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„Ca să-ţi dai seama de nivelul

culturii generale a unei naţii,

trebuie să vezi ce idoli are..”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

CES –ul în limbaj… Braille: o „partidă” a ONG -CES –ul în limbaj… Braille: o „partidă” a ONG -
urilor nevăzător și necuvântător guvernamentale!urilor nevăzător și necuvântător guvernamentale!

Cezar Adonis
Mihalache

NNici nu se putea 
o structură „civică” mai
elocventă… Am putea spune
că e chiar pe măsura zicalei:
„Gura păcătosului adevăr
grăiește!”. Și așa se vrea a fi
întreaga societate. Doar că
aici, zisul „păcătos” nici nu
prea grăiește, cel puțin nu
într-un grai inteligibil, ba, mai
mult decât păcătos, e nărod
sadea. Nu înțelege ce e pus
sa facă, dar execută. Și nu se

putea o dovadă mai clară a
felului în care actualul guvern
vrea să arate societatea civilă
„ideală”. Nu în viziunea „deci-
dentei” Dăncilă, ea nefiind
nici măcar tocul în care se
pune stiloul după mazilirea
prin acte a democrației, ci 
a partidului paralel statului. 
O societate surdă și
nevăzătoare…  Cu asociații
reprezentante ale societății
civice numite în Consiliul
Economic și Social pentru a
da măsura felului în care
guvernanții vor să ne închidă
gura, ONG-uri pe care și le-
au apropiat în ultima vreme,
transformându-le într-un alt
„grup al minorităților
susținătoare”.

Este ceea ce au tot
semănat… Iar acum culeg
roadele unei tăceri,
neimplicări, absenteism civic,
dar prezență devotată, pentru
a-și asigura partea civică pe
avizul legal necesar adoptării
unui act.

Consiliul Economic și
Social era de multă vreme un
ghimpe în adoptarea unor
acte în Guvern. Pentru că so-
cietatea civilă putea pune
oricând piciorul în prag, fiind
bine reprezentată, atât pe
verticală, cât și pe orizontală.

Or, cum vor
reprezenta la nivel național,
în acoperirea întregului
nomenclator de profesii și
meserii, dar și pe categorii de
vârstă, toate aceste noi
asociații introduse în CES,

fiind vorba de structuri punc-
tuale și de mică acoperire ra-
portat la restul populației, nu
e greu de intuit. Pentru că nu
vor reprezenta, ci vor
prezenta, ca proprii, punctele
„de vedere” livrate dinspre
Guvern.

Să înlocuiești,
bunăoară, Asociația Municipi-
ilor din România cu o
organizație a Nevăzătorilor și
una a Surzilor restrânge
masiv cadrul de
reprezentare… La fel și în
cazul „rocadei” dintre o
structură de reprezentare a

Profesiilor Liberale cu una
având o acoperire limitată,
cea a Bolilor Rare (nici măcar
a „pacienților cu boli rare”,
pentru că omul, ca subiect,
este izolat și înlăturat). Nici
măcar „veșnicii” pensionari
nu mai sunt reprezentați, ci
dați la o parte de o asociație a
partidei (!) rromilor (dar fără
să se întrebe nimeni dacă o
astfel de „asociație” nu 
este cumva, inclusiv prin
titulatură, mai aproape de
reprezentarea intereselor de
partid decât de cele civice?!).

Sigur, pentru actualii
guvernanți nu contează toate
cele 13 ONG-uri introduse
abuziv  în locul acelor care
aveau o acoperire complexă,
la nivel de profesii și ocupații,
pe și prin grupe de vârste, dar
și ca reprezentări urbane.
Pentru guvern contează doar
câteva dintre asociațiile
(am)plasate „civic”, pentru că
ele vor da semnalul de
cazarmă și de aliniere a
punctelor de vedere la viziu-
nile guvernamentale (vezi
asociația cadrelor militare).

Și nici nu știi ce este
mai ironic… O asociație a
nevăzătorilor despre care nu
avem habar cum va studia
actele pentru care își va
prezenta pozițiile (sigur, cu un
prim-ministru care vorbește
într-un fel de limbaj Braille
nici nu am avea de ce să ne
mai mirăm) sau o asociație a
surzilor care va citi poate de
pe buzele premierului tocmai

în acel limbaj?… Sau
Asociația telefonul copilu-
lui?… Va reprezenta și ex-
prima aceasta puncte de
vedere esențiale, de exemplu
în locul uneia dintre cele mai
bătrâne structuri de breaslă,
Uniunea Cooperaților
Meșteșugărești? Sau va
reprezenta interesele
organizațiilor pentru Asistență
Socială, cele ale Protecției
Consumatorului ori ale
Fundației pentru apărarea
cetățenilor împotriva
abuzurilor statului?

Sigur, poate fi și o

perspectivă a structurilor de
ramură care vor fi definitiv
decăzute… civic. Inclusiv la
nivel de profesii liberale, atât
de sofisticate în limbaj pentru
organizația de „la famiglia” în
OUG de partid a pavianilor
guvernamentalo-„orwallieni”.

Pentru că, deși mo-
tivele guvernului de a pro-
ceda la această abuzivă
înlocuire se leagă inclusiv de
presupusa absență de la
ședințe a anumitor părți, nu a
fost vorba despre schimbarea
reprezentanților societății
civile care lipseau din rea
voință sau indiferență (guver-
nul putând solicita alte per-
soane), ci de extirparea
asociațiilor în sine.

