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„Învingătorul momentan nu 
este totdeauna cel definitiv.”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Pușcăriaș, „liberare”… all-inclusive!Pușcăriaș, „liberare”… all-inclusive!

Cezar Adonis
Mihalache

TTot mai bună era
parcă legea în forma ei
veche… Măcar aveam
garanția că pușcăriașii stau
acolo unde le este locul și își
pun mintea la contribuție, ori
osul la treabă, pentru o zi în
plus de libertate. Sau una în
minus de pușcărie, că, până
acum, ministrul Justiției nu
s-a putut lămuri despre ce
era vorba la acordarea
drepturilor pe drept de
capodoperă literară, non-
literară sau pe tăblie și picior
de pat! Dar, așa, cu o lege
încrețită de numita Prună,
am putea avea în curând un
sanatoriu al pușcăriașilor.

Înainte vreme, dară, deținuții

măcar erau nevoiți să-și
pună mintea la contribuție
și, cel mai important,
stăteau acolo, după gratii,
departe de noi, pentru a-și
„scrie” cărțile. Și aveau cât
de cât o activitate.

Acum, însă, pe
lângă tăiatul de frunze la
maidanezii de celulă, patru
zile pe săptămână, deținuții
ar putea beneficia și de trei
zile de recompensă. Să
„taie”, și nu doar „frunze”, și
pe afară!

Să recompensezi
ispășirea pedepsei între
zidurile pușcăriilor este, cu
adevărat, o noțiune dincolo
de Kafka și Urmuz. Un 
fel de... Prumuz 
de Ralotehnocrație! Iar
doamna Prună, cu sau fără
halatul de la conferințele de
presă, chiar va rămâne în
memoria, poporului de
deținuți, nu al norodului cel
mare (dar nimeni nu este
perfect, nu?!) ca o distinsă
Domniță Ralu, măicuța rec-
ompensatoare a cocalarilor
și „intelectualilor” de
pușcărie.

Și totuși, dacă tot
este vorba de recompen-
sarea ispășirii pedepsei
între zidurile unei pușcării,
deținuții, în „sacrificiul” lor de
a sta acolo, nu afară, ar tre-
bui să vorbim de o compen-
sare de unu la unu? Pentru
că, dacă vorbim de condiții
improprii, iar pierderea
libertății este în sine o
condiție grea, improprie,
pentru orice om, atunci, rec-
ompensa ar trebui să fie pe
măsură. Câte o zi liberă
pentru fiecare zi de
pușcărie, nu doar câte trei
zile de libertate la patru de
viețuire între zidurile
mucegăite ale pușcăriilor.

Inițiativa legislativă
de recompensare este însă
incompletă și imorală în
aprecierea aportului social,
pe timp de eliberare, al

deținutului. Păi’, cum să-l
trimiți în „permisie” fără
bani?! Nu constituie asta o
instigare a priori la violență?
La procurarea de mijloacele
pecuniare necesare? Trei
zile pe săptămână
înseamnă deja o vacanță
all-inclusive pe lună! Cum
să se descurce dară
pușcăriașul afară? Așa 
că inițiativa ar trebui
completată și cu diurna de
aplicare a recompensei!

Și cum rămâne cu
arestul preventiv de la
„tubulatură”? Pentru că, pe
lângă „țevile” de acolo,
pușcăriile sunt (în sine!)
niște pensioane de
domnișoare…

În ritmul ăsta de de-
birocratizare tehnocrată
vom ajunge să executăm
noi, pentru fiecare zi de lib-
ertate, câte o zi de
pedeapsă. Și nu doar în
forma actuală de biruri fis-
cale și urmăriri printre
canapelele bunicilor pentru
identificare nepoților fără
forme legale de ședere (și
de plată).

Inițiativa favorizează
însă și revenirea la buna
practică a scrisului. De pe
zidurile de pușcărie, unde
deținutul trebuia la o adică
să facă dovada hârtiei 
pe care și-a elaborat noti-
țele precursoare „capodop-
erelor”, dar, mai ales, a
documentației biografice, la
scrisul la măsuța de acasă.
Și ce scriitor nu ar vrea trei
zile pe săptămână libere și
eliberate de orice alte
sarcini (plata facturilor,
procurarea resurselor, so-
cializarea care să-l mențină
în trendul societății), să stea
și să scrie?!

Așadar, din cele trei
zile libere (pe) acasă,
pușcăriașul și-ar face și ros-
tul literar ori mural-pictural
(să nu mai spunem de
cuiele bătute în tâmplăria de

eliberare condiționată!) pen-
tru reducerile suplimentare
de cale bătută spre libertate.
Ba, s-ar putea ca la comisia
de eliberări condiționate,
numărul de zile de libertate
meritate în „recompensă” nu
doar să bată zilele de
pușcărie (evident, nemeri-
tate!), dar socotind și op-
erele create în timpul orelor
de libertate provizorie, să
fim nevoiți să mai dăm și din
zilele noastre de libertate
pentru a nu ajunge în tribu-
nal cu pușcăriașii care, de
fapt, nu ar fi trebuit să stea
nici măcar o zi la pârnaie,
nu?!

●

Încotro te vezi îndreptându-te?Încotro te vezi îndreptându-te?

