afirma în
mod calitativ și autentic, și nu
poate exista real fără concep-
tul absolut al idealului național.
Domnia Sa argumentează, cu
încredere, spunând că “idealul
național trebuie cultivat și edu-
cat în oameni, și trebuie să fie
prezent în fața tuturor 
etapelor de dezvoltare 
umană - educație, instruirie,
cunoaștere, comunicare,
cultură…Iar pedagogul, școala
este obligată și trebuie să
îndeplinească misiunea de a
educa nu doar rațiunea omului,
ci și sufletul”.

“Arta de a deveni și a
fi pedagog” este opera
științifică-filozofică-umană care

unește spiritualitatea cu sis-
temul de valori și totalitatea
proceselor culturale ale unui
popor; este conținutul care
orientează o națiune pentru a
cunoaște în profunzime
etapele de creștere și formare
a personalității omului prin di-
mensiunea creației divine și a
valorilor autentice creștine;
este izvorul plin de credință
care te predispune în a
conștientiza corect care sunt
valorile supreme în existența
umană. Aspectele respective
atât de esențiale pentru ființa
umană și existența acesteia
formează superlativul domnu-
lui Virgil Mândâcanu, exprimat
prin idei logice, convingătoare,
cuprinzătoare, fundamentate
pe realitatea autentică.

A fi pedagog
înseamnă a fi un bun
cunoscător al științei pedagog-
ice și al artei educaționale. A fi
pedagog înseamă a îmbina
calitățile morale, intelectuale și
spirituale cu arta educației, cu
arta de a fi Om, cu arta de a
cunoaște cuvântul și expresia
autentică a valorilor. Toate
aceste calități pozitive și
esențiale sunt întruchipate în
personalitatea și identitatea
domnului Virgil Mândâcanu –
Savantul și Maestrul valorilor
umane, Omul de Credință al
valorilor intelectuale și spiri-
tuale. Domnia Sa este magul
inteligent, credincios, înțelept
și prevăzător care se preocupă
și se străduie cu prudență să
preîntâmpine prezentul nefast
al propriei țări, dorind să aducă
propriei națiuni schimbarea
pozitivă într-un viitor apropiat,
cu fapte concrete și folositoare.
Consider, că poporul din Re-
publica Moldova, poporul
român trebuie să fie mândru ca
îl are alături pe Virgil Mândâ-
canu în viața socială și sfera
educațională, fiind omul culturii
și al spiritualității, fidelității,
adevărului și devotamentului
față de valorile naționale.

Precum cartea este
învățătură, iar învățătura este
sistemul de interacțiune 
dintre cunoștinte, cultură,
înțelepciune și erudiție, așa și
Virgil Mândâcanu este Cre-
atorul de Valori Umane Auten-
tice care corelează cu
măiestrie intelectul cu
înțelepciunea, cultura cu valo-
rile spirituale ce comunică in-
teligent între ele, dragostea cu
idealul național care dorește
doar prosperitate propriei
națiuni.

●
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Ideologia în cele patru anotimpuri ale comunismuluiIdeologia în cele patru anotimpuri ale comunismului

Cristian
Vasiliu

ȘȘi totuși, dacă ideolo-
gia este un produs al rațiunii,
stârnită de pulsiuni și
condiționată cultural, cum o
putem supune unei critici
juste? Privită doar prin lentila
tradițiilor politice majore, ea
combină înțelesuri negative,
imature și anacronice. Și Marx
s-a ferit de folosirea ei ca ter-
men, insistând că ideile sale
sunt științifice, nu ideologice;
și liberalii au negat că liberal-
ismul este o ideologie;  și con-
servatorii, la rândul lor, au
considerat că adoptă un stil
de a face politică mai degrabă
pragmatic decât ideologic
(Andrew Heywood apud
Ciprian Bogdan). Patologia
orbirii ideologice a fost
asociată ideologiei și apoi
asimilată în definiția ei, iar ter-
menul dezavuat de „ideolog”
– termen ce desemnează per-
soana care formulează,
apără, răspândește și
reprezintă ideologia – oricare
ar fi aceasta – fără
discernământ și fără să ac-
cepte alternativele sau dia-
logul – a contaminat – nu întru
tocmai pe nedrept! – termenul
de „comunist”.  Totuși, pentru
a recupera ideologia și pentru
a o pune în discuție trebuie să
o ridicăm – ca definiție – dea-
supra judecăților etice. Nu o
putem limita la politic, fiindcă
ea nu a pornit din zona politic-
ului – a acțiunii, ci din cea
filozofică și culturală – a
introspecției și a reflecției ex-
ogene. Ea trebuie mai curând
privită – fără să ne întoarcem
la iluminism – într-un mod mai
general ca o înlănțuire de idei
care determină ce, cum și de
ce trebuie să existe ceva mai
degrabă decât altceva sau
decât nimic. Nu o epistemolo-
gie, ci o ontologie.

