
Serie Nouă

Anul VI

Numărul 289

(6764/1329)

11 - 17 ianuarie  2017

„Mai plăcut e să-ţi aduci aminte

fericiri trecute, decât ca după o

tinereţe uscată să ai târziu ceea

ce n-ai avut la vreme.”

- George Călinescu
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Ordonanța de (la) partid…Ordonanța de (la) partid…

Cezar Adonis
Mihalache

AAvem premier!…
Momentan, pe hârtie și doar
pentru acoperire… Adică,
încă înghesuit între
ghilimele responsabilității în
fața, nu a partidului (nici
măcar!), ci a șefului PSD.
Pentru că, deși ar fi trebuit
să-l vedem și să-l auzim de
acum doar pe el, în realitate,
Sorin Grindeanu se lasă
încălecat de condamnatul
de la Gartea. Și nu este

vorba de două săbii în
aceeași teacă… Ci de o
lipsă de bărbăție… E drept,
poate fi și un pic de joc în
acest început de rol de pre-
mier supus. Cât să treacă
puntea Parlamentului. Și
poate că, mai apoi, având
votul forului, își va asuma și
rolul după cum așteaptă
țara. Nu după cum voiește
partidul ori, mai grav, con-
damnatul Dragnea Liviu.

Iar primele lui „lupte”
vor și cele mai dificile. Dar
definitorii pentru viitoarea lui
imagine de premier. Nu vor
fi însă lupte cu opoziția
politică, nici măcar cu sindi-
catele ori societatea civilă!
Ci cu acela care l-a propus!
Căci, va trebui să sfarăme
imaginea de copil de mingi
pe care i-a construit-o ip-
ocritul Dragnea, apoi, să
pună opreliște nesimțirii
acestuia de a se impune
peste treburile Guvernului
încă înainte de a fi învestit.

Și se anunță o luptă
dificilă. Dar, dacă Sorin
Grindea va decide și va
reuși să-și asume șeful lui
de partid… lider doar acolo
unde acesta își are locul, în
capul formațiunii, va avea
tot dreptul să ne guverneze.
Altminteri, dacă îl va lăsa pe
acesta să se interpună în
continuare peste imaginea,
iar, mai apoi, peste treburile
guvernului, la fel de arogant

și nespălat în cutume și legi,
premierul Sorin Grindeanu
se va transforma din „copilul
de mingi” din perioada
desemnării într-o ordonanță
personală a condamnatului
Dragnea. Adică acel om de
care chiar vom putea fi
încredințați că a fost numit
doar pentru a scoate, rând
pe rând, scheletele din de-
bara și a se îngriji de binele,
nu al țării, nici măcar al par-
tidului!, ci personal al lui
Dragnea Liviu. Al lui, și al
celorlalte târtițe de

pușcăriași pe seama cărora,
acesta își joacă rostul
politic.

Și, da, poate 
că sms-ul trimis de 
Iohannis pentru confirmarea
desemnării nu a fost atât de
ironic cât, mai ales, o
măsură de comunicare pe
care o merita, la acest nivel,
o ordonanță-copil de mingi.
Pentru că unei „ordonanțe”
nu te deranjezi să-i vorbești
personal, ci tragi de
clopoțelul care să-l
trezească la ore cât mai
nefirești, nu-i așa?! Că așa
fac „boierii”… Și, într-
adevăr, de mult „succes” va
avea nevoie Sorin
Grindeanu pentru a stopa
încălecarea instituțională a
Guvernului de către Liviu
Dragnea.

Desigur, poate că,
noul premier a fost luat și
prin surprindere. Nu atât de
nominalizarea făcută de
șeful PSD, ci de tupeul
acestuia de a fi ieșit să
vorbească în numele lui!
Pentru că Liviu Dragnea a
„făcut” calendarul trecerii
cabinetului Grindeanu, Liviu
Dragnea a „decis” ce nume
și câte ministere va avea
guvernul, ba, el a „stabilit”
până și norma de festivism
de la învestire! (Că dacă nu
e el, nici altul să nu se bu-
cure de cupa formală a unei
șampanii care, tare ne e

teamă, doar așa ar fi putut
curge în valuri la venirea
PSD-ului la bucate!).

Ca joc politic, Sorin
Grindeanu nu poate fi
acuzat de nimic. Dacă ar
tăcea mâlc și ar accepta
aceste ieșiri a aceluia ce se
visează, nu doar cocoșul
PSD, ci și al țării, doar pen-
tru a avea siguranța porto-
foliului în buzunar… Și
totuși, ca om, ca bărbat
politic, ca imagine, el începe
cu… stângul. Pentru că
aceste interferări peste

imaginea lui sunt pete ce nu
vor mai ieși.

Emil Boc s-a lăsat
mult mai puțin încălecat de
Traian Băsescu. Sau, cel
puțin, fostul președinte a lu-
crat cu mai multă finețe.
Liviu Dragnea este însă 
un țopârlan, înzestrat cu
istețimea descurcărețului
venit de la coada vacii, dar
lipsit, oricât ar fi stat la mese
cu „boierii” (cărora le-a și
tras fețele de masă de sub
nas!) de eleganță. Da, se
chinuie să vorbească fru-
mos! Da, se străduiește să
nu-și dea arama pe față
când nu-i convine ceva!
Numai că, de prea mult
venin strâns în el, din
frustrări ce s-au tot adunat
în spatele scenei în care a
stat ani întregi, chipul îl
trădează.