George
Alexander

NNu este intenția mea
să stau în calea progresului!
Şi, sigur, nici a celor 3 000
000 (trei milioane) de oameni
care au semnat pentru re-
vizuirea Constituției în sensul
redefinirii Familiei – Familia
este formată dintr-un bărbat
şi o femeie! Căci, nu pentru
a repurta neapărat vreo vic-
torie, luptăm noi! Ci pentru a
preveni un Dezastru… Dacă,
marionetele care paralizează
țara, au trecut chiar la
amenințarea oamenilor, am
ajuns, în mod sigur, pe un

drum periculos, acum… De
curând, am aflat, de la o
tehnocrată, că nu avem,
citez, „partide extremiste în
parlament”, dar avem, touşi,
„partide care promovează…
într-un mod extremist, valo-
rile tradiționale.” Sic!

„Curat murdar”,
vorba lui Nea Iancu! Toți cei
care susțin valorile
tradiționale, toate partidele şi
organizațiile care se opun
„dreptului fundamental al
altcuiva, de exemplu, la
căsătorie pentru toată
lumea” (?!), sunt rasişti,
xenofobi, Doamne! Sunt
nişte figuri lugubre, care
promovează numai extrem-
ismul de dreapta și insti-
garea la ură! Nu vreau să mă
înjosesc acum, gândind
exact ca un tehnocrat… În
principiu, însă, nu-i aşa,
oricine poate să se
căsătorească, oricând, chiar
şi cu o vacă! Poate, de vrea,
dacă Înalta Curte
Constituțională dă aprobare,
să facă nuntă şi să plece în
luna de miere, apoi, chiar cu
un cal, cu o pisică sau cu
măgărița vecinilor!... Vom
asigura, astfel, „dreptul fun-
damental la căsătorie pentru
toată lumea”! Vom fi
transparenți şi flexibili!
Toleranți! Curați ca lacrima!
Vom primi medalii –în sfârşit,

şi noi, fanaticii religioşi!- de la
lumea bună, modernizată,
de la cei care s-au luptat încă
de când erau în scutece pen-
tru Diversitate şi pentru a
revoluționa wc-urile publice
prin America!

De la toți oportuniştii
care se implică în diplomația
de cartier… Stăm pe altarul
democrației şi ne slujim țara.
Să nu ne mințim, însă!
COPIII SUNT CENTRUL
VIEȚII. FAMILIA, LA FEL!
Cum apar, însă, aceşti copii,
oameni? Şi, mai ales, cum îi
protejăm? Dacă limitele etice
s-au prăbuşit undeva, într-o
parte din țări, nu putem să
negăm ce ne face umani. Nu

putem să unim puncte care
nu există. Copiii, totuşi, se
fac, iubindu-ne fizic, spiritual,
în toate felurile… Dar, nu în
eprubete! Copiii se fac din
împreunarea dintre un
bărbat şi o femeie. Sexul
între doi bărbați sau între
două femei, s-o spunem pe-
a dreaptă!, nu este decât o
abatere de la normal, o
deviație, o încălcare, un
cusur, o sminteală, o anom-
alie, o tulburare, un
dezechilibru, o dezaxare. Un
desfrâu! Un păcat! O
problemă mentală! 

Legile Naturii
confirmă aceste lucruri, nu
eu! Spune-mi, încotro te vezi
îndreptându-te, Omule?
Spre degradarea ta şi spre
întuneric? Sau, încotro o iei,
când, cu voce de muribund,
încerci ca să scoți ireversibil
speranța din ecuație? Nu te
simți vinovat atunci când
încerci să vezi părțile bune
din fiecare. Dar, nu te simți
vinovat nici atunci când nu
laşi pe nimeni să te distrugă.
Să te subjuge. Hotărăşte ce
vei lăsa după tine!

●
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Corupţia - involuţie, incultură...Corupţia - involuţie, incultură...

Galina
Martea

CCe este corupţia? O
întrebare destul de banală,
dar, totodată, destul de
necesară pentru a face clar-
itate atât în existenţa aces-
tui fenomen, cât şi în
conţinutul acesteia ce este
prezent în viaţa unor
comunităţi. Pentru început,
ne vom orienta către
dicţionarul explicativ al lim-
bii române, lucrare ce face
regulă în complexitatea
oricăror cuvinte şi expresii.
Deci, el spune următoarele:
corupţia este o stare de
abatere de la moralitate, de
la cinste, de la datorie, ne-
mijlocit, exprimând des-
frânare, depravare etc. Însă,
pe lângă aceste explicaţii
apare o altă întrebare: „dar
cine sunt aceşti indivizi care
produc fenomenul corupţiei
într-o societate? Nemijlocit,
pentru acţiunile întreprinse,
cu scop negativ, aceşti oa-
meni sunt oare traşi la
răspundere penală?”. Pen-
tru a primi un răspuns la
aceste întrebări va trebui,
probabil, să apelăm la o re-
alitate vie din cadrul unei
societăţi.