În această lumină, nu
mai percepem conținutul ide-
ologiei ca fiind imun la tre-
cerea vremii și la schimbarea
contextelor sociale, econom-
ice și culturale. Fiecărui an-
otimp istoric al comunismului
îi corespunde o anumită ide-
ologie: există o ideologie pură
în timpul anotimpul idealului,
o ideologie a viziunii în timpul
anotimpului himerelor, o ide-
ologie doctrinară în anotimpul
sângelui și, respectiv, o ide-
ologie demagogică în anotim-
pul terorii. Aceste ideologii
sunt asemănătoare, pleacă
de la un filon comun ce poate
fi ușor recunoscut, dar totuși
sunt diferite.

1. Ideologia pură (Idealul)

În primăvara comunismului
înfloreşte idealul, ideologia
care îmbogăţeşte conştiinţa
cu criterii etice (Marx consid-
era ideologia – şi mai ales ide-
ologia burgheză – drept o
„falsă conştiinţă”), ideologia
pură. Ea este indisolubil
legată de cultură şi de
civilizaţie, dând o definiţie a

identităţii individului şi a rolu-
lui acestuia în cadrul culturii;
este expresia distilată – prin
raţiune – a culturii şi ia forma
unor idei, a unor credinţe şi a
unor valori în viaţa socială.
Idealul nu îşi propune în mod
direct să rezolve conflictul
politic, însă îl formulează.

În capitolul dedicat
ideologiei ne vom referi toc-
mai la ideologia pură în care
nu se amestecă ideii –
corupătoare - de obţinere şi
de menţinere a puterii. Redus
la această dimensiune, ide-
ologia comunistă (sau idealul
comunist iniţial) – marxismul
este de fapt un amalgam
eclectic de filozofie hegelienă
(viziunea istorică), de idealuri
revoluţionare franceze (viz-
iunea socială) şi de principii
economice. O parte dintre idei
sunt împrumutate, iar o altă
parte sunt combătute (inter-
pretate şi adăugite) chiar de
viitorii teoreticieni comunişti:
Lenin, Mao Zedung, Stalin
etc... Mai mult, identitatea
transnaţională de proletar –
pe care Marx o vede ca de-
venind în timp universală – şi
căreia i se adresează ideolo-
gia, nu mai este de actuali-
tate.

Iată de ce – în sensul
(tare), de aderenţă la ideolo-
gie şi de identitate proletară –
comunistul nu mai există. În
postmodernitate (şi postide-
ologie) comunistul se
defineşte într-un sens (mult
mai) slab prin simpatie cu
unele idei comuniste: cu crit-
ica generală a capitalismului
și cu modalităţile non-violente
de rezolvare a unor probleme
sociale concrete şi actuale.
Rămân cu adevărat în
discuţie doar ideile ce privesc
(1) proprietatea, (2) valoarea,
(3) fraternitatea/solidaritatea,
(4) libertatea şi (5) egalitatea.
Suma criticii lor este critica –
la zi – a ideologiei comuniste.
Toate celelalte idei comuniste
au căzut pradă istoriei.

2. Ideologia de viziune (Viz-
iunea)

Pe o treaptă superioară, pen-
tru susţinerea utopiei, ideolo-
gia capătă o semnificaţie mai
restrânsă; ea devine – într-un
sens apropiat de cel pe care îl
dă Mainnhaim în „Ideologie şi
Utopie” – o viziune asupra
lumii şi „vizează idei şi
credinţe (adevărate sau false)
care simbolizează condiţiile şi
experienţele de viaţă ale unui
grup, clase specifice sau im-
portante din punct de vedere
social”. La viitor. Se ia notă de
abaterile realităţii de la prin-
cipiile ideologiei pure şi se
trasează (uneori absolut arbi-
trar şi fără nicio legătură cu
ideologia pură) liniile direc-
toare ale utopiei – viziunea.
Viitorul acum. Exemplul saltu-
lui de la principiul general al
egalităţii, la principiile traiului
fericit şi liniştit în locuinţe tip
fagure cu utilităţi comune, în-
tâlnit la unii socialişti utopici,
este – poate – edificator.