Sorin Grindeanu ar
trebui să ia dară aminte la
umilințele pe care le-a ac-
ceptat Emil Boc. Și să nu
repete acest exercițiu al ca-
pului plecat. Căci, mai bine
retezat de sabia partidului,
decât înghesuit într-un colț
de filă de guvernare sub
eticheta de „ordonanță”.
Pentru că de numele
ordonanțelor, chiar dacă au
avut poate un rost mai mare
decât al oamenilor pe care i-
au servit, nu-și mai aduce
nimeni aminte…

●

Unirea din noi!Unirea din noi!

Al. Stănciulescu
Bârda

ÎÎn ziua de 1 Decembrie
1918 s-a încheiat un proces is-
toric îndelungat. La acea dată s-
a consfințit oficial, că speranța
și lupta a milioane de români s-
au împlinit. Nu a fost ceva artifi-
cial, forțat, o hotărâre de
cancelarie, străină de realitate.
Nu a fost darul binevoitor al
unor puteri străine. A fost efectul
firesc a secole de jertfă adusă
pe altarul istoriei. Atunci a fost
ceasul astral al neamului româ-
nesc. El a încununat miile de
eroi căzuți sau răniți pe câm-
purile de luptă ale Primului
Război Mondial. A fost
consecința efortului supraome-
nesc al românilor de la
Mărășești, Mărăști, Oituz, Valea
Jiului, Turtucaia.

Unirea a fost prezentă
în viața românilor dintotdeauna.
Condițiile istorice nu ne-au per-
mis s-o realizăm faptic, deplin.
Granițele politice care au
despărțit vremelnic pe români
au fost artificiale. Niciodată ei n-
au socotit că acestea sunt
veșnice. Proverbul ,,Apa trece,
pietrele rămân!” a fost ca un
crez al răbdării, al speranței, al
încrederii în Dumnezeu și în
dreptatea Lui. Ne-au unit limba,
credința creștină, cântecul
doinei,  cântecul de leagăn și de
dor, de dragoste  și de revoltă,
bocetul și colindele. Ne-au unit
ca-ntr-o horă dansurile noastre
românești, datinile din toate an-
otimpurile, sărbătorile, nunțile și
înmormântările, pomenile și
parastasele. 

Ne-am unit în fața
puhoaielor de năvălitori, care au
venit din cele patru vânturi ca să
ne ceară pământ și apă, copii,
vite, cereale, băutură și
adăpost. Ne-am unit în fața cat-
aclismelor de tot felul, fie că au
fost cutremure, inundații,
alunecări de teren, incendii, vi-
jelii, potoape. Ne-am unit când
ne-au amenințat dușmanii, bo-
lile și nenorocirile. Ne-am unit
ca să ne scăpăm turmele din
gura lupilor, urșilor și altor jivine.
Ne-am unit pe câmpul de luptă,
la semănat și la prășit, la cosit
și la secerat. Niciodată nu ne-
am socotit singuri, ci, atâta
vreme cât am știut că în casa
de alături, în sat, în cetate sau
oraș, în țară și dincolo de frun-
tariile ei trăiește un suflet de
român, un frate, un vecin, un
fârtat, am fost mai puternici, nu
ne-am dat bătuți, ci am rezistat
cu eroism. 

Ne-au înfrățit Dunărea,
râurile și pâraiele, câmpiile,
dealurile, văile, munții și codrii.
Carpații ne-au fost ca o centură
a puterii și a nădejdii, marea ca
o gură de oxigen, ca o cale spre
veșnicii. Dumnezeu ne-a fost
tată și Țara ne-a fost mamă. Cu
prețul vieții noastre am luptat ca

să nu fie terfelite numele și
demnitatea părinților noștri. Am
dat liftelor păgâne tot ce-a fost
nevoie: ascuțișul sabiei, izbitura
buzduganului, iuțimea săgeții,
iar, când  ne-a copleșit
mulțimea lor, le-am dat bani, ce-
reale, vite, copii, dar nu le-am
dat o palmă de pământ din
trupul Țării. Mai mult, nu am
permis ca pe pământ românesc
să se așeze cohorte de păgâni,
să-și construiască moschei, să
ne transforme în pașalâc. Am
avut demnitate și cu prețul vite-
jiei și diplomației am apărat-o. 

Ne-a văzut Dumnezeu
zbaterea, truda, credința și
speranța, ne-a auzit suspinul și
rugăciunea și ne-a ocrotit și El
prin veacuri. Nu ne-au strivit
cizmele uriașilor, nu ne-au per-
vertit sufletele credințele
deșarte.

Am vorbit cu mândrie
de Țara Românească, Țara
Moldovei, Țara Transilvaniei,
Țara Banatului, Țara Bucovinei,
Țara Maramureșului, Țara Do-
brogei, dar întotdeauna am avut
conștiința că ele sunt părți ale
vechii Dacii, părți ale României,
împărății ale limbii și neamului
românesc. Limba română și
credința ortodoxă au fost sân-
gele care a circulat prin toate și
le-a dat viață și legitimitate prin
veacuri.

Ziua de 1 Decembrie
1918 a fost pecetea, ștampila
trecutului, dar și temelia viitoru-
lui acestei nații. Ea ne bucură,
dar ne și obligă. 

Suntem urmașii celor
ce au realizat România Mare,
celor ce-au trăit bucuria
supremă de la 1 Decembrie
1918. Nu putem să fim mai pre-
jos. Le-ar fi rușine părinților și
strămoșilor de noi. S-ar zvârcoli
în mormânt, dacă am lăsa nea-
mul și țara să se destrame,
dacă am trăda crezul de veacuri
al înaintașilor noștri. A curs prea
mult sânge și prea multe
lacrimi, ca ele să nu dea rod în
sufletele urmașilor. S-au înălțat
prea multe rugăciuni spre Dum-
nezeu, ca El să rămână indifer-
ent și să lase neamul românesc
să piară. I-am înălțat prea multe
biserici și mânăstiri în sate și
orașe, în munți și în câmpi, ca
El să ne părăsească. Așa
păcătoși cum suntem, dar sun-
tem ai Lui! Nu-Și va uita și nu-
Și va lăsa copiii pe mâini străine
sau în risipire. Iar dacă-I vom fi
dragi..., o nouă zi de 1 Decem-
brie 1918 ne-o va dărui curând!