Conform unor studii
în domeniul respectiv, se
consideră că corupţia de
fapt provine din ţările care
au avut la bază un sistem
comunist de administrare.
Deci, sistemul respectiv
care a dominat un şir de ţări
situate în partea de Est şi
Centru a Europei (în mare
parte, caracteristic secolului
XX) se baza pe fenomenul
cleptocraţiei, adică puterea
statală era prioritară în soci-
etate, iar reprezentanţii
acestei puteri căutau să
obțină numai avantaje per-
sonale (materiale, sociale,
politice etc.) din funcţia pe
care o ocupau în ierarhia
statală. În aşa mod, capaci-
tatea de influenţă şi de
menţinere a puterii statale
pe criterii destul de dure era
considerată o normă legală
în organizarea ţării respec-
tive. Însă, cu părere de rău,
acest fenomen continuă să
existe şi în zilele noastre în
unele comunităţi, în special,
una dintre ele aflându-se în
sud-estul Europei, indiferent
de faptul că forma de
guvernământ actuală este
denumită în alt mod, adică
neavând la bază termenul
de administrare comunistă.
Vasăzică, această comuni-
tate din epoca
contemporană, secolul XXI,
teoretic, nu este considerată
o ţară   comunistă, însă,
conform acţiunilor şi argu-
mentelor reale ce au loc în
cadrul ţării s-ar putea spune
că sunt încă aproape iden-

tice cu cele din trecut. O ast-
fel de rânduială publică
bazată pe principiul
cleptocraţiei se regăseşte în
societatea basarabeană, iar
corupţia, ca fenomen social,
a atins cele mai
înspăimântătoare cote în
dezvoltare. Prin urmare,
fenomenul corupţiei, instau-
rat la toate treptele de
existenţă socială, este
prezent şi în
competiţiile/clasamentele
mondiale. În aşa mod, R.
Moldova este plasată pe
locul 93 din 102 ţări partici-
pante în clasamentul mon-
dial al corupţiei, studiu
realizat de organizaţia „The
World Justice Project” .

La acest capitol, R.
Moldova este chiar şi în
urma unor ţări precum Zim-
babwe, Sierra Leone, Hon-
duras, iar cei mai corupţi
fiind consideraţi funcţionarii
din domeniul justiţiei şi cel
legislativ.  Deci, fără a pre-
ciza şi alte detalii, putem
spune că societatea
basarabeană este dominată
în totalitate de fenomenul
corupţiei, iar complice în
acest proces murdar/necivi-
lizat este pătura dominantă
a societăţii care, cu certitu-
dine, este adeptă a principi-
ului „cleptocraţie”. Astfel,
s-ar presupune că
fenomenul corupţiei este în-
temeiat pe o normă legală
din cadrul ţării. În acelaşi
timp, s-ar intui, coruptibilă a
devenit întreaga societate,
de la mic la mare, de la
funcţionar public la slujbaş
social. O situaţie cât se
poate de intrigantă care
provoacă compasiune faţă
de tot ceea ce este în de-
favoarea societăţii şi a omu-
lui. Deci, în mod concret,
prin acţiunile respective ce
au loc în cadrul ţării,
corupţia este acea care
violează la direct justiţia
publică şi, nu în ultimul
rând, interesele decente ale
cetăţeanului.

Totodată, sub
influenţa diverselor forme
de corupţie precum clien-
telismul (aceasta reprezen-
tând, de obicei, tendința
politicienilor sau a unor par-
tide pentru a-şi mări
numărul susținătorilor/sim-
patizantilor prin demagogie,
favoritisme etc.) şi nepo-
tismul (care acordă avantaje
și privilegii rudelor, priete-
nilor, aici fiind folosit în mod
abuziv influența personală;
familiarism etc.) se
formează o reţea de
influenţă reciprocă care
subminează luarea de de-
cizii corecte într-o societate.
Asemenea lucruri sunt ex-
trem de periculoase într-un
mediu social, deoarece totul
se obține doar prin favoruri

și nu prin merite, aceasta
fiind denumita cu termenul
de favoritisme, iar atitudinea
de intimitate exagerată între
membrii unui colectiv este
denumită cu termenul de fa-
miliarism. 

Deci, în cel 
mai spectaculos mod,
manifestările respective
sunt filtrate prin conţinutul
corupţiei, fenomen care dis-
truge tot ceea ce este uman
într-o societate, iar actorii
acestui spectacol sunt, în
mare parte, oamenii puterii,
cea mai privilegiată pătură a
societăţii. În consecinţă,
omul puterii este încă adep-
tul celor mai învechite con-
cepte care mărginesc nu
numai valoarea
personalităţii, dar, nemijlocit,
pun în pericol existenţa
decenţei, ca fenomen al
civilizaţiei. Prin urmare, într-
o asemenea societate pro-
cesul de dezvoltare umană
şi socială în condiţii civi-
lizate nu există, iar clasa
dominantă este acea care
tinde către involuţie, astfel,
fără ruşine, fiindu-i comod
să jefuiască continuu
averea statului, să trăiască
pe cele mai necinstite căi de
convieţuire socială şi, nu în
ultimul rând, să ţină în în-
tuneric/sărăcie/umilinţă un
întreg popor/o întreagă so-
cietate.

În asemenea
condiţii, nu este de mirare
că societatea basarabeană
din an în an se confruntă tot
mai greu cu problemele so-
ciale, economice, politice,
totul fiind intoxicat de sin-
dromul fărădelegilor, iar
nivelul extrem de ridicat al
corupţiei nu permite
cetăţeanului de a soluţiona
nici cele mai simple proce-
duri legale pentru existenţa
cotidiană, deoarece fără
mită nu se rezolvă şi nu se
mişcă nimic în societate.
Astfel, bietul om al societăţii
este dărâmat complet din
cauza clasei dominante ex-
trem de coruptă şi din cauza
acelor funcţionari care, în
timp (anii de independenţă,
în special de după anii
2000), au acceptat integral
regulile de joc ale corupţiei,
fenomen care stopează în
totalitate procesul evolutiv al
ţării. 