Faptul că Marx
sesizează şi critică încă de la
început slăbiciunile
construcţiilor utopice (social-
iste) şi caută un suport
științific (demonstrabil) – în is-
torie, filozofie şi economie –
pentru propria sa utopie, nu
arată decât faptul că era per-
fect lucid și conştient de
greutăţile pe care între-
prinderea comunistă le pre-
supune, (chiar dacă nu le
cunoștea exact). Marx evită
totuşi – cum o face şi în cazul
ideologiei! – cuvântul utopie;
în opinia sa socialismul/comu-
nismul și utopia sunt doi ter-
meni care nu trebuie alăturați
decât pentru a desemna căi
care se înfundă – variantele
de socialism ale lui Babeuf,
Saint-Simon și Charles
Fourier. Marx prefera lupta
politică în locul expunerii
sforăitoare a unor proiecte,
lăsându-se prins într-un oxi-
moron: Utopia lui este comu-
nismul realizabil.

De altfel, câtă vreme
comunismul a întâlnit reali-
tatea, este greu să ne mai
imaginăm o utopie comunistă
cu inocența secolului XIX pe
care sa o mai combatem.

3. Ideologia politică (Doctrina)

În anotimpul sângelui, ideolo-
gia comunistă se reduce la di-
mensiunea meschină a
doctrinei politice. Prin ea se
urmăreşte legitimizarea in-
tereselor de grup, se
furnizează justificări pentru
pretenţiile de putere şi se
explică – în mod concret –
practici de obţinere şi de ex-
ercitare a puterii.

Nu este nevoie ca o
doctrină să conţină şi ideile
unei ideologii şi ale unei
utopii; ea se poate descurcă
şi dacă se menţine în sfera
mijloacelor a acţiunii, a unei
filozofii pragmatice, (precum
se întâmplă în cazul conser-
vatorismului). Comunismul –
ca politică - este însă copilul
unor idealuri şi al unei utopii
umaniste; el răspunde şi la în-
trebarea: de ce?, nu doar la
întrebarea cum?. În
construcţia ideologiei lui
politice se apelează des – ba
chiar se abuzează – de fraze-
ologia ideologiei pure şi de
cea a ideologiei de viziune,
deşi – în primul rând – comu-
nismul se defineşte ca armă
(ca mijloc) în conflictul social
şi politic.

Marx afirma – proba-
bil din dorinţa de a-şi salva
ideile într-o doctrină – că „filo-
zofii n-au făcut altceva decât
să interpreteze lumea în
diferite moduri; important este
însă a o schimba”; iar capaci-
tatea de a aduce schimbarea
înseamnă putere. Împotriva
propriilor idei însă, odată ce
ideologia fost politizată, obiec-
tul ideologiei pe de-o parte se
extinde (cuprinzând şi mi-
jloace, nu doar scopuri), iar
ambiţia ei este tot mai mare,
pe de altă parte subiectul ei
este restrâns tot mai mult la

membrii şi, eventual, la
simpatizanţii activi ai mişcării.
Definiţia identitară de comu-
nist în anotimpul sângelui – în
sensul politic – este
condiţionată de apartenenţa
la Partid (şi de activitatea în
slujba lui).

Odată cu apariția par-
tidelor politice de factură
comunistă, visul (sau fan-
toma) lui Marx capătă forma,
dar cine știe cum ar fi privit el
evoluția ideologiei și acțiunile
inspirate de ea din sec XX.
Ceea ce a început cu Mani-
festul Partidului Comunist (în
1848) – pe care îl vom analiza
în alt loc! – a sfârșit cu o
sumedenie de doctrine
(Leninism, Maoism, Stalinism,
Trotkyism)  ale căror princi-
pale idei pot fi sintetizate ast-
fel:

(1)  ideologia are întotdeauna
dreptate, mai puțin în cazul
(3),

(2)   utilizarea forței este
justificată de (1) și limitată
doar de (3),

(3)   iar interesele partidului
trec înaintea ideologiei.

(unde ideologia este ideologia
pură sau cea de viziune).