Dă, Doamne, și
ascultă-ne ruga!

●
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Arta României, pulverizată...Arta României, pulverizată...

Grid
Modorcea

CCu Licitaţia de Iarnă,
Casa Artmark şi-a încheiat
un an plin de izbânzi. În ce
constă însă acest bilanţ? În
pulverizarea unor colecţii.
Dacă privim lucrurile nu sub
aspect pecuniar, ci din
punct de vedere estetic sau
patrimonial, o casă de
licitaţii este ca Ianus, are o
faţă benefică şi una
malefică.

O temelie sau o
construcţie artistică se face
greu, în timp, în sute de ani,
cum a fost colecţia de artă a
vechii familii boiereşti Manu.
Spun „a fost”, fiindcă, prin
Casa de licitaţii Artmark, nu
mai este. Această colecţie a
fost creată generaţie după
generaţie, consolidată în
câteva sute de ani, şi
pulverizată în câteva ore,
într-o seară. Una dintre cele
mai preţioase colecţii de
artă ale României, s-a pul-
verizat, s-a împrăştiat la
diferiţi cumpărători din ţară
sau din afară. Aşa s-a în-
tâmplat şi cu colecţia de
obiecte personale
aparţinând lui Constantin
Brâncuşi. Şi nu există
licitaţie să nu asistăm fie la
amputarea, fie la pul-
verizarea unor colecţii, evi-
dent, încăpute pe mâna
moştenitorilor, care adesea
nu mai au nici o legătură cu
ele şi care le vând pentru
bani. O pasiune cu multiple
ramificaţii, morale, istorice,
politice şi artistice,
degenerează într-o dispută
materială.

Aşa s-a întâmplat şi
la ultima licitaţie, când
malaxorul a zdrobit colecţiile
Lucian Blaga, Constantin
Doncea şi Jules Pascin.

De la toate licitaţiile
la care am asistat eu în ul-
timii opt ani de când există
această casă, am plecat
trist, fiindcă asistasem la o
nouă decapitare a unei
colecţii. Parcă ceva se am-
puta şi din mine. Dar nu e
vina Casei de licitaţii. Acesta
este sistemul în care trăim.
El a generat o astfel de
afacere. Casa este un inter-
mediar, un mijlocitor, între
vânzător şi cumpărător. E
ca un magazin de artă în
care piesele sunt estimate
la un anumit preţ, dar se
vând nu direct, la kilogram,
ci prin licitaţie. Casa devine
un co-patener al
vânzătorului, fiindcă ia un
procent din  vânzarea
pieselor. Deci e co-
interesată ca afacerea să
iasă cât mai bine.

Din păcate, o operă
de artă este tratată în acest
caz ca marfă. Fiindcă o

casă de licitaţii nu formează
o cultură, nu ajută la for-
marea de colecţii, să auzim
că a refăcut o anumită
colecţie, dar are totuşi rol de
supapă, fiindcă este un
lucru necesar ca valorile să
circule. Ea ajută astfel la
circulaţia valorilor. Dar şi la
înstrăinarea lor. Iată feţele
unei Case de licitaţii. Am
asistat la vânzarea unor
colecţii regale, de docu-
mente preţioase pentru isto-
ria României. Unde sunt?
Căutaţi-le ca Diogene cu
lumânarea. Casa de licitaţii
nu are nici un rol moral,
fiindcă ea vinde tot ce i se
oferă. Ea nu face nici artă,
nici istorie, nimic de acest

gen, fiindcă nu are prin
statut nici un proiect cultural
sau patriotic, să consolideze
tradiţia, să spunem. Dacă i
se oferă să vândă drapelul
lui Avram Iancu, îl vinde.
Raţiunea ei de a fi este
îndreptată numai într-o
direcţie, să câştige. Şi să
stabilească recorduri de
vânzări.

Evident, ea este
seismograful ţării, fiindcă
ilustrează foarte bine put-
erea de cumpărare a
românilor. Prin ea se poate
lua pulsul pieţei de artă. E
adevărat, cei care cumpără
sunt oameni cu bani, mulţi
dubioşi, adică fără o
pregătire în domeniul artis-
tic, care au înţeles că se
poate spăla bani negri
cumpărând o operă de artă.
Peste tot în lume se petrece
acest tip de troc.

Şi o casă vinde tot,
orice. Am asistat la Londra
la o licitaţie în care se vin-
deau gloanţe şi alte materi-
ale din primul război
mondial. O casă e ca un
malaxor uriaş, care înghite
orice. Pictura clasică
românească, de pildă, este
decimată, pulverizată,
aruncată în toate direcţiile. A
ajuns o biată cârpă de şters
praful culturii. Dar la Licitaţia
de Iarnă recordul l-a stabilit
tot bătrânul Nicolae Grig-
orescu.