La acest subiect ne-
spus de dureros pentru R.
Moldova, directorul de ţară
al Băncii Mondiale pentru
Moldova, Europa şi Asia
Centrală, Alex Kremer, a
confirmat că pentru a avea
acces la serviciile publice
valoarea mitei plătite în R.
Moldova este mereu în
creştere. Nemijlocit, Alex
Kremer a precizat: 
„corupţia frânează dez-
voltarea economică cu cel

puţin 2 la sută anual, iar din
anul 2009 până în prezent,
anual, fiecare moldovean
lucrează şase săptămâni nu
pentru el, dar pentru ca să
plătească eşecul statului în
lupta anticorupţiei…Între
2008-2013 ponderea mitei
plătite pentru a avea acces
la contracte guvernamen-
tale a crescut de la opt la 11
la sută. Asta înseamnă o
creştere de aproximativ 35
la sută a importanţei mitei în
obţinerea unui contract de
achiziţii publice…”. Deci,
corupţia la nivel de stat a
atins asemenea limite că
poate fi considerată ca o
acţiune absolut legală în
cadrul ţării. Un tablou ex-
trem de vizibil în plan
internaţional, însă mai puţin
evident pentru societatea
basarabeană, în special,
pentru clasa dominantă.

Astfel, în ţările cu un
grad ridicat de corupţie, in-
teresele funcţionarilor pub-
lici sunt determinate de o
gândire destul de limitată,
aceasta fiind viabilă doar în
termeni de nevoi personale,
cu accent tare doar pe as-
pectele materiale. Pe când,
calitatea serviciilor pub-
lice/sociale care trebuiesc
oferite poporului sunt dete-
riorate la extremă, deoarece
funcţionarii publici
promovează doar acţiuni
care le-ar aduce tot lor prof-
ituri.  Sub modelul unor
asemenea mişcări investi-
torii străini nu au încredere
în administraţia ţării; poporul
încetează de a mai avea în-
credere în instituţiile statului;
revolta şi tensiunile sociale
devin tot mai frecvente; sta-
bilitatea ţării îşi pierde tot
mai mult din capacitate şi
verticalitate; în rezultat,
cadrul legislativ şi normativ
destul de instabil şi neadec-
vat favorizează şi mai mult
procesul corupţiei. Respec-
tiv, clasa de guvernare,
clasa politică, funcţionarii
publici, etc. profită de
funcţia pe care o ocupă în
stat, în aşa mod, pro-
movând numai bunăstarea
materială personală. Toate
acestea denotă faptul care
este nivelul de educaţie,
inteligenţă, cultură şi dez-
voltare a omului din soci-
etatea basarabeană în
epoca contemporană, iar
pedepsirea persoanelor
corupte dintr-o asemenea
societate rămâne o
procedură de viitor. Acuma
rămân prezente doar
acţiunile deja realizate care
exprimă prin fapte
reale/concrete comporta-
mentul acelor persoane ce
stau la cârma ţării.

O acţiune, fără
precedent, care a şocat nu
numai opinia publică din R.

Moldova, dar şi întreaga co-
munitate internaţională a
fost furtul miliardului, în
euro, din sistemul bancar
moldovenesc. În aşa mod,
Parlamentul European
consideră: „Moldova este
extrem de afectată de
această elită coruptă care
domină sistemul politic, sis-
temul media, dar și econo-
mia țării…” 

Corespunzător, un
alt exemplu uluitor, în anii
de independenţă societatea
basarabeană a reuşit să
formeze/să îmbogăţească
un număr foarte mare de
oameni şi anume: 75 de
cetăţeni sunt milionari,
averea acestora fiind de
circa opt miliarde de dolari.
Acest lucru are loc atunci
când ţara după 25 ani de
independenţă este integral
falimentară in toate domeni-
ile de activitate economică
şi socială, iar poporul este
adus la limita sărăciei care
nu mai ştie cum să lege tei
de curmei pentru a
supravieţui cu ziua de azi şi
de mâine. Astfel, nu ne
rămâne nimic de spus,
decât să ne întrebăm: de
unde poţi acumula aseme-
nea averi, trăind într-o ţară
precum R. Moldova? Nemi-
jlocit la această temă,
studiul organizaţiei britanice
Wealth-X exprimă: „…în ţări
sărace există mulţi oameni
bogaţi”… Să fie oare
păcatul corupţiei în toate
acestea?

Dar, necătând la
cele menţionate mai sus, în
astă lume sunt ţări în care
fenomenul corupţiei nu
există.  Conform „The World
Justice Project”, pentru
2015, nivelul corupţiei este
aproape inexistent în Dane-
marca - locul întâi, urmată
de Norvegia - loc doi, Sin-
gapore - loc trei, Suedia -
loc 4, Finlanda -loc 5, Noua
Zeelandă - loc 6, Olanda -
loc 7, Japonia - loc 8, Aus-
tralia - loc 9, Hong Kong
(China) – loc 10, Austria -
loc 11, Germania - loc 12,
etc. În această competiţie,
cu un nivel de corupţie puţin
mai ridicat, este prezentă şi
Croaţia – loc 35, România –
loc 40, Ungaria - loc 45,
Rusia – loc 60, Bulgaria -
loc 71, Ucraina – loc 84,
etc., şi, respectiv, „fruntaşă”,
R. Moldova cu locul 93 din
cele 102 ţări participante în
clasamentul mondial al
corupţiei.