Universalitatea ce
este promisă printr-o
(r)evoluție istorică implacabilă
și prin convertire/convingere
fără excepții (din/prin rațiune),
a trebuit înlocuită printr-o uni-
versalitate forțată ce nu lasă
nimic în afara ei, (chiar dacă
și omul și istoria se îm-
potriveau). Cei ce nu sunt cu
noi sunt împotriva noastră!
Răul era vizibil – și resimțit –
doar atâta vreme cât te aflai în
afara partidului.

4. Ideologia demagogică
(Demagogia)

În sfârşi , în cadrul regimului
(regimurilor) comuniste, din
ideologie supravieţuieşte doar
acea parte ce justifică
acţiunile puterii, adică dema-
gogia, discursul gol – un
amestec pe cât de rizibil, pe
atât de periculos de idei ex-
trase din ideologia pură, din
cea utopică şi din cea politică.
Miasmele pe care le împrăştie
însă nu lasă nicio urmă de
echivoc în privinţa răului as-
cuns în intenţie; la acest nivel
de specificitate aplicată este
justificată critica şi, eventuala
etichetă, de ordin etic. Reali-
tatea este judecătorul ei im-
placabil, fiindcă în mod 
practic conducerea statului
instrumentalizează ideologia
demagogică pentru a-şi im-
pune forţa şi pentru a-şi
asigura complicitatea
grupurilor sociale (claselor) şi
a instituţiilor. Rezultatele sunt
vizibile…

Cu adevărat grav ar fi
însă ca cineva să ia în serios
şi să adere în mod sincer la
acest tip de ideologie; în acest
caz – da! -  se poate vorbi de

rău absolut sau de prostie
absolută. Ambele situaţii s-au
întâlnit în structurile partidului
şi ale statului comunist, însă
ele sunt rare (şi terifiante că
însuşi Diavolul). În cazul
regimului în general se
trăieşte în logica unui rău
meschin, la a doua sau chiar
la a treia mână, rău prin care
ideologia este demascată şi
chiar luată în râs, dar este
acceptată şi chiar susţinută
din teamă, din obişnuinţă, din
comoditate, pentru a asigura
şi menţine avantaje, etc…

Conţinutul ideologic
efectiv al ideologie nu justifică
vreun efort combativ discursiv
pe tărâmul ideilor. Suita de
idei din demagogie nu mai
este alcătuită din cauze pri-
mare, ipoteze de lucru sau
legi, ci din încercări penibile
de (1) a prelua structura
realităţii şi de a o explica (un
exemplu relevant găsim la
Marx care consideră că „ide-
ologia provine din chiar struc-
tura şi dinamică societăţii
capitaliste luând formă
fetişismul mărfurilor” (Ideologii
Politice)) sau, dimpotrivă, (2)
de a o altera (vezi cultul
personalităţii, mistificarea is-
toriei, etc…). În aceasta
constă relaţia pernicioasă a
realităţii cu ideologia
demagogică: pornesc una
către cealaltă de pe maluri
opuse fără a se întâlni la mi-
jloc.

*

În loc de concluzie
atrag atenția asupra definiției
pe care Andrei Pleșu –
cedând tentației de a teoretiza
pe marginea subiectului în
colecția sa de eseuri „Despre
bucurie în Est și în Vest” – o
dă cuvântului ideologie,
definiție ce cuprinde (sau sur-
prinde) atât trăsăturile ideolo-
giei pure, cât și ale ideologiei
vizionare, ale doctrinei și ale
demagogiei.  

Astfel, el susține că:
„Ideologiile sunt construcții
rapide de idei, izvorâte dintr-
un interes privat sau de grup
și având drept scop modifi-
carea mentalităților publice, a
instituțiilor și a vieții sociale”.
Regăsim aici atât idealul –
ideologia pură (constructii
rapide de idei), cât și viziunea
asupra lumii pe care idealul o
insuflă, transformată în final în
mijloc (mentalităților publice, a
instituțiilor și a vieții sociale),
adică în doctrină; iar dacă
suntem atenți descoperim,
ascunsă în pliurile formulării,
și scăderea proprie doctrine:
interesul particular al grupului
care încearcă să se impună
pe întreaga arenă politică și
socială, interes pentru care
ideologia nu este o
reprezentare, ci un paravan.