Iar aparent nu i-am
putea acuza prea mult nici pe
cei ce au intrat în grațiile Gu-
vernului. Chiar dacă au dat
din coate, chiar dacă au
promis că stau frumos, cu
mâinile în poale, la masă gu-
vernului. Pentru că în scopul
reprezentării intereselor lor,
scopul ar putea scuza
ipocrizia, nu?! Trist e că, deși
știau că nu aveau ce să caute
la un asemenea nivel de
reprezentare, practic în nu-
mele unei societății întregi, au
acceptat. Și nici nu e cert că
arvuna pe care o așteaptă
pentru sprijinul lor va veni…

„Cine nu vede, nu
aude și tace, trăiește o mie
de ani în pace”, nu?!…

●

Un teatru...Un teatru...
ieftinieftin

Ionuț
Țene

UUltimul proces electoral
a despărţit apele. Eşecul refer-
endumului pentru modificarea
Constituţiei privind familia
tradiţională a developat un
adevăr pe care eu îl ştiam şi de-
spre care am mai scris: românii
creştini au devenit, prin
coerciţie externă, o minoritate în
România – dar desigur nu o mi-
noritate protejată de lege şi
U.E., ci una persecutată de
Bruxelles, pentru că nu este pe
partea progresistă a istoriei,
adică pur marxist-leninistă.
Umbra comunismului de tip so-
vietic a cuprins instituţiile şi o
parte importantă a partidelor din
U.E., iar cine nu e pe linie este
marginalizat social-politic şi de-
barcat de pe scena unei istorii
care a depăşit 1917 ca să ne
trimită direct la „ferma ani-
malelor” în 1984. Klaus Iohan-
nis, care, deşi a ajuns votat de
români printr-un proces elec-
toral, a preferat să voteze
„noaptea ca hoţii”, tocmai pen-
tru a da un exemplu demobi-
lizator electoratului? Ipocrizie
mai mare nu am văzut până
acum în politica românească.
Să ceri să fi votat ca preşedinte
de toţi români, iar apoi la
iniţiativa cetăţeanească,
europeană şi democratică a trei
milioane de români să te as-
cunzi la umbra întunericului
când se închideau urnele, îmi
pare o jignire la adresa
inteligenţei şi memoriei istorice
a românilor. Să închizi ochii
apoi la mizeria şi ura propagată
de o parte importantă din presă,
ong-uri, ambasade şi guvernele
marilor puteri împotriva unei
iniţiative civice democrate
similară şi în alte state eu-
ropene, ca apoi să dai o
declaraţie plină de verb îmbibat
cu venin că referendumul a
„pus în pericol pacea socială”,
dovedeşte că preşedintele
României nu poate fi mediator
şi coagulant pentru poporul
român, ci se poartă de parcă ar
fi un fel de agent electoral al
BuND-ului german? Pe reţelele
de socializare adepţii
“toleranţei” au instigat la o
intoleranţă în numele progresu-
lui cu verbe ce îndemnau la
crimă. CNCD ca de obicei nu s-
a autosesizat. Înjurăturile îm-
potriva românilor şi creştinilor
sunt permise se pare de foru-
mul “anti-discriminare”? Jignir-
ile şi instigările la crimă ale
progresiştilor nu le-a văzut nici
Iohannis, nici SRI şi nici struc-
turile ministerului de interne
care au sabotat la unison refer-
endumul cu ordin pe unitate ca
angajaţii să ocolească cabinele
de votare. PSD a jucat un teatru
ieftin: declarativ a susţinut ref-

erendumul, iar faptic a promis
cu trei zile înainte la Bruxelles
că va trânti prin stoparea
maşinii de vot a partidului victo-
ria CpF, prin neîmplinirea cvo-
rumului. Pe 7 octombrie,
românii creştini au aflat direct şi
dureros că sunt o minoritate
persecutată într-o ţară cu den-
umirea geografică România,
condusă pe direcţia intereselor
altora de către ambasade,
multinaţionale şi Bruxelles?
Românii creştini trăiesc un fel
apartheid social-cultural similar
cu cel al negrilor din Africa de
sud de dinainte de 1990? Con-
ducerea la vârf a SRI a devenit
se pare doar un instrument
vocal al opoziţiei lui Donald
Trump şi o structură interesată
mai mult, să facă pe plac lui An-
gela Merkel decât poporului
român? România devine după
7 octombrie un fel de federaţie
a minorităţilor la voinţa şi
cheremul celor care ştiu foarte
bine că “divide et impera” este
modalitatea clasică de a
închide gura unui popor şi a
transforma o ţară într-o denu-
mire strict geografică. După ce
ne-am dat aproape gratis, la
cerere, industria, agricultura,
resursele naturale marilor
coorporaţii străine la indicaţiile
ambasadelor străine, acum prin
legea offshore vom ceda şi
gazul din Marea Neagră pentru
bunăstrarea unor mari puteri.
Românii creştini deveniţi o mi-
noritate într-o ţară care se pare
că nu le mai aparţine sunt
condamnaţi de clasa politică
coruptă şi de structurile secrete
subordonate U.E. să accepte
disoluţia statului român? Sigur
că „de jure” în România există
guvern, parlament, SRI, MAI,
dar „de facto” acestea sunt doar
proiecţii ale intereselor şi
indicaţiilor celor care
controlează puterea în U.E?

România a intrat în era
unui neo-fanariotism. Românii
nu mai au nicio putere aşa cum
nu au avut-o timp de peste un
secol în epoca fanariotă. În
noua Europă doar minorităţile
au drepturi, iar majoritatea doar
o încasează, devenind o „paria”
social-politică şi culturală? În re-
alitate cei care vorbesc despre
renunţarea la ură sunt principalii
instigatori la ură şi intoleranţă
împotriva unei majorităţi docile
şi paşnice. Singura mea
speranţă stă în credinţă şi im-
ponderabilitatea istoriei, care
fac la un moment dat: vorba lui
Vaclav Havel, ca „puterea celor
fără de putere” să răstoarne
soarta cruntă a timpului ce ne-a
înfundat într-o pastişă a 
Uniunii Socialiste Sovietice Eu-
ropene. 