●
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Atacul cu civilizația de exportAtacul cu civilizația de export

Vitalie
Pastuh

DDe ce starea de lu-
cruri din câteva țări 
cu civlizație burgheză-
capitalistă se deosebește
radical de starea de lucruri
din zeci și zeci de țări ale
lumii, unde  este civilizație
burghezo-capitalistă? La o
privire mai atentă,
observăm că  nu e una și
aceeași civilizație, ci două:
de sortul întâi și de ultimul
sort. Sortul întâi este pentru
uzul intern în duzina de țări
generatoare de civilizație,
iar cel mai rău sort e desti-
nat exportului. Existența a
două tipuri de civilizație și a
supra-veniturilor  de la afac-
erea exportului civilizației ul-
timul sort au fost descrise la
începutul secolului XX de
un scriitor realist, Mark
Twain, cetățean al princi-
palei țări exportatoare a
darurilor civilizației de ul-
timul sort.

Mark  Twain, în
pamfletul „Omului care
umblă prin întuneric”,
explică esența imperialistă a
civilizației de export. Sin-
tagma „omul care umblă
prin întuneric” este preluată
din Biblie, unde scrie că
„omul care umblă prin în-

tuneric nu știe unde merge”.
În acest caz, autorul

are în vedere persoanele
fără lumina cunoașterii
esenței  unor lucruri mas-
cate de aparențe. Despre
exportul civilizației de ultimul

sort, M.Twain spunea:
„Trustul Darurile Civilizației
este o afacere de primul
sort, dacă de condus cu cap
și noimă. El poate aduce
mai mulți bani, teritorii și
bunuri decât oricare din
jocurile de noroc”. Autorul
atenționează  pe ”gentlmenii
care umblă prin întuneric”
care  găsesc atractivă
marfa Darurile Civilizației,
privită din depărtare, la
lumină slabă. „Dar haideți

să nu încurcăm sorturile
diferite”.

„Între noi fie spus, -
ne avertiza M. Twain pe noi,
umblătorii prin întuneric –
toate cele numite mai sus
(Echitatea, Smerenia, Sen-

timentele creștine, Protecția
celor slabi, Trezia, Legitimi-
tatea și ordinea,  Libertatea,
Relațiile cinstite, Egalitatea,
Caritatea, Iluminismul și al-
tele de felul acesta – n.n.)
sunt numai o învelitoare,
strălucitoare, frumoasă,
atractivă și pe ea 
sunt zugrăvite asemenea
minunății ale Civilizației
noastre care sunt destinate
pentru consumul în țara
noastră. Dar sub învelitoare

se află Esența Adevărată și
după dânsa – cumpărătorul,
Umblătorul prin Întuneric,
care plătește cu lacrimi și cu
sânge, cu pământul și liber-
tatea sa. Anume această
Esență Adevărată este

Civilizația destinată pentru
export”.

În lumina adevărului
despre Civilizația destinată
pentru export, devin clare
multe fenomene din țările,
unde a fost exportat acest
produs. Înțelegem, spre ex-
emplu, că Primul Război
Rece (1946-1989) și al
Doilea Război Rece (1991-
până în prezent) au urmărit
nu sporirea prosperității
popoarelor noastre, ci insta-

larea posibilității libere pen-
tru scoaterea foloaselor,
arătate de M.Twain, de la
exportul Civilizației de ul-
timul sort. Și, desigur, a
mărfurilor lor alimentare și
industriale. În prealabil, am
fost dezideologizați și
dezindustrializați astfel, ca
80 la sută din toate mărfurile
de pe piața oamenilor care
umblă prin întuneric (pre-
cum suntem noi)  sunt de
import – de la cei cu
civizația de sortul întâi.

Caracterul vicios,
hoțesc, antinațional al clasei
dominante – tot din darurile
civilizației de export ni se
trage. Unde se acumulează
miliardele jecmănite de pe
poporul nostru? În băncile
apusene. De aceea, benefi-
ciarii exploatării ”oamenilor
care umblă prin întunerc” nu
au nici un interes de a lua
măsuri eficiente, radicale cu
criminalii din clasa
dominantă de la noi.

În prezent, suntem
la etapa „achitării cu lacrimi
și cu sânge” pentru  procu-
rarea civilizației de export.
Mai urmează încă o etapă –
ultima. Anume: plata cu
pământul pentru împrumu-
turile luate de stat și furate
de clicile dominante.

●

„Scopul profund omenesc nu scuză, ci refuză mijloacele imorale!”„Scopul profund omenesc nu scuză, ci refuză mijloacele imorale!”