●
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O inimă de piatră în gheară nemțească…O inimă de piatră în gheară nemțească…

Cezar Adonis 
Mihalache

SSă fii președintele
României într-un moment
aproape astral, măcar din per-
spectiva felului în care cele
două inimi românești, de din-
colo și de dincoace de Prut
pulsează ca una singură,
grație, e adevărat (dar tocmai
acest lucru îi dă forță istorică!),
nu politicienilor, ci simplilor oa-
meni, iar tu să hârâi ca un
führer epigon un „Nein!”
aproape cu forța unui diktat
merkelizat a blestematului
Molotov-Ribbentrov, asta da,
poate semnifica, nu dezin-
teres, ci trădare!

Klaus Iohannis are
șansa de a fi președintele Țării
în anul Centenarului Unirii. An
în care și visul Reîntregirii cu
Basarabia ar putea fi împlinit.
Dar, în loc să se ridice la
nivelul șansei date, nu o dată
în viața unui om (mai ales a
unui ignorant ajuns vlădică!),
ci o dată la câteva generații în-
tregi de bărbați de stat (deși
pare că ultimii bărbați de stat
au murit în închisorile comu-
niste), el încearcă să dărâme

o construcție în fața căreia e
un trepăduș mărunt.

Probabil, peste câțiva
ani, vom spune (ori, mai trist,
ne vor reproșa chiar urmașii
noștri!) că nu am știut să ne
alegem președintele. Mai ales

în perspectiva Marelui Cente-
nar! De fapt, nu prea am știut
să îi alegem. Alții ni i-au ales…

Dar asta nu înseamnă
că nu putem schimba și noi
„șansa” (dată de un accident
al conjuncturilor, e drept!) pe
care a avut-o Iohannis. Acum,
când încă mai avem timp să
ne pregătim pe măsura
înaintașilor de Marea
Sărbătoare.

Pentru Klaus Iohan-

nis, această tăcută inimă de
piatră în agilă gheară
nemțească, Unirea ar trebui
să se facă doar „după inte-
grarea europeană a
Moldovei”. Nu după cum
spunea Santa Klaus când

avea nevoie de voturile noas-
tre: „când cetățenii moldoveni
vor dori”. Și, în fapt, nici măcar
după integrarea Moldovei (in-
tegrare, nu aderare!). Ci ani
mai târziu când lucrurile vor fi
„foarte stabile și vor merge
bine”. Să-i fi diktat însă
Merkel: „Ia Moldova, să avem
unde să băgăm câteva mil-
ioane de emigranți!”… Ce s-ar
mai fi mișcat lucrurile!

Și poate că toate

aceste declarații ar fi
reprezentat simple „s”(s!) – uri
politicianiste de moment…
Dar să pui de la tine putere
cruce pe visul unei Națiuni
(Națiunea de dincolo și de din-
coace de Prut, dar și din
insulițele de românitate din în-
treaga Diasporă) este o
grozăvie care se aseamănă
cu reflexul de deglituție a unui
sas consumator de wurst -uri
merkelizați.

Să pui acum între-
barea unirii Moldovei cu
România mi se pare un de-
mers puțin serios” – ne
apostrofează neSanta Klasus!
Dar cum își permite un con-
sumator de lux al timpului nos-
tru (istoric) și al resurselor
noastre să ne dea asemenea
„klaus kampf”-uri?!

Omul lucrului bine
făcut, ăla din paie care
mormăia mai puțin decât gân-
dea, dar l-am lăsat în ne-
dumerirea lui, ăla care ne
învăța metoda nemțească (de
fapt, austro-ungară, dar nu am
dat atenție detaliilor!) de
măsurare a orei cu orologiul
bunicului, secundarul care
bate, cum altfel?!, „pas cu
pas”, ăla care ne dădea rostul

verbului „a face”, nu „a vorbi”,
mai și completează cu mo-
mentul demarării discuție de-
spre Unire: „după” (adică,
nemțește tradus, niciodată!),
„după să începem să
discutăm”.

Aici am ajuns dacă nu
i-am cerut socoteală lui Iohan-
nis pentru felul în care sprijinul
financiar pentru frații noștri a
fost transformat în „ajutor ram-
bursabil” (!) și dacă am permis
gurvernanților să sape pârtie
spre inima Moldovei, nu nouă,
ci FMI-ului!