●
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Cine să dezvolte cultura națională?Cine să dezvolte cultura națională?

Galina
Martea

RReferindu-ne la ter-
menul cultură, subînțelegem
că este vorba de existența
umană prin intermediul căreia
se prezintă manifestările și ac-
tivitatea cotidiană a individului.
Moștenită din strămoșii noștri,
cultura are la bază obiceiuri și
tradiții, moduri de comunicare,
forme specifice scrisului și vor-
birii, valori naționale, etc.,
respectivele, toate încadrându-
se în disciplina sau definiția
culturii. Cu rădăcini universale,
cultura, în esență, cuprinde to-
talitatea valorilor materiale și
spirituale necesare omului,
necesare unui popor în
existența de zi cu zi. Lucruri
foarte prețioase care trebuiesc
menținute și apreciate la justa
valoare de către individ, dar, în
același timp, dezvoltate con-
tinuu în pas cu lumea modernă
civilizată. Astfel, prin procesul
de dezvoltare a omului se
modifică evolutiv cultura aces-
tuia, concomitent presupunând
în sine și nivelul de civilizație al
propriei societăți. În acest caz,
prin nivelul de dezvoltare a
propriei societăți individul este
satisfăcut din punct de vedere
material, iar cultura îi este acel
pilon care îi oferă multă
siguranță în obținerea unui
nivel intelectual tot mai
avansat, respectiv, oferindu-i
posibilități reale în realizarea
propriilor necesități spirituale.
Referindu-ne la expresia de
necesitate, atunci aceasta 
prin categoria sa filozofică
reprezintă esența lucrurilor din
viața fiecărui individ. Deci, cul-
tura este o exigență prioritară
în existența și evoluția umană.

Fiecare popor își are
cultura sa și nivelul său de
dezvoltare, o diversitate
enormă de aspecte care dese-
ori și în anumite perioade is-
torice se completează
reciproc. Prin aspectul
globalizării, în lumea
contemporană, credem, acest
lucru e benefic pentru unele
popoare care încă se află la un
nivel inferior de dezvoltare,
având și o cultură mai
inferioară. Astfel, unele
popoare, cu o cultură mai puțin
civilizată, ar putea ușor apela
și la alte forme de culturi, adică
la o cultură plină de cunoștințe
și de valori cu care masele ar
urma să fie în contact mai activ
cu viața creatoare, pentru a-și
forma un nivel intelectual mul-
tilateral sau un nivel mai ridicat
în dezvoltare. În asemenea
cazuri este nevoie doar de
dorința individului, dar mai
ales, de dorința societății re-
spective care ar urma să fie
mai deschisă la transformări
evolutive, la schimbările ce
aduc numai profit material și
spiritual vieții umane. Lucruri și
acțiuni frumoase, însă, cu
mare regret, nu fiecare ființă
umană, nu fiecare popor
rămas în subdezvoltare
înțelege toate acestea. Este
nevoie de timp, de voință, de
recunoaștere de sine și de
mediu, în mod aparte, este
nevoie de o schimbare radicală

a mentalității. Este nevoie de
multe alte lucruri pe care omul
încă nu reușește să le se-
sizeze în de ajuns, cu atât mai
mult că aceste aspecte nu sunt
înțelese nici de oamenii ce
stau în capul puterii și
administrează țara/ societatea.
Componente dureroase și
triste care se răsfrâng asupra
întregii societăți, componente
specifice societății basarabene
de astăzi – o societate inhibată
de trecuturi, cu o stare de
înapoiere și lipsă de cultură.
Necătând la faptul că la ziua
de azi îi sunt deschise dru-
murile către o lume civilizată,
oricum societatea moldavă
tinde de a conserva dez-
voltarea spirituală a poporului,
tinde de a menține o subdez-
voltare doar pentru a ține în în-
tuneric o lume, un popor cu un
comportament umil. Totul se
întâmplă din cauza că mental-
itatea clasei dominante este
destul de depășită, aceasta
fiind adeptă încă unui trecut
primitiv. În modul respectiv, o
colectivitate de oameni îndură
și rămâne în subdezvoltare
economică, socială, culturală,
neavând la bază acel stimulent
de care are nevoie.

Dacă prin expresia
cultură se definește înțelesul
de a respecta, de a onora, de a
instrui și educa, etc. – totul re-
ducându-se la conținutul 
valorilor și a normelor compor-
tamentale decente ale omului;
atunci prin expresia incultură
definim componente precum
lipsa de cultură elementară,
ignoranță, decădere, neștiință
– totul reducându-se la
tendința omului/ comunității de
a se izola și îndepărta tot mai
mult de tot ceea ce este civi-
lizat. Evident, fiecare societate
își are cultura sa formată de-a
lungul timpului, respectv, și
normele de comportament
uman sunt interpretate sub
influența culturii respective,
concomitent, totul fiind ghidat
sub influența mediului respec-
tiv. Este o corelație dintre
fenomene și ființe care depind
între ele condiționat, fără a re-
aliza vreo abatere oarecare, ca
să nu generalizăm. Sub
această formulă are loc proce-
sul de contaminare a omului cu
factori negativi sau pozitivi, ast-
fel formându-i existența reală
în cadrul unei colectivități vul-
nerabile sau decente. Cu mare
regret, însă, ca exemplu, omul
din societatea moldavă cade
sub influența factorilor negativi
care le îngreunează atât dez-
voltarea, cât și existența. Ast-
fel, societatea există prin
termenul de subdezvoltare și
subcultură, dacă să spunem
așa, identificându-se uniform
prin limitele obscurantismului,
fenomen ce scoate în evidență
o stare de înapoiere culturală
sau, mai bine zis, o atitudine
retrogradă față de răspândirea
culturii și a progresului în
mase. Ne întrebăm: de ce și
cum poate avea loc un aseme-
nea proces într-o societate din
epoca contemporană, cu atât
mai mult că epoca
contemporană se definește
prin modificări esențiale în
politicile culturale, economice,