Celebrele lui
Ţărăncuţe, numite „de la

fântână”, fiindcă mama şi
fata ei se întorc pe o potecă
cu ulcioarele pline cu apă,
s-au vândut cu 320 000
euro! Şi tot o lucrarea de-a
sa, Car cu boi la amiază, a
fost achiziţionată cu 60 de
mii euro. Iată că pictorul
ţăranului român este
preferat şi azi şi stă în frun-
tea topului de vânzări, deşi
orice clasic al francezilor, al
italienilor, englezilor, olan-
dezilor sau americanilor,
este cotat la zeci de mil-
ioane de dolari. Noi la acest
nivel suntem. Şi între Nico-
lae Grigorescu şi ceilalţi cla-
sici există o prăpastie. De
pildă, un tablou de Gheo-
rghe Petraşcu, Copii pe dig,

s-a vândut cu 6 500 euro.
La fel, Ciucurencu, Piliuţă,
Ghiaţă, Iser, Bassarab, Ver-
mont, Băncilă, Biju,
Strâmbu, Cumpăna,
Vrăneanţu, toată pleiada de
artişti consacraţi se vinde la
sume derizorii. A făcut
excepţie un tablou de
Toniza, Intimitate, dat cu 65
mii euro, dar altul, Schiţă de
nud, doar cu 14 de mii. Fe-
meie în interior al lui Pallady
a fost achiziţionat cu 18 mii,
iar Casă din Brebu de
Ştefan Luchian, cu 13 mii.
Însă sute de alte tablouri s-
au dat cu preţuri foarte
scăzute, sub o mie de euro.
Se vinde orice. Se
pulverizează efectiv arta
clasică românească.

Nu mai vorbim de
arta contemporană, care
nici nu există. De fapt, nici
nu contează, cu excepţia lui
Adrian Ghenie, desigur, a
cărui lucrare Podul,
estimată de experţii casei la
7 – 12 mii euro, s-a vândut
cu 60 de mii euro, datorită
faptului, indiscutabil, că
artistul a căpătat renume
internaţional, vânzându-şi
câteva lucrări în Occident şi
în America cu milioane de
lire sterline sau de dolari.
Dar valoarea lucrării Podul
e dată de estimarea casei.
Care e corectă. Din acest
moment, e imposibil să se
mai poată stabili valoarea
reală a acestui artist, fiindcă
pe el îl propulsează acum

cota internaţională a
vânzărilor. A intrat în acea
zonă a ambiguităţii, care
convine, de regulă, artiştilor,
fiindcă feţele medaliei pot fi
lesne confundate. Nu mai
ştii dacă Ianus priveşte în
faţă sau înapoi. Înainte de a
fi artist, de a avea o operă,
un stil, o clasă estetică, el
are o cotă de vânzări, un
prag foarte înalt, ceea ce
arată că Ianus face casă
bună cu Fortuna. Dovadă
că la acest capitol, la
vânzări, Ghenie i-a depăşit
pe clasicii artei româneşti, a
depăşit, de pildă, formida-
bilul tablou Pietà al lui Cor-
neliu Baba, care a fost
achiziţionat doar cu 47 500

euro! L-a depăşit şi pe Nico-
lae Grigorescu, pe toţi. Mai
are să-l depăşească pe
Brâncuşi şi urmează Pi-
casso, mai ştii?!

Deja licitaţia
denaturează complet
percepţia valorică. Se
inversează aproape total
judecata dacă nu mai ţinem
seama de criteriul estetic, ci
numai de suma cu care este
achiziţionat un tablou. E ca
la film. Dar succesul de
casă nu coincide şi cu val-
oarea, or aici e sarcina criti-
cilor, fapt foarte dificil, plus
că în calea judecărţii de val-
oare stă şi Casa de licitaţie,
care nu agrează critica,
fiindcă are intres să vândă
cât mai bine, indiferent de
valoarea estetică a unei
opere. Ea înstrăinează fără
nici un regret moral sau es-
tetic. Dovadă că o operă de
referinţă, pecum aceea a lui
Jules Pascin, a fost
estimată de casă la preţuri
derizorii, în jur de 100 euro
piesa, deşi această operă
este de referinţă în istoria
avangardei româneşti. Sau
sunt licitaţii de ceasuri, de
bijuterii, de moblier, de
vestimentaţie, în care multe
piese sunt licitate la sume
de 50-70 de euro! Casa
reflectă foarte bine disper-
area de a vinde orice şi în
acelaşi timp sărăcia
românilor, fiindcă, dacă ar
avea cotă internaţională, nu
ar trebui să accepte decât

opere de la o mie de euro în
sus, să spunem. Dar în
aceste condiţii ar da fali-
ment, s-ar desfiinţa, fiindcă
existenţa ei se bazează pe
loturi la preţuri derizorii.

Trist este că şi
colecţii ca Blaga şi Pascin
au fost destrămate. Cu câtă
trudă se strânge o colecţie!
Şi în mult timp, în zeci, sute
de ani. Şi ce repede se
pulverizează. Unul adună,
altul risipeşte. Dar întot-
deauna unitatea e mai
puternică decât disper-
sarea. Locul colecţiilor, în
timp, este la muzeu, dar la
noi muzeele de artă sunt
fantome ale culturii. Însuşi
Muzeul Naţional de Artă al
României îşi vinde colecţiile
sau le pierde, cum s-a în-
tâmplat şi cu colecţia Manu.
Pierde MNAR, pierde şi
România. Se pierde astfel
tezaur după tezaur. Cui îi
pasă? Nimănui. Fiindcă nu
există lege. Şi unde nu-i
lege, nu-i nici tocmeală.
Fiecare face ce vrea. Nu e
bine. E rău. Niciodată
MNAR nu va fi un focar de
cultură dacă nu are colecţii.
Mă simt ca acasă la MET,
adică la Metropolitan
Museun of Art din New York,
fiindcă întreg acest colosal
muzeu e bazat pe colecţii
celebre, ale unor mari
colecţionari americani. El e
un simbol de rezistenţă în
faţa caselor de licitaţii,
fiindcă muzeul conservă, în
timp ce casele pulverizează.