Acum, suntem dați la
o parte…

P.S.:

Nu, nu putem dormi
liniștiți ca după votul prin care
l-am ales pe Klaus Iohannis!
Când am zis că, dacă un
neamț a făcut treabă la 1918,
tot un neamț poate ridica țara
în Panteon și o sută de ani
mai târziu! De fapt, ar trebui să
corectăm și să ne corectăm:
ceea ce un neamț a legat la
918, un sas poate desface în
2018!

●
Divide et impera!Divide et impera!

Iulian
Chivu

ÎÎn cunoștință de
cauză și cu toată luciditatea
gândului, pentru orice obser-
vator neutru, cazul 
INTACT relevă cu profundă
dezamăgire cea mai
periculoasă scindare a
românilor prin manipulare,
puși astăzi cap în cap în lu-
cruri banale, care altfel ar tre-
bui să nu iasă din matca
firescului cotidian. Dema-
gogia polticienilor, isterizată
și interesată în perspectiva
anului electoral 2016, a făcut
să cadă în capcana unui grup
de jurnaliști zgomotiși și
influenți, în numele așa de
sensibil al libertății de expre-
sie, nu numai liderul PSD
Liviu Dragnea și președintele
Senatului, Calin Popescu
Tariceanu or președintele
Klaus Iohannis, ci și nume
prestigioase din Parlamentul
European. În principiu, după
condamnarea patronului de
la INTACT, Dan Voiculescu,
Justiția a decis recuperarea
prejudiciului în dauna statului,
însă executarea sentinței
privind valorificarea prin
ANAF a bunurilor confiscate
a fost amânată de guvernul
lui Victor Ponta mai bine de
un an.

Derularea proce-
durilor de punere în exe-
cutare, dictate de Justiție, au
alertat și ofensat grupul celor
de la Antena 3 care au con-
siderat că acțiunea ANAF
este una de îngrădire a drep-
tului constituțional de liberă
exprimare. În timp ce sute de
firme ce sunt executate fără
comentarii, în timp ce bătrâni

lipsiți de orice altă alternativă
sunt evacuați și chiar lăsați
fără adăpost prin executări
silite, cei de la Antena 3
amenință cu un protest sui
generis, programat la
19.02.2016, în București,
după o evidentă incitare a
fanilor, la limita infracțiunii. Di-
rectorul antenelor, Mihai
Gâdea, reușește să facă val-
uri în urma descinderii ANAF
la sediul INTACT în vederea
evacuării sediului firmei ce
face obiectul executării
sentinței așa încât receptivul
Senat îl cheamă pe premier
să dea explicații în legătură
cu intervenția și cu somația
ANAF de la sediul firmei lui
Voiculescu.

Asaltat cu nu-
meroase acuze, inclusiv sub
amenințarea moțiunii de
cenzură, premierul spune că,
în principiu, nici el nu e de
acord cu descinderile în forță,
dar că ANAF și-a făcut dato-
ria cât se poate de corect din
punct de vedere legal și, ca
urmare, dacă în Senat sunt
obiecții de această natură, tot
acolo se pot face modificările
legale în favoarea Antenelor.
„ANAF a actionat legal. Pe 8
februarie 2016 s-a decis
punerea în aplicare a acestei
decizii. Eu nu am fost infor-
mat, dar nici nu trebuia sa fiu
informat, a spus Dacian
Cioloș. Este datoria
instituțiilor statului să își val-
orifice bunurile. Autorităţile
fiscale ale statului lucrează
pentru interesul cetăţenilor şi
nu trebuie să aibă o atitudine
de intimidare sau de instituţie
represivă”. 