sociale? Tendința spre o
cultură cât mai avansată este
spațiul prin care ființa umană
încearcă să se realizeze evo-
lutiv pentru a crea bunăstare,
dezvoltare, erudiție. Iar pros-
peritatea unui popor sau a unei
societăți nu poate fi concepută
fără fundamentul unei culturi
sigure, aceasta fiind bogăția
cea mai de pret. Însă, ne
întrebăm din nou: care este
cea mai de preț bogăție în
cadrul societății basarabene
de astăzi? Răspuns la această
întrebare, credem, ar fi doar
una: trăind printr-un haos
apocaliptic de neconceput,
unde la orice pas persistă miz-
eria morală/ mizeria de
conștiință/ mizeria în adminis-
trarea statală (o realitate
cunoscută la nivel
internațional), poporul
basarabean pur și simplu
există/ supraviețuiește prin
destin pentru a înfrunta timpul,
iar aspectul culturii este pur și
simplu lăsat în voia soartei. În
contextul dat, putem atribui cu-
vintele spune de Emil Cioran:
„… Nu cunosc în Europa un alt
ţăran mai amărât, mai
pământiu, mai copleşit. Îmi
închipui că acest ţăran n-a avut
o sete puternică de viaţă de i s-
au înscris pe faţă toate
umilinţele, de i s-au adâncit în
riduri toate înfrângerile. Oricâte
rezerve de viaţă ar dovedi el,
impresia nu este totuşi a unei
prospeţimi biologice. O
existenţă subterană este fiinţa
lui şi mersul lui lent şi gârbovit
este un simbol pentru umbrele
destinului nostru. Suntem un
neam care-am ieşit din
văgăuni, din munţi şi din văi.
Am privit cerul din umbră şi-am
stat drepţi în întuneric…”
(Schimbarea la față a
României). În esență, totul se
reduce la termenul cultură, o
asociere perfectă pentru
poporul român din Basarabia,
dar și pentru întregul popor din
Basarabia, cu un destin istoric
ratat.

Un popor care încă nu
a izbutit să se afirme prin
noțiunea identității, dar a izbu-
tit să se afirme pe deplin prin
noțiunea suferinței care, în
timp, le-a creat și existența
plină de incultură. În acest caz
nu ar trebui să criticăm reali-
tatea existentă a poporului, dar
ar trebui să analizăm cu lucidi-
tate care au fost motivele ce au
contribuit la crearea unei
asemenea stări de dezvoltare,
totodată, ar urma ca la mo-
mentul dat să oferim soluții în
a salva poporul basarabean
care continuă să fie înglodat
până-n gât în 
teascul nedreptăților sociale/
nedreptățilot istorice, constru-
ite intenționat de clase domi-
nante din trecut și prezent –
totul fiind o consecință nefastă
a trecutului istoric (prezența
unor imperii cu o cultură
străină neamului românesc).
În contextul dat, Valentin
Tomuleț (scriitor, istoric, istoric
literar) scrie: „Țarismul a pro-
movat în Basarabia o politică
de rusificare și
deznaționalizare prin im-
punerea valorilor naționale și
spirituale ruse, străine, în detri-

mentul celor autohtone…”,
continuând cu: „Cea mai gravă
consecință a actului de la 1812
a constituit-o însă înstrăinarea,
pentru o perioadă îndelungată,
a românilor basarabeni de
neamul românesc, cu toate
consecințele dezastruoase,
cea mai dureroasă fiind con-
servarea unei stări de subdez-
voltare a populației majoritare
ca urmare a lipsei desăvârșite
a instruirii în limba
maternă”(Monografia „Ţinutul
Hotin în surse statistice ruseşti
din prima jumătate a secolului
al XIX-lea”). De-a lungul timpu-
lui s-au comis erori grave față
de poporul român din Basara-
bia, erorile fiind și astăzi
prezente în cadrul societății. La
ziua de azi societatea
basarabeană este inhibată de
minciună, lașitate, corupție,
criminalitate, sărăcie, altele –
totul fiind creat din incultura oa-
menilor ce stau în capul puterii.
Astfel, clasa dominantă a
societății, neavând nivelul
corespunzător de cultură, își
manifestă comportamentul
moral prin cele mai inferioare
forme. De aici se strecoară și
conținutul unei culturi insufi-
ciente care, la rândul ei,
amenință sau, mai bine zis,
stopează procesul de dez-
voltare culturală (și nu numai)
în cadrul întregii societăți. Din
aceasta este clar că și pros-
peritatea poporului este pusă
în mare pericol din cauza omu-
lui-putere, iar cultura, ca formă
spirituală în existență, își are
urmările sale nefericite.
Poporul nu poate fi învinuit de
nimic, dar nici societatea, însă
vinovăția urmează a fi atribuită
doar clasei dominante care
dictează regulile de joc ale
existenței. Toate erorile vin de
sus, de la cei mai înalți demni-
tari din stat, poporul fiind acel
care ascultă și există în 
tăcere (aproape majoritatea
populației, dar mai ales cea din
zonele rurale), totodată,
poporul fiind acel care încă și
sigur dorește să mențină
tradițiile și obiceiurile culturale
românești, deoarece cultura
română este destul de bogată
în spiritul de conșiință
națională.