Paradoxul lui Ianus
este că ele risipesc, după ce
luni de zile, uneori şi ani,
adună, colectează, ca să
împrăştie, prin vânzare! Dar
când oare ceea ce este
înstrăinat, revine acasă, la
muzeu, şi redat privitorului
obişnuit, pentru care a creat
artistul? La noi, aşa ceva
este exclus, deocamdată,
nici măcar în visul cuiva nu
există, să vezi şi aici şiruri
nesfârşite de oameni cum
stau la rând să intre la
MNAR, aşa cum vezi la
MET, la Tate Modern, la
Prado şi alte muzee mari
ale lumii. Iar malaxorul de
valori, casele de licitaţii ale
României nu fac altceva
decât toacă şi ce a mai
rămas. Toată arta bună a
României este pulverizată
de ele. Şi nu ajunge unde
trebuie. Fiindcă uşile mare-
lui muzeu naţional sunt în-
chise.

●



4 Tichia de politician

„Basarabia – destin şi provocare”„Basarabia – destin şi provocare”

Redacția

RRecent, la Editura
Pontos din Chişinău a fost
lansată cartea “Basarabia –
destin şi provocare”, volu-
mul I, autor Galina Martea
(dr., acad., scriitoare,
ziaristă).

„Basarabia – destin
şi provocare” este o lucrare
literar-istorică, în proză, ce
scoate în evidenţă cele mai
dureroase momente din
viaţa poporului basarabean
în anii de independenţă,
1991-prezent, şi, nemijlocit,
abordează tema dezastrului
economic, social şi politic
care s-a abătut peste R.
Moldova în această
perioadă de timp. 

Cele mai critice as-
pecte care au lăsat
urmări/amprente extrem de
grele în existenţa societăţii
basarabene s-au centrat, în
mod special, pe: neglijarea
de către clasa dominantă a
valorilor identitare naţionale
şi a valorilor umane/sociale;
neglijarea valorilor spiri-
tuale, acestea nefiind con-
siderate ca fenomen
normal/necesar în existenţa
omului şi a societăţii;
îmbogăţirea clasei domi-
nante din averea statului;
inexistenţa obligaţiilor
morale şi funcţionale din
partea clasei de 
guvernare faţă de
necesităţile poporului; pro-
movarea fărădelegilor la
nivel de stat, acestea
creând premize reale pentru
instaurarea în cadrul ţării a
unei anarhii absolute şi, re-
spectiv, a unor condiţii de
trai inumane (în mod aparte
pentru cetăţenii din mediul
rural) ce au condus
existenţa poporului la
degradare umană şi socială;
etc. 

Sub o notă destul de
dramatică şi tristă sunt
imaginile ce descriu situaţia
reală privind  condiţiile de
viaţă şi de trai ale poporului
în perioada celor 25 ani de
independenţă a ţării şi, ne-
mijlocit, despre realitatea
românilor din Basarabia
care continuă să existe în
condiţii destul de umilitoare
pentru faptul că se
consideră români în propria
ţară şi că sunt adepţi ai
unirii. 

Pe lângă problemele
economice şi sociale, care
se agravează tot mai mult,
se profilează o realitate
destul de clară cu privire la
incompetenţa clasei de gu-
vernare şi politice în a con-
duce ţara pe criterii
democratice şi civilizate. Cu
o verticalitate aparte sunt
eseurile ce descriu reali-

tatea existentă prin care as-
pectele negative prevalează
tot mai mult şi sunt extrem
de prezente în viaţa poporu-
lui basarabean.

În modul acesta, R.
Moldova continuă să existe
ca stat independent, dar, si-
multan, împrejmuit de o
întreagă gamă de probleme
sociale, economice şi
politice care, în consecinţă,
distrug, cu adevărat, nu
numai identitatea naţională
a poporului şi a societăţii,
dar şi însuşi existenţa aces-
tora. 

La acest subiect
sunt prezenţi factori pre-
cum: ignorarea aspiraţiilor

prioritare ale poporului de
către clasa dominantă; gu-
vernarea ţării are loc mai
mult pe principii de interese,
fără a fi luate în consideraţie
componentele necesare de
protecţie socială a
cetăţenilor; justiţia devine tot
mai coruptă cu dezavantaje
enorme pentru stat şi pentru
cetăţeanul ţării; sărăcia
devine un factor normal în
viaţa poporului, fără a fi
luate măsurile de rigoare şi
de salvare a situaţiei exis-
tente; exodul populaţiei
devine o regulă obligatorie
în viaţa acesteia;  blocarea
finanțărilor externe are loc
frecvent din motive de neîn-
credere în clasa de gu-
vernare; investiţiile străine
lipsesc aproape integral din
economia tării; corupția
instaurată de la A la Z în
toate domeniile de activitate
socială/publică şi, nu în ul-
timul rând, la nivel de stat;
nepotismul/cumetrismul
este prezent în derularea tu-
turor afacerilor de interese
şi de încadrare în câmpul

muncii, fără a fi luată în
consideraţie competenţa şi
profesionalismul omului;
ineficiența şi incapacitatea
instituțiilor publice forţează
procesul de obţinere cât mai
rapidă a falimentului inte-
gral; etc. Astfel, R.Moldova
continuă să se regăsească
într-o situaţie extrem de
confuză care, în rezultat,
produce doar degradarea
integrală a societăţii. Forţele
politice, în majoritatea
cazurilor, ignorează tot mai
mult orientarea pro-
europeană, spre Occident,
în aşa mod, ignorând, la di-
rect, valorile umane civi-
lizate/valorile identitare

naţionale/valorile identitare
românești. Toate aceste
fenomene sunt prezente în
pas cu starea de lucruri din
anii de independenţă, în
special din ultimii 15 ani,
acestea fiind marcaţi de un
proces extrem de anevoios
în existenţa şi supravieţui-
rea omului basarabean. 