De adăugat că
ANAF-ul a aplicat o
ordonanță emisă de Guver-

nul Tăriceanu în 2007, încă în
vigoare, a cărei aplicare a
fost îndelung amânată sub
guvernul lui Victor Ponta,
care își făcuse din Antena 3 o
tribună prietenoasă. În ce-l
privește pe directorul An-
tenelor, Andrei Pleșu, într-o
anumită împrejurare, prin au-
gust 2014, îl intuia cam așa:
ameţit sufleteşte de aburii
şefiei, de câştigul convenabil,
de prestigiul vedetei de tele-
viziune şi de o conştiinţă de
sine abuzivă, care, în limbaj
teologic, se numeşte «slavă
deşartă». Și tot atunci,
cunoscutul filosof, îi da cu
generozitate un sfat de care,
după cum se vede, Mihai
Gâdea a uitat: Pentru mult
mai puţin, Mircea Geoană a
căpătat, din partea lui Ion Ili-
escu, un calificativ de care nu
mai poate să scape… Dlui
Gâdea i-aş da, amicalmente,
un sfat: să-şi amintească de
el însuşi, în versiunea de la
începutul anilor 2000, când
nu era aşa fălos, dar era mai
curat. Cu toate însă că, prin
Valentin Jucan, CNA con-
stata și spunea explicit că An-
tena 3 își dezinformează
telespectatorii în legătură cu
situația reală și care nu
aduce nicio atingere dreptului
la liberă exprimare, reacțiile
furibunde nu mai pot fi
stăvilite.

Scandalul nu prea ar-
tificial creat, dacă ne gândim
că are și scopuri conotative,
a avut menirea să acopere
chiar și acuratețea exprimării
și conciziunea comunicatului
ANAF: Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Pub-
lice Bucureşti, în calitate de
organ de valorificare împuter-
nicit conform prevederilor OG

nr. 14/2007, ca reprezentant
al statului român-proprietar al
imobilelor ce au fost confis-
cate şi trecute în proprietatea
privată a statului, libere de
orice sarcini, în baza unei
sentinţe judecătoreşti, a noti-
ficat astăzi, 15.02.2016, în
scopul evacuării, persoanele
juridice care ocupau imobilele
anterior menţionate. Notifi-
carea menționează, după
tipicul stilului administrativ,
scopul evacuării, temeiul ei
legal (decizia penală nr.
8 8 8 / A / 0 8 . 0 8 . 2 0 1 4 ,
pronunţată de Curtea de Apel
Bucureşti, Secţia a II-a
Penală), precum și termenul
de conformare, 5 zile
lucrătoare de la data
notificării, conform art. 1039
din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură
civilă.

Consecvent cu rig-
urozitatea actului de justiție,
CSM, văzând reacțiile
emoționale ale lui Tăriceanu,
Iohannis și, în opinia unora,
chiar ezitările lui Cioloș,
atrage atenția că, în funcțiile
pe care le dețin, se implică
negativ în treburile Justiției,
ceea ce ar putea cântări
destul de greu în Raportul
MCV, fie și în ciuda
asigurărilor optimiste ale lui
Jean Claude Juncker,
președintele Comisiei Eu-
ropene, date premierului cu
câteva zile mai înainte.
Evenimentele de miercuri,
din Parlament, legate de An-
tena 3, precum și cele legate
de votul cu ezitări pentru
punerea la dispoziția Justiției
a lui Mădălin Voicu și a lui
Nicolae Păun pentru fapte de
corupție ar putea să atârne
greu cu semnificația lor

abuzivă. Pe de altă parte, se
știe însă nu de acum că o
însemnată parte din media
românească e aservită politic
PSD ca tribună electorală
prin jurnaliști lipsiți nu numai
de profesionism, ci mai ales
de verticalitate.

Așa se explică de ce
până și Ion Iliescu, scăpat de
grija mineriadelor, a ieșit să
opineze în sprijinul Antenei
ca altădată când erau aduși
minerii să facă ordine în stil
proletar la București. Așa că,
după o zi tulbure în Parla-
ment, șeful Senatului și lid-
erul PSD au fost chemați la
Antema 3 ca la Canosa și
chestionați de Gâdea să
spună cine este totuși în
spatele acestei acțiuni legale
a ANAF. Vineri a urmat mult
trâmbițata „adunare publică”
din Piaţa Constituţiei,
lamentabilă și umilitoare, dar
care nu a numărat chiar mil-
ioane de susţinători, cum se
spera a fi, deși au venit acolo
oameni de la care se
așteaptă mai multă rațiune
decât emoție, ba chiar a fost
prezent și cântecul popular.
Politica editorială a Antenelor,
focalizată ani de zile anti-
Băsescu, deja anacronică,
abia mai hârâie răgușit acum
doar pe o singură coardă ‒
dragă PSD şi lui Voiculescu ‒
divizarea electoratului în
două tabere opuse, după dic-
tonul lui Filip al II-lea, Mace-
doneanul, Divide et impera,
care dă roade, iată, și acum
la București, precum a dat,
încă cu patru secole înainte
de Cristos, împotriva cetăților
grecești.

●