Un lucru este cert:
că poporul basarabean
conștientizează (o bună parte
din populație) consecințele
dezastruoase ale trecutului și
prezentului, dar nu poate face
nimic, deoarece incultura omu-
lui-putere este cea mai
periculoasă armă în a distruge
un popor, în a face să nu mai
existe nici într-un fel evoluția
culturală, socială, economică.
Astfel, identitatea culturală a
societății basarabene este
ignorată în cel mai real mod,
iar actuala clasă dominantă în
asemenea împrejurări își
fundamentează și mai mult
puterea în a manipula și sub-
juga poporul. Prin urmare, cul-
tura, prin manifestările ei
actuale, reprezintă stagnarea,
degradarea, involuția. Cauza
insucceselor se datorează cel
mai mult lipsei de respect pen-
tru propriul popor, clasa
dominantă distrugând și negli-
jând în mod barbar cel mai

sacru lucru – cultura, fenomen
ce ar urma să însumeze în
sine dezvoltarea umană,
economică, modul decent de
conviețuire socială, libertatea
individului în acțiuni, cultura
profesională, transparența și
autonomia decizională, put-
erea limitată a guvernatorului
față de individ, echitatea
socială între păturile sociale,
etc. O gamă întreagă de
acțiuni sociale ce trebuiesc
reglate cu o anumită atenție,
cu atât mai mult dezacordurile
enorme între păturile sociale –
toate fiind transpuse prin cul-
tura basarabeană de astăzi.
Anii de independență, 1990-
prezent, și-au spus cuvântul
decisiv în existență, iar omul s-
a format în această perioadă
cu o multitudine de complexe,
depinzând în mare măsură de
tansformările economice și
politice. Populația urbană s-a
adaptat mai flexibil la
schimbări, însă populația din
sectorul rural este cu mult mai
închisă la modificări, aceasta
continuând să aprecieze încă
vremurile din trecut și anume:
perioada socialismului sovietic
care îți asigura minimul de
existență. Consecințele trecu-
tului vorbesc și astăzi,

iar omogenitatea culturii
basarabene există printr-un in-
terval de timp care nu este ab-
solut deloc benefic omului în
dezvoltare. Valorile culturale,
valorile sociale sunt abando-
nate așa cum este abandonat
și interesul statului față de
problemele concetățenilor. Din
aceasta rezultă și modul de
viață actual ce este afectat de
schimbări radicale, de
schimbări demografice ce au
condus la exodul în masă al
populației în afara țării, o
situație fără precedent.
Transformările ce au loc în so-
cietatea moldavă, mai mult cu
efecte negative, țin de compor-
tamentul inadectat al clasei
dominante care a transformat
existența și cultura națională
într-o stare de mare confuzie,
iar viața omului într-o aseme-
nea societate a devenit o greu-
tate nespus de apăsătoare
care le îngustează viziunea și
spiritul. Astfel și identitatea
națională a societății moldave
se subestimează ca factor în
existență.

Ce-i de făcut, ce
putem face atunci când ne
este ignorat sau strangulat cel
mai sacru și cel mai de preț
lucru – cultura? Să devenim
mai tăcuți sau să ridicăm cât
mai sus capul pentru a vedea
mai bine lumina zilei, lumina
divină dăruită întegral
omenurii? Da, numai așa, cu
capul cât mai sus spre lumină
și nicidecum cu capul în jos
spre obscuritate! Trebuie să
avem curaj în lupta cu
nedreptățile sociale, trebuie să
avem mai multă demnitate în
conștiința națională, numai în
așa mod vom identifica mai
bine politicile promovate de
guvernanți în administrarea
țării.

●



4 Tichia de politician

Ca o frunză în vânt…Ca o frunză în vânt…

George
Alexander

PProblema nu este
că un referendum a eşuat.
Tragedia acestei țări, drama
noastră ca români este că
am devenit un popor letar-
gic, uşor de manipulat, care
e gata să-şi vândă şi sufle-
tul! Mă dor aceste cuvinte,
aşa că nu mai continui…

A sta acasă însă la
Referendum, la orice refer-
endum!, a nu participa la vot
pentru țara ta denotă imatu-
ritatea politică, infantilismul,
lipsa acută de caracter. Cât
m-aş fi bucurat să văd ur-
nele luate cu asalt – chiar
dacă rezultatul Referendu-
mului ar fi fost negativ!
Ceea ce am văzut însă a
fost Lenea şi Nepăsarea,
Comoditatea, Letargia,
Indiferența față de propriul
popor. Practic, am stat
acasă şi nu am votat sau
ne-am luat după cineva
care ne-a explicat savant că
totul e în zadar, mai de
fiecare dată… 

După aceea ne-am
plâns de milă, i-am înjurat
pe corupți, incompetenți, pe
toată lumea. Numai pe noi
ne-am uitat… Ne-am ab-
solvit singuri de orice vină!
Ne mințim şi astăzi fiecare,

cum putem… Ce rost mai
are însă, întreb, să ieşim în
stradă, ca ipocriții, împotriva
vreunui guvern dacă, de
fiecare dată, refuzăm să
ieşim la vot?!

Niciun lucru nu este
fără importanță şi nicio temă
nu este „de niciun interes”!,
cum ni se spune, cum 
ni se inoculează… Tăcerea
noastră sau absenteismul
înseamnă doar Complicitate

şi Culpabilitate în fața Isto-
riei! („Un popor care alege
politicieni corupţi, impostori,
hoţi şi trădători, nu este
victimă, ci complice.”
(George Orwell)).

Să nu înghițim
laudele deşănțate ale politi-
cienilor, aşadar! Nu suntem
nici „popor modern”, şi nici
nu avem de ce să fim mân-

dri cumva de momentele
jenante din istoria noastră!
Sărăcia noastră spirituală
este de speriat. În sufletul
celor mai mulți, nu mai
există nimic azi… Nici
dragoste, nici bunătate. Nici
cinste, nici compasiune. Nici
demnitate. Uitați-vă la dez-
baterile „intelectuale” de pe
internet, la avalanşa de
URĂ! Adică, poți foarte bine
să nu fi de acord cu cineva.