Degradarea umană,
socială şi economică se
desfășoară pe fundalul
crizei politice, aceasta, de
asemenea, fiind realizată de
către clasa dominantă nes-
pus de coruptă şi
incompetentă care nu
cunoaşte lecţia de a admin-
istra ţara pe criterii umane
civilizate şi democratice.

Aspectele ce
vizează sărăcia absolută,
inexistenţa protecţiei so-
ciale/sanitare, migraţia în
masă a poporului, violenţa
asupra copiilor şi femeilor
sunt fenomene mai mult ca
reale ce caracterizează so-
cietatea basarabeană în anii
de independenţă. 

Astfel, prezentul din

R. Moldova este invadat de
beznă ce produce incultură,
ignoranță, degradare
umană/socială la cel mai
josnic nivel. În aşa mod,
fenomenele relatate, parţial,
în lucrarea „Basarabia –
destin şi provocare”, volu-
mul I, reprezintă realitatea
nespus de nenorocită a
poporului basarabean în
epoca contemporană.

„Basarabia – destin
şi provocare” cuprinde, ne-
mijlocit, şi eseuri ce
abordează tema conştiinţei
naţionale, sistemului de val-
ori, ideea naţională, idealul
naţional, etc., lucrări 
cu scop instructiv-
educativ pentru societatea
basarabeană şi, nu în ul-
timul rând, pentru omul din
R.Moldova care trebuie să
conştientizeze corect reali-
tatea fenomenelor care îi
determină existenţa şi
supravieţuirea într-o soci-
etate.

PARABOLA IDENTITĂŢII

O vorbă populară
afirmă cu înțelepciune:
„Călătorului îi stă bine cu
drumul”. Dar cum îi stă unui
popor care s-a pornit în
căutare de sine?

După ce am parcurs
o cale lungă în timp şi
spaţiu, cale de 25 de ani de
independență, este firesc să
ne întrebăm cum ne stă
nouă cu drumul acesta? Am
mers corect pe poteca tim-
pului, rectiliniu ori am cotit
adesea impuși de obstacole
şi de împrejurări?

Că această cale
aleasă nu va fi ușoară o
știam din prima clipă, căci
ne-am confruntat de la bun
început cu o divizare a
societății pe criterii etnice și
lingvistice, după criterii
geopolitice şi după care a
urmat colapsul material.

Dar ceia ce e mai re-
gretabil, bagajul conștiinței
naționale era prea ușurel,
prea nepotrivit pentru dru-
mul greu pe care ne prop-
uneam să-l parcurgem.

Cronologia drumului
parcurs reflectă plenar ob-
stacolele ce ne-au ieșit în
cale: dezbinare teritorială,
război fratricid impus din
afară, pierderea din vizor a
idealului național, exodul
masiv al populației
conștiente de anumite valori
naționale, sărăcia cruntă și
multe alte nenorociri…

Cronologia drumului
parcurs reflectă vizibil şi
partea secretă a problemei
noastre – conștiința
națională. Căci cel mai greu
schimbările se produc în
conștiință.

Scriitorul, pedagogul
și filozoful Galina Martea

este cea mai în drept să
scrie despre marile noastre
probleme. Cartea pe care
ne-o propune BASARABIA-
-DESTIN  ŞI PROVOCARE
este o radiografiere
profundă a meandrelor
noastre identitare, care pen-
tru Basarabia şi basarabeni
a devenit problema prob-
lemelor.

Autoarea îşi
conturează sintezele nu din
surse împrumutate, nu dintr-
o lume imaginară creată
special ca spaţiu ori
platformă pentru meditaţie.

Experiența proprie a
facut-o să cunoască prob-
lema identităţii şi pe cea a
autoexilării. Dar depărtarea
de patrie i-a asigurat și un
mare avantaj – posibilitatea
de a ne privi dintr-o parte,
cu alți ochi, mai obiectivi,
mai judicioși.

Copleșită de firescul
sentiment, siropos, dulceag,
de nostalgie, specific nea-
mului nostru, ea ne
cercetează discret, cu ochii
savantului, care nu pregetă
să pună diagnoza cea mai
dureroasă, dar cea corectă.

Numai prin aseme-
nea studii putem să
verificăm dacă drumul par-
curs a fost cel corect ales,
dacă condrumeții au fost pe
aceiași lungime de undă,
dacă am mers înainte ori
doar am mimat mişcarea.
Refrenul secret al acestui
volum este Basarabia şi po-
vara nemiloasă a destinului.

Concluzia care se
impune în urma lecturii
acestei ediţii este una sigură
– ca să evoluăm avem
nevoie de o purificare. De o
transfuzie de conștiință
națională…

Și numai atunci vom
putea să preluăm drumul de
la capăt. Dacă ne urmăm cu
fidelitate idealul, negreșit
așa vom proceda şi doar
atunci vom izbândi... (Iurie
Colesnic, Maestru al Litera-
turii)  

●



Ghimpele Națiunii

Juncuța și ju(n)canul…Juncuța și ju(n)canul…

Cezar Adonis
Mihalache

SS-au găsit... Ea,
grasă și... atât, el privind
prelung la dânsa. Dar nu
pentru a-i admira formele
preapline de neprivitul al-
tora, ori mai știi?!, ci pentru
a-i culege vorbele înspu-
mate. Că s-a așezat juncuța
pe rol de jude fix pe sticla
ecranului TV. Și cum nu
prea încăpea a mai dat un
cot, o palmă, și a început să
ne ia la harță.