George
Petrovai

-în dialog cu ec. Gheorghe
Bledea -

Pe economistul
Gheorghe (Ghiță) BLEDEA,
maramureșean get-beget, îl
știu de aproape o viață. Mai
exact de când era contabil
șef la fosta Cooperativă
Agricolă de Producție
(C.A.P.) „Iza” din Sighetu
Marmației, unitate în care a
investit atât de mult din el
(ca om și profesionist) pen-
tru dezvoltarea zootehniei,
pomiculturii și a activităților
cu caracter industrial, încât
nu-i de mirare – îmi spunea
cu ceva timp în urmă soția
lui – că realmente a plâns la
vederea dezastrului postde-
cembrist abătut asupra
zonei, prin extensie asupra
întregii țări... Apoi, benefici-
ind de Loteria Vizelor, el a
plecat cu întreaga familie în
California, unde – după mai
mulți ani de rodnică inte-
grare – a acumulat
cunoștințe practice de
economie concurențială, și-
a făcut prieteni printre oa-
menii de afaceri și, nu în
ultimul rând, a dobândit
cetățenia americană.

L-au readus în țară
afacerile împletite cu dorul
de meleagurile natale, dar
mai ales inima lui nobilă (nu

l-am văzut niciodată mânios,
nu-l știu dușmănind pe
cineva!) și dorința sinceră
de-a veni în ajutorul
maramureșenilor cu tot ce l-
a înzestrat bunul Dum-
nezeu. Motiv pentru care s-a
hotărât să candideze inde-
pendent pentru Camera
Deputaților...

*

- De ce independent
și nu din partea unui partid,
fapt care – potrivit cutumei
postdecembriste - ți-ar fi
mărit șansele de reușită?

- Așa este, atunci
când cineva își alege drept
călăuză în viață preaipocrita
spusă machiavelică „Scopul
scuză mijloacele”! Da, căci
după ea (conștient au ba) s-
au condus și cu ea și-au jus-
tificat mârșăviile toți dictatorii
lumii; și tot după ea, într-o
proporție covârșitoare, se
călăuzește politrucianismul
nostru postdecdembrist. De
unde esența ticăloșită a tu-
turor partidelor (fiecare
formațiune politică cu
nelegiuții ei, toate partidele
țintind în cele din urmă nu-
mitorul comun al corupției
generalizate) și, desigur, tot
de-aici paradoxul cu țara
încă bogată și tot mai mulți
săraci. Adică, taman aceia
care fură pe rupte (aleșii și
acoliții lor) au parte de lefuri
și pensii nesimțite, în timp ce

milioane de români sunt
condamnați prin „legile
făcute de hoți pentru 
hoți”, celebra găselniță
băsesciană, să ducă un trai
pe sponci. Criza moral-
spirituală fiind nu doar alar-
mant de evidentă pentru tot
omul cu scaun la cap, ci și
principala cauză a tuturor
celorlalte crize care macină
România („Mai înainte de
reforma instituțiilor se im-
pune o reformă a oame-
nilor”, avertiza gânditorul
P.P.Negulescu în perioada
interbelică), iată de ce con-
sider că a cam sosit timpul
ca afirmația lui Machiavelli
să fie corectată, iar prin
aceasta definitiv racordată
la spiritul cu adevărat uman
și creștin: Scopul profund
omenesc nu scuză, ci refuză
mijloacele imorale!

- Constat că Româ-
nia are șanse să iasă din ac-
tuala fundătură fie boicotând
politica de ciocoizare, polit-
ica tuturor partidelor postde-
cembriste, printr-o grevă
electorală de proporții (peste
90 la sută dintre alegătorii
români să nu se prezinte la
urne), fie propulsând în Par-
lament cât mai mulți
independenți ca tine –
onești, competenți și bine
intenționați (atenție, români,
la lupii excluși din haite, pitiți
ca alde Elena Udrea sau
Theodor Paleologu sub
blana oilor independente!).

Dar ce poate să facă o voce
și o voință singulară (chiar
mai multe voințe unite) îm-
potriva unui sistem atotput-
ernic și corupt până în
măduva oaselor? Nu
cumva, mai devreme sau
mai târziu, parlamentarul in-
dependent este nevoit să
adere la un grup parlamen-
tar pentru ca opiniile lui să
fie băgate în seamă?

- Nici vorbă de ader-
are la un grup parlamentar!
Nu doar că în acest mod
este grav prejudiciat statutul
deputatului independent,
dar mai constituie și o
impardonabilă încălcare a
încrederii pe care alegătorii,
prin votul lor, i-au acordat-o
respectivului ales. Cum
compromisurile sunt com-
plet străine de firea mea
(viața-mi nepătată este cel
mai solid argument în acest
sens), ca deputat independ-
ent voi fi, vorba lui George
Coșbuc, „suflet în sufletul
neamului meu” – un luptător
neobosit pentru îndreptarea
strâmbătăților din această
țară, în primul rând pentru
apărarea drepturilor tuturor
maramureșenilor!

- Concret, ce crezi
că ai putea să faci într-un
mandat pentru Maramureșul
dat uitării de către
guvernanți, îndeosebi pen-
tru legendarul și mult
nedreptățitul Maramureș
Voievodal?