Dar nu ai niciun
drept să fi grosolan, subur-
ban, primitiv, necioplit 
sau obscen. Vulgaritățile 
nu înlocuiesc niciodată
frumusețea spirituală. Ele
nu spun nici ceva despre
persoana pe care o con-
trazici, ci despre tine…

După Referendum,
un profesor explica savant

la televizor că lupta se dă, 
azi, între Tradiționalişti 
şi Progresişti, unde,
bineînțeles, Tradiționaliştii
sunt legați cu un lanț de aur
– şi, mândri de ei înşişi îşi
spun, „Lanțul acesta este de
aur!- iar Progresiştii, ca
ființe evoluate, îi privesc
sceptic, spunându-le, „Un
lanț, fie şi de aur, tot un lanț
este!”.

M-am gândit în clipa
aceea dacă mai trăim
cumva prin peşteri sau dacă
am rămas cumva izolați prin
locuri pustii… Nu, am real-
izat eu, toți ne-am alfabeti-
zat acum, avem facebook,
putem înjura nestingheriți
pe oricine din lume oricând!
Am evoluat sau involuat toți,
deci! Aceasta este con-
cluzia!

Şi-atunci, cum să
împarți lumea în
Tradiționalişti şi în
Progresişti?!… Dacă
autoritățile ne obligă să
renunțăm la cuvintele sacre,
Mamă şi Tată, şi să
adoptăm în schimb, „Părinte
nr. 1” şi „Părinte nr. 2”, nu ar
fi mai „politically correct” să
ne numim „Oameni-de-tip-
A” şi „Oameni-de-tip-B” sau
„Zero-tăiat” şi „Zero-barat”
sau… oricum?!

De ce să-i etichetăm
pe unii drept „Tradiționalişti-

M e d i e v a l i - Î n a p o i a ț i -
Fundamentalişti” – şi, în
plus, să-i legăm şi cu un lanț
zdrobitor!- iar pe alții să-i
numim „Fanii Progresului”,
„Locomotiva Luminii”, „Ne-
anderthalii Modernizării”?
Iar acest lanț de aur, de care
unii se simt profund legați,
nu este în niciun fel un lanț!
Este grăuntele, sâmburele
de Spiritualitate pe care
orice Om ar trebui să-l aibă
în suflet.

S p i r i t u a l i t a t e a
aceasta ne interconectează!
Nu poți să-ți calci Spiritul în
picioare pentru că aşa vrei
tu sau pentru că te-ai „mod-
ernizat”. Dacă faci lucrul
acesta, îți pierzi Rădăcinile,
Identitatea, rămâi fără
niciun Dumnezeu. Rămâi o
frunză în vânt, la dispoziția
altora, sărac pe pământ, cu

un suflet gol…

●

Restabilirea valorilor dreptei americaneRestabilirea valorilor dreptei americane

Tiberiu
Dianu

1.1. Restabilirea valo-
rilor

I n a u g u r a r e a
administrației Trump la 20
ianuarie 2017 a marcat
apariția și funcționarea unor
principii și credințe (nu slo-
ganuri politice) complet
diferite de cele aplicate de
administrațiile anterioare
(atât cele republicane, cât și
cele democrate), precum:
„Să facem America mare
din nou”, „America în primul
rând”, precum și „Asanarea
mlaştinii”.

Recent, deputatul
republican Paul Ryan, care
nu este un admirator al
preşedintelui Trump, a decis
să nu îşi mai prelungească
mandatul începând cu luna
noiembrie 2018 și să
renunțe la ciocănelul de
președinte al Camerei
Reprezentanților din Con-
gresul SUA. Pe termen
scurt, rămâne de văzut cât
de mult va afecta acest
lucru controlul deţinut de re-
publicani în Congresul SUA.
Conform algoritmului politic
tradițional, democrații sunt
pregătiți să preia puterea. Şi
totuşi, nimic din timpul erei
Trump nu pare să semene

cu ceea ce s-a întâmplat în
trecut.

Pe termen lung, aceasta ar
trebui să fie o perioadă de
reflecție și un punct de
răscruce pentru clarificarea
doctrinară a Partidului Re-
publican, ca deţinător veri-

tabil al valorilor
conservatoare americane.

De fapt, momentul
pentru restabilirea valori-
lor mișcării conservatoare
americane în ansamblul ei a
sosit deja.

2. Situațiile-premisă

A venit timpul 
ca toate fracțiunile conser-
vatoare (naționaliști,
tradiționaliști, populiști și
moderați) să se susţină rec-
iproc și să pună în practică
un nou set de postulate,
bazat pe următoarele
situații-premisă:

(1) Dreapta crede
într-o autoritate supremă,
Dumnezeu, care este
diferită de sinele uman.

(2) Stânga
consideră că autoritatea
supremă este sinele uman.

(3) Dreapta crede în
adevărul universal, care

este absolut şi mai presus
decât adevărul personal,
care este relativ.

(4) Stânga crede că
adevărul personal este mai
puternic pentru că este con-
cret, în timp ce adevărul uni-
versal este inaplicabil
deoarece este prea ab-
stract.

(5) Dreapta crede
într-un set predeterminat de
valori morale superioare,
care sunt constante și per-
petui și, prin urmare, eterne
de-a lungul timpului.

(6) Stânga crede
într-un set variabil de valori
individuale sau de grup,

care sunt variabile și tempo-
rare de-a lungul timpului.

3. Un nou set de postulate

Ultima jumătate a secolului
douăzeci a reflectat o atitu-
dine constantă de justificare
din partea dreptei, prin ra-
portarea valorilor ei la cele
ale stângii. Această atitu-
dine trebuie să înceteze.