Vocala mugitoare în
numele (ne)libertăților civice
a lătrat din poarta României
(ne)curate un hidos mesaj
de cenzură: „Să se închidă,
voiesc!”. Nu vreun ong anti-
românesc, nici ușa în botul
feluritelor dobitoace analist-
ongiste, ci emisia unei tele-
viziuni. Și nu contează care
ar fi aceasta! Ar putea fi și
una de latrină, și una de
nișă! Nu numele, și nici
„mărcile” de scandal și jeg
de pe chiloții atârnați,
contează! Așa cum nu ar fi
trebuit să conteze nici în
clipa în care de pe fostul
OTV era demontată antena
în prima ordonanță de
urgență a cenzurii întocmită
de guvernul de atunci. Și
când, la vremuri trecute,

doamna cea necurată, prin
finanțele fundației sale, nu a
sărit să apere drepturile și
libertățile presei.

Și măcar de
rămânea așa și acum...
Privind la poarta cea
învechită a unei prese de-
modate, neinteresând-o
protejarea libertăților, chiar
și așa cum au fost ele
înțelese de către unii, și

care nu pot fi judecate de
cel ce se pretinde gardian al
societății civile (pe care nu l-
a pus nimeni, dar, iată, di-
mensiunea contează!). Dar
nu, acum a instigat la
închiderea unei televiziuni.
Azi una, mâine poate restul,
nu?!

Și nu, nu a cerut să

se dea jos sârmele pe care
atârnă rufele nespălate ale
postului cu pricina. Nici să
fie deratizate pe sub limbile
înveninate feluritele pupeze
care prestează a fătu(li)ci de
prompter. Ci direct
închiderea televiziunii, că
așa vrea dânsa. De fapt, ăia
care îi umflă, crede ea, fle-
icile de sub burțoiul
fundației, dar de fapt îi

freacă șuncile de sub șezut.
Și de ar fi stat

juncuța necurată singură în
fața abatorului de libertăți
civice, mugind în gol pre-
cum suratele ei, măcar
știam că nu poate lăsa mai
mult de o balegă și o
flatulență puturoasă. Dar a
venit din spatele ei...

ju(n)canul... Nu să-i
împlinească vreo poftă ca
între dobitoace, ci să îi dea
dreptate. Or, unde s-a mai
pomenit ca măcelarul de la
abatorul (de libertăți TV) să
țină partea dobitoacelor, fie
ele și necurate?

De fapt, cei doi s-au
potrivit în vorbă încă di-
nainte să i se ceară juncuței
să croșeteze o solicitare...

editorială de cenzură care
să devină, pe mâna
ju(n)canului, subiect de
analiză în CNA.

Ce, „măcelarii” nu
fac și ei trafic de influență?
Așa că Valentin Juncan,
membru CNA, s-a angajat
public să introducă personal
pe ordinea de cenzură a

forului solicitarea de la ne-
doamna juncuță.

Evident, nu o să se
treacă presa de mu(n)getele
de pip(p)idi de prin media la
care tot rumegă șefa de la
kominternul curat ongist.
Dar nici nu ar trebui să tacă!

Pentru că nimeni nu
are dreptul să ceară
închiderea unei structuri de
presă. Nu la 27 de ani de la
câștigarea dreptului de a
vorbi și nu într-un an în care
în țarcul cu jivine anti-media
avem latifundiarii de
neconstituționalitate ce ne
așteaptă, nici măcar la aba-
torul CNA, ci direct în
stradă, cu lama legii
defăimării.

Și numai mâine-
poimâine nu ne-om trezi cu
parteneriatul public privat
CNA-ongul necurat! Acolo
unde CNA nu poate ajunge,
în media virtuală, pentru a
se agita pe post de monitor
(că și vacile, nu doar... boii,
pot șede ca vițeii la poarta
nouă, nu?!), să intre cu in-
terpusa, iar acolo unde
„dânsa” nu încape cu pliurile
prea lăsate să trimită
juncănelul de serviciu.

●

Interesul național…Interesul național…

Aurel 
Brumă

ÎÎntre marile provocări
ale anului 2017, pentru soci-
etatea civilă, pentru România
profundă și, mai ales, tânără
(tinerețea fiind principalul
p r o d u c ă t o r / e x p o r t a t o r  
de viitor/speranță) câteva
binemerită să devină obiective
de acțiune comună, generală
(inclusiv sau, mai 
ales, prin combatul referendu-
murilor).Neconstituționalitatea
unor legi (listă și temă de dez-
batere deschisă de
președintele partidului majori-
tar în parlament, responsabil
de multe bâlbâieli legislative)
obligă intervenția decisivă,
supremă a electoratului în de-
finitivarea legilor privind acce-
sul la demnități/funcții nu doar
la nivel de Guvern ci și  prin
sancționarea demnitarilor în
culpă de integritate, astfel
încât, într-un calcul elementar
(437-140), numărul ocupanților
locurilor din parlament să fie de
297 (cu doar trei mai puțini
decât s-a decis printr-un refer-
endum asfixiat nevolnic și tu-
peist de o lege lectorală care,
în continuare, crează imunități
și foloase necuvenite în chiar
instituția legislativă a statului
de drept).