- Aș putea aduce în
zonă investitori de gabarit,
ceea ce ar contribui din 
plin la dinamizarea câtorva
activități tradiționale
(zootehnie, pomicultură),
precum și la prelucrarea
produselor specifice acestor
îndeletniciri în fabrici de
lapte și conserve. Prin elab-
orarea legislației adecvate,
chestiune care ține în exclu-
sivitate de noul Parlament,
s-ar înjgheba planul cu
bătaie lungă privind
reîmpăduririle, silvicultura și
mineritul. Nemaivorbind de
alte proiecte (infrastructura,
podul peste Tisa, tunelul pe
sub Gutin, aeroportul din
Baia-Mare, racordarea la
rețeaua electrică a
localităților neelectrificate
până în prezent etc.), care –
în pofida importanței lor pen-
tru zonă și țară – sunt con-
damnate la o nesfârșită
așteptare. Firește, modern-
izarea infrastructurii, va con-
tribui decisiv la dezvoltarea
turismului și la valorificarea
bogatelor resurse balneocli-
materice (ape sărate, ape
minerale, nămoluri, floră
spontană).

●
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Dăn(ă)ilă Prepeleac – ultimul liberal neefeminat (politic!)Dăn(ă)ilă Prepeleac – ultimul liberal neefeminat (politic!)

Cezar Adonis
Mihalache

MMăcar au câștigat la
partid un psiholog care să le
facă terapia postelectorală
de formațiune în disoluție!
Căci spre asta se îndreaptă
PNL-ul… Și nu, nu e nici pe
departe un misogin! Pentru
că, la vârsta lui, nu mai
poate fi bănuit că ar fi de o
parte sau alta a „baricadei”,
în pragul senectuții ne-
maicontând de fel astfel de
„amănunte”.

Doar că, din per-
spectiva discursului politic
(mai ales electoral!), l-a luat
gura pe dinainte! Deh’, omul
e cam nevorbit în public de
la pensionare încoace! Și, în
mod cert, nici înainte vreme
nu prea avea despre ce să
vorbească. Nu în ritmul lo-
goreic al politicianului de
acum! Cel mult, se sfătuia
cu sine în timpul
operațiilor…

De aceea, doctorul
Dănăilă, acest Dănilă de
prepeleac pentru liberali, a
glăsuit în singurul registru
pe care îl mai are la o
asemenea vârstă. Sinceri-
tatea dată de indiferența
omului care, la un moment

dat, realizează că tot ceea
ce credea el că are
importanță, de fapt, este
egal cu acel zero al timpului
care oricum trece peste tine,
indiferent cât te-ai trece tu
ca rotiță insignifiantă în
acest univers.

Dar tocmai din
această sinceritate a
călătorului la apus, liberalii

au primit poate cel mai
prețios sfat de la reînființare
încoace. Discret, dar tăios
precum bisturiul, scurt, dar
la esența „tumorii” politice.
Doctorul nu a stat să
croșeteze vorbe politician-
iste, nu le-a servit liberalilor

(netreziți nici măcar de sub
propria povară), ci a aruncat
o analogie „de salon”. Sau,
de la caz la caz, de sală de
operații, după gen, profunz-
ime ori încărcătură
orgolioasă.

Pentru că nu pe
femei, la general, le-a trimis
savantul Leon Dănăilă „la
cratiță”, nici măcar ca

reminescență a unei
mentalități de generație, ci
pe una singură. Singura
care ar fi trebuit să simtă iro-
nia delicată a chirurgului și
psihologului. Iar doctorul și-
a inserat ironia așa cum
lucra cu bisturiul, sub

anestezie și cu multă
delicatețe, în esență însă,
cu evidentă trimitere la
„competențele” șefei sale de
partid, punctual, omul având
poate o singură vină. E
drept, o vinovăție „mare” în
lumea încorsetată a liberal-
ismului de mahala politică,
aceea de a spune ceea ce
gândește. „Femeile, în gen-

eral, au treabă acasă, se
ocupă cu alte lucruri, de
familie. Gândul le este în
altă parte”. Sau ar fi trebuit
să precizeze: „mai ales
unele, mai ales una”?!

Și chiar dacă va fi
hulit, etichetat drept miso-

gin, poate și reclamat pe la
asociațiile pentru combat-
erea discriminării, măcar
doctorul Dănăilă a pus un
diagnostic sincer, chiar
apolitic (!), unui liberalism
care suferă, nu atât din lipsa
liderilor reali în capul unor
treburi care cer mâni de
bărbat (sau de „bărbată”!),
ci de o efeminare excesivă.

Or, dacă salvarea
PNL-ului cere o mână forte,
„misogină”, care să elimine
„muierile” politice din partid,
nu femeile, atunci doctorul
Dănăilă chiar își merită locul
pe lista pentru Senat. Măcar
așa va mai exista cineva în
PNL care să-i aducă aminte
Alinuței să nu încurce „bor-
canele” de la sediul
formațiunii cu biberoanele
de acasă. Sau invers, că la
câți „bărbați” papă-lapte
stau la țâța liberală…

În fond, parafrazând
o altă butadă a doctorului
Dănăilă, aceea că „decât să
schimbăm țara, mai bine
schimbăm conducătorii”, i-
am putea traduce Alinuței
mesajul pe care se face a
nu-l pricepe: decât să
schimbăm partidul, mai bine

schimbăm liderii, nu?!

●

Maia Sandu sau Igor Dodon…? Maia Sandu sau Igor Dodon…? 
Hillary Clinton sau Donald Trump…?Hillary Clinton sau Donald Trump…?