În consecință,
dreapta ar trebui să renunțe
la poziția de a-și justifica at-
itudinile și valorile prin ra-
portarea constantă la setul
de valori ale Stângii.
Dreapta ar trebui să adopte
următorul set nou de postu-
late:

(1) Stânga nu crede
cu adevărat în Dumnezeu.

(2) Dacă stânga nu
crede în Dumnezeu, validi-
tatea conceptelor ei con-
crete de „bine” și „rău” va fi
variabilă în esență, limitată
la indivizi și grupuri de oa-
meni, și temporară.

( 3 ) S t â n g a
promovează propriile ei
concepte de „bine” și „rău”,
dar, deoarece ele nu emană
de la Dumnezeu, trebuie ig-
norate și/sau combătute.

(4) Dreapta
promovează conceptele de
„bine” și „rău”, care emană
de la Dumnezeu.

(5) Dacă dreapta

promovează conceptele lui
Dumnezeu despre „bine” și
„rău”, ele vor fi absolute în
esență, aplicabile tuturor și
perene în timp.

(6) Prin urmare, con-
ceptele de „bine” și „rău” ale
dreptei sunt mai puternice și
se opun conceptelor de
„bine” și „rău” ale stângii.

4. Noile porunci

În consecință,
dreapta trebuie să trans-
forme noul set de postulate
în noi porunci și să le aplice
în consecință.

Noile porunci trebuie
să acționeze ca elemente
de reîmprospătare a porun-
cilor biblice. Poruncile bib-
lice au fost ignorate și nu au
fost aplicate complet pentru
lungi perioade de timp. Prin
urmare, ele riscă să se
transforme în afirmaţii pur
teoretice și, în consecinţă,
să fie ignorate.

Este de datoria
dreptei, mai ales în anii
următori, să revigoreze și să
aplice în mod consecvent
noile porunci ce decurg din
noul set de postulate.

●



Ghimpele Națiunii

Suta (lui) postIgnat!Suta (lui) postIgnat!

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎn fond, cam despre
asta este vorba în actuala
guvernare! În loc să-i ajute
pe cei ce au trudit și au pier-
dut totul, în loc să le bată ei
la ușă țăranilor cu bani pen-
tru despăgubiri, guvernan-
ții stimulează delațiunea.
Pungășia și veșnica
„descurcăreală”. Că dacă
unul e mai șmecher și dă la
iveală „cadavrele” voite de
Daea, face și bani pe
munca și pierderea altora,
dar apăra și… țara!

Sigur, într-o gândire
primitivă, lucrurile poate că
ar fi funcționat și așa.
Guvernanții (dar cel puțin
câte doi o dată, să fim „po-
litically correct” cu istoria!)
momeau țăranul cu sută de
lei, (suta aia, veșnică
marotă-momeală), iar oa-
menii scoteau singuri la
poartă porcii dosiți prin con-
gelatoare. Doar că suta asta
„nouă” – nouă, dar mai
de(s)preciată ca aia veche!-
, oferită per „cadavru de
porc” sună aproape ca suta
aia roluită cu un pumn de
plumb de la ofertanți!

Numai de ar fi tras
linie, iar Daea ar fi văzut sin-
gur stupizenia propunerii.
De fapt, ce spunem noi

„propunere”?! Ditamai
proiectul „pentru neam și
țară”, pompos promovat:
„Stimularea găsirii unor ca-
davre de porci pentru a
apăra România” (!)… Adică,
vii cu o sută de lei să com-
pensezi ce? Porcul tăiat și
pus la congelator și care, în-
sumat pe kilogramele din
pachețele frumos rânduite,

ar valora mai mult sau chel-
tuielile de urgență făcute de
oamenii ăia care și-au sal-
vat singuri munca la ceas
de noapte? Și care și-au
cumpărat de nevoie conge-
latoare, butelii și arzătoare
dar au trebuit să plătească
și mâna de hăcuitor de
(pre)Ignat de noapte…

Apoi, pentru proiec-
tul ăsta, dincolo de

ironizarea unor valori pre-
cum apărarea unei națiuni,
mult prea depărtate de
înțelegerea lui Da (și) Ea (!),
ministrul ar trebui să-și pună
singur șoriciul de pe obraz
pe post de mucava la un
dosar penal. Pentru că
„oferta” lui constituie o insti-
gare la infracțiuni în masă,
căci, după un asemenea

apel, oamenii nu or să
scoată porcul congelat în
bătătura unde s-au jurat, în
fața inspectorilor, că nu au
astfel de animale, ci o să-i
ducă departe de
gospodăriile lor și abia apoi
or să anunțe autoritățile
pentru a-și primi recom-
pensele. Dacă o să creadă
ei de cuviință că merită efor-
tul și riscul de a fi luați, apoi,

la întrebări. Or să-i ducă atât
de departe cât le va spune
instinctul de protejare, de s-
ar putea ca suta lui Daea
(pe medie de porc!) să nu le
acopere nici măcar trans-
portul.

Și cum se va pro-
ceda de fapt la recompen-
sarea „detectării” resturilor
de porci? La bucată, la kilo-

gram (asta ar fi culmea, ca
față de „despăgubirea” dată
la luarea cu japca a vierilor
și scroafelor, „în viu”, când
opisurile s-au făcut la ochi
de către inspectorii
camuflați în halloween-ul
antipestă, acum să se
meargă pe gramajul per
bucată de cadavru, să fie
cântărită fiecare „caserolă”
dezghețată) sau după re-

constituirea „in integrum” a
animalului, de la vârful
codiței la ultima ureche?…

Un proiect care nici
măcar într-un banc cu foștii
milițieni nu și-ar fi găsit
locul… Darămite într-un
proiect de țară europeană?!