Indiferent de notori-
etatea antumă a aleșilor, ca și
ceilalți cetățeni ai țării, mai ales
parlamentarii trebuie să fie
selectați de rigoarea legii,

necum de locul ocupat pe o
listă de servituți! Cu un parla-
ment ecologizat se va obține și
un plus de credibilitate (internă
și externă), suspendarea pe-
nalilor de tot soiul putând fi un
semnal clarificat și pentru cele-
lalte structuri ale instituțiilor
statului, pentru ceilalți aleși din
piramida puterii.

Din nefericire sau spre
fericirea unora, regula prece-
dentului nu funcționează ca
normă decidentă în emiterea
unei condamnări, un aspect
care ar trebui să dea de lucru
juriștilor din actualul parlament
(câți or mai fi oare?). Cum așa
ceva ar conduce, spre exem-
plu, la condamnarea fără drept
de apel a unor importante per-
sonaje ca principali cauzatori
de efecte de lungă durată
asupra securității statului și,
contextual, la deterioararea
libertăților fundamentale prin
distrugerea economiei
naționale, regula precedentului
nu va funcționa.

Cu ani în urmă, ca
efect al intervenției a trei crai
de peste ocean (senatori
americani) s-a produs o
importantă modificare a discur-
sului istoric din România,
„holocaustul” devenind un
subiect al dezbaterilor acade-
mice, oficiale (deși încă insufi-
cient cercetat și argumentat în
toate interstițiile sale). Cu atât
mai mult recenta scrisoare
semnată de 13 senatori amer-
icani privind valoarea de
maximă contribuție a
exercițiului democrației

românești pe plan internațional
ca urmare a deciziei obligante
(3 milioane de semnături) pen-
tru Parlament de a include în
Constituție formula de tradiție
creștină a familiei (femeie –
bărbat) nu trebuie să
depășească limita acestei
ierni. Va funcționa însă regula
precedentului în contextul în
care mai importantă se pare a
fi problema președintelui
Camerii Deputaților, victimă a
unui așa zis „proces politic” și
garantul unui program care,
fără a-l avea pe respectivul
restaurat la Palatul Victoria, ar
scârțâi din toate încheieturile?
Or  parabola tătucului se pare
că, dincolo de Stalin, de
Ceaușescu sau, mai nou, Ili-
escu, Băsescu, Johannis este
în funcție, ne bântuie. Și stau
de mă-ntreb: mai importante
au fost Legile lui Moise sau
însuși Moise? Legile încă
respiră!

În 26 decembrie 2016
Guvernul României a adoptat
o propunere de moratoriu a
utilizării cianurilor în minerit pe
teritoriul României. Moratoriul
legal propus Parlamentului so-
licita o perioadă de 10 ani în
care tehnologiile pe bază de
cianuri nu ar putea fi folosite în
minerit. În acest interval de
timp, statul român ar avea da-
toria să desfășoare analize
amănunțite ale problemelor de
mediu generate de exploatările
miniere pe bază de cianuri (re-
spectivele concerne putând fi,
între altele, supuse unor pro-
cese de genocid, de crime îm-

potriva umanității), inclusiv să
exonoreze de plăți necuvenite
statul român față de concer-
nele în discuție. Modificarea
raportului de forțe în Parlament
ar putea induce clasarea prop-
unerii Executivului? Alt Gu-
vern, altă perspectivă? S-ar
modifica, oare, periculozitatea
cianurilor?

În lipsa asumării
transpartinice a unor strategii
de dezvoltare economică de
mică, medie sau mai înaltă al-
titudine, ferindu-se, ca dracul
de tămâie, de asumarea
continuității unor obiective de
maximă importanță națională,
generatoare de locuri de
muncă, etc., fiecare nouă gu-
vernare o ia de la capăt, de la
zero, zeroul ăsta înmulțit cu
valoarea zero a celor câteva
legislaturi, afundându-ne într-o
cotropitoare creștere minus,
minus zero, într-o agreată inte-
grare colonială sub deviza
(care?) secretizată a învârtirii
în jurul parului.

Societatea civilă (alta
decât cea academică, neo-
fanariotă) a săpat tranșee de
atenționare asupra
dezertificării pădurilor, asupra
hilarei transferări de interese
exogene asupra resurselor
naționale (gazele de șist),
asupra împovărătoarelor taxe
armonizate cu aberantele
stipendii pe care și le trage
clasa politică, asupra pericolu-
lui de disoluție prin false
regionalizări, asupra atentatu-
lui mizerabil la valorile per-
petue ale spiritualității române,

etc, etc. Dacă programul actu-
alului Guvern va miza (ca și
celelalte) pe asigurarea de fon-
duri prin vânzări de suverani-
tate, vom asista la cea mai
scurtă legislatură, la o ultimă și
singură soluție, cea a revenirii
în plin plan a formațiunilor
naționaliste, acestea având,
cel puțin, o ideologie credibilă:
interesul național!

Pentru Parlament,
pentru regulamentul de
funcționare, trebuie clarificat
exercițiul dezbaterii publice
asupra legilor de interes gen-
eral, Legislativul, Executivul,
Președenția având obligația,
mai mult ca oricând, în
susținerea și întărirea interesu-
lui național ca unitate de
măsură istorică a României.
Or, în acest 2017, dubla
acțională a alianței majoritare
(în Parlament) pe ideologia in-
teresului național ar avea
șansa de a amâna seria
acțiunilor vindecative, ca ur-
mare a deșteptării electoratului
din „somnul cel de moarte”.
Românii au renunțat să mai
țină gâtul sucit spre nu știu ce
persoană/individ providențial,
„republicanii” din toate stările
sociale voind să nu-și mai
risipească banii pe slujbași
second hand. Atenție, deci,
„aleșilor”! Noi v-am angajat, noi
vă punem pe liber!

●