Romeo
Tarhon

PPro-europeana Maia
Sandu, candidata unică a
Partidului Acțiune și Solidar-
itate a ajuns spectaculos să
se confrunte în finala
electorală pentru funcția de
Președinte al Republicii
Moldova, cu liderul pro-rus al
socialiștilor, Igor Dodon.
Competiția dintre cei doi
candidați din Basarabia are
multe similitudini cu spectac-
ulozitatea confruntării zgo-
motoase, agresive și
murdare dintre aspiranții la
funcția de Președinte al
SUA, Hillary Clinton și Don-
ald Trump.  Diferența o face,
prin discurs și echilibru, Maia
Sandu, supusă atacurilor fu-
ribunde ale aparatului de
campanie al lui Dodon, un
personaj butucănos de mis-
ogin.

Maiei Sandu i se
impută de către analiști și
comentatori, printre altele,
faptul că s-a focusat în cam-
panie mai mult pe subiectul
corupției care a capturat
statul și că nu se arată o
adeptă zgomotoasă a reîn-
tregirii, evitând să precizeze
dacă este sau nu unionistă.
Dar, deși evită să-și pre-
cizeze poziția,  nu înseamnă
că nu este o unionistă și că,
dincontră, ar fi o anti-

unionistă. Nu există nici
măcar o singură declarație
în acest sens, din care să
rezulte că respinge ideea
reîntregirii, așa cum
încearcă să speculeze
nesimpatizanții ei  și scep-
ticii.

Constatăm, în
schimb, faptul că „emblema
de unionist” s-a băsescizat
(!) demagogic și în Basara-
bia. Această femeie se bate

prin puține cuvinte și fără
declarații pompoase, pentru
europenizarea Basarabiei,
pentru recuperarea decala-
jului față de celelalte țări la
toate nivelurile și reușește,
cu toată aparenta ei fragili-
tate  feminină, să inspire
tărie, dârzenie, gândire
limpede pe direcția princi-
palelor obiective ale discur-
sului electoral, pe care le
vede realizabile pas cu pas.

Reîntregirea stă, de
fapt, în puterea unei națiuni,
a societății civice și nu a unui
șef de stat care nu se poate

împotrivi voinței populare, in-
diferent de convingerile lui.
Maia Sandu nu face caz din
visul reUnirii pentru a nu-și
demagogiza discursul. Dar
nici nu i se poate imputa că
nu își iubește poporul (cel
mare…) și istoria țării (celei
mari…). Urmărindu-i
evoluția electorală, nu am
găsit nici o declarație,  nici o
frază a ei prin care să
respingă obiectivul național

și, în mare măsură,  occi-
dental, de conjunctură, al
reîntregirii.

Între un Dodon care
ar oferi ruşilor Basarabia,
ceea ce nu se fereşte să
afirme mai voalat sau 
mai transparent, şi o Maia
Sandu pro-europeană într-o
perioadă în care tot mai
multe voci politice din Eu-
ropa și USA sugerează
necesitatea re-unificării teri-
toriale a României Mari, ca
reparație istorică și ca strate-
gie geo-politică și geo-
militară, de a flanca imperiul

rus prin vecinul lui
tradițional, România, întărit,
fortificat, militarizat, inclus în
scutul NATO antirusesc,
este de preferat Maia Sandu
a cărei deschidere poate fi
mai lesne corectată pe
direcția voinței populare și a
strategiei capilor puterilor
decidente care văd un peri-
col planetar  în Putin și
strategii lui. Este evident fap-
tul că numai un război de
proporții ar mai putea salva
economia slabă a Rusiei.

Statutul unui
Președinte al Republicii
Moldova, altul decât unul
pro-rus, este încorsetat
constituțional și nu îi va
asigura nici unui titular al
funcției de șef de stat  puteri
speciale de genul celor pe
care Putin și le-a asigurat
mai ales prin oligarhii pe
care i-a format subordonat și
răspândit în lume.  Mandatul
de Președinte al Republici
Moldova  nu poate avea
decât una dintre cele două
direcții de orientare: fie pro-
ocidentală, fie pro-rusă.
Pentru oricine ar ocupa
această funcție în statul
moldovenesc,  nu există
cale de mijloc.

Este de înțeles că
rușii le-ar lua basarabenilor
totul și nu le-ar dat nimic, pe
când occidentalii le-ar putea
da, i-ar putea ajuta eco-
nomic, ar putea investi în

Basarabia pentru acceler-
area recuperării decalajelor
și – atenție!, ar putea apăsa
pedala accelerării re-între-
girii. Reunificarea Basarabiei
cu România este tot mai ev-
ident obiectivul unui proiect
inevitabil, necesar, dorit,
urmărit… fiind doar o
problemă de timp și de ne-
gocieri al căror curs depinde
de mișcarea civică unionistă
dirijată în sensul inoculării
voinței unioniste în conștiința
colectivă a poporului
basarabean, în mare parte
rusificat, înțepenit în
prejudecăți depășite istoric.

Derusificarea are loc
lent, prin expirarea
generațiilor vârstnice și prin
înlocuirea lor cu cele
proaspete, deschise unui
Occident din ce în ce mai
primitor, fie doar și pentru
forța lor de muncă,
inteligența și pregătirea lor.
Vreau să cred că toți
decidenții din Basarabia,
România, Europa , SUA  și
statele aliate acestora își vor
acționa în direcția re-între-
girii României, o necesitate
comună a lumii de dincoace
și dincolo de frontierele cu
Rusia. Maia Sandu poate
avea un rol istoric simbolic în
acest proces de reconfigu-
rare a lumii mileniului trei.

●