Da, ceva-ceva a
auzit ministrul Daea de a
venit cu un plan pentru
„stimularea găsirii unor ca-
davre de porci pentru a
apăra România”. Dar era
dintr-un alt scenariu. Sigur,
ar putea merge pe terenul
fostului proiect al meg-
amoschei. Acolo va găsi
câteva „cadavre” de porci și
va putea să anunțe și suta
de lei drept
autorecompensă. Dar
numai „la carcasă”, căci, alt-
minteri, pentru „cadavre”, ar
trebui să caute prin cimi-
tirele cu „votanții” șefului de
partid.

După aproape trei
decenii, să vină un (alt) 
moș „Deacă” să ne
ademenească și el cu o altă
sută de lei, parcă e prea
mult, nu?… Mai bine am da
noi câte o sută de lei pe cap
de politician plecat. Și chiar
că am apăra și țara!

●

Al cui proiect este statul R. Moldova ?Al cui proiect este statul R. Moldova ?

Vitalie
Pastuh

ÎÎn primăvara anului
2003. am fost în vizită acasă la
academicianul Ion Borșecvici.
Domnia sa mi-a deschis ospi-
talier ușa apartamentului său
de la Botanica, m-a condus în
sufragerie. Peretele din stânga
al antreului lung era plin de
icoane și iconițe, pe poliță
stătea un sfeșnic cu trei
lumânări, o candelă, atârna tri-
colorul românesc și un covor-
portret al lui Ștefan cel Mare.

Ion Borșevici, originar
din satul Dinăuți  de 
lângă Cernăuți, cu studii peda-
goge, făcuse o carieră
impresionantă. Născut la 1929,
într-o familie simplă, „feciorul
de la poalele Carpaților”, cum
l-a numit un biograf, în epoca
socialistă deveni înalt
funcționar de stat. Câteva zile,
până la alegerea lui M. Snegur
în postul de președinte, I.
Borșevici  a stat în scaunul
principal al tânărului stat R.
Moldova. Pe 27 aprilie 1990,
într-o marți, I.Borșevici a prezi-
dat  ședința furtunoasă a leg-
islativului din R. Moldova, în
care, ore întregi, deputații  ru-
solingvi de rea pomină se op-
uneau cu agresivitate
desemnării tricolorului româ-
nesc ca drapel de stat. Ședința
dramatică a parlamentului era
transmisă în direct pe postul de
radio. Șoferii moldoveni
deschiseseră de dimineață

sunetul  postului de radio în sa-
loanele  transportului în
comun. Ieșind în stradă din
trolebuze și autobuze,
moldovenii, căutau cu auzul
vreun pieton cu tranzistorul  pe
umăr și îl urmau ca vrăjiti. Așa
am ajuns și eu, după servici,
lângă cinematograful „Patria”,
în fața sediului președinției,
unde avea loc ședința. Vocea
țipată de tenor a lui I. Borșevici,
care contrasta  cu capul  lui
mare și cu corpul lui masiv, se
ridica una și una, până la
răgușire. La discursul furios al
unui șovin rusolingv, găsea
imediat în  contrapondere unul
sau doi partizani ai tricolorului.

Când, totuși, a fost
votat tricolorul românesc, mi-
au dat lacrimile. Câteva sute
de oameni adunați lângă „Pa-
tria” aplaudau și vociferau. Am
ridicat, fluturând buchetul  de
lalele roșii, printre lacrimi
vedeam cum un omulean urca
grăbit pe catargul sediului
președinției, cum a desprins bi-
colorul — drapelul Republicii
Sovietice Socialiste
Moldovenești, cum l-a pus într-
o traistă, cum scosese din
traista de la șold  și prinsese
pe port-drapel mătasea
tricoloră veselă. Unduirile
maiestuoase ale tricolorului
românesc, în înălțimea oficială,
purificau  aerul deasupra
Moldovei Răsăritene. Aveam
atunci ceritudinea unui viitor lu-
minos... Însă nu a fost să fie.

Academicianul Ion
Borșevici, autorul unor studii

filosofice și sociolingvistice,
fusese rectorul Institutului Ped-
agogic „A. Russo” din Bălți
(1967-1975), rectorul Institutu-
lui Pedagogic de Stat „Ion
Creangă” din Chișinău (1975-
1992). El a  condus comisia
Sovietului Suprem al RSSM,
care elaborase — pe timpuri
sovietice! - legislația lingvistică
cu revenire la grafia latină și
nomenclatorul limbilor vorbite
pe teritoriul Moldovei (1988-
1989).

Ion Borșevici — unul
din consilierii lui M. Snegur a
fost deputat  din partea Frontu-
lui Popular. Cunoștea multe
dedesubturi ale vânzolelilor
politice de la începuturile
derulării proiectului statal R.
Moldova.

Stăpânul casei mă
servi cu cogniac, sfătuindu-mă
să  asociez  cogniacul numai
cu bomboanele de nuci în
ciocolată  - „Grilaj”. Cea mai
reușită îmbinare. Academi-
cianul a adus din camera
alăturată  o cutie cu „Grilaj”.
Într-adevă, ceva deosebit! Îmi
spuse că îi plac materialele
mele din revistele „Glasul
Națiunii”, „Făclia”, „S.O.S.” și
„Literatra și arta”, că ele sunt
făcute în viziune filosofică, cu
multe idei noi.”Nu vă supărați
că vă spun filosof — eu însumi
sunt de formație filosofică”. Mi-
a înmânat recenzia la manu-
scrisul monografiei mele
„Istoria gândirii pedagogice 
în Moldova Epocii
„Restructurării”. Era o recenzie

favorabilă,  m-a ajutat la ed-
itarea cărții (2003). Știam că
suferă de diabet zaharat, că
are o astenie marcată și
obosește repede. L-am rugat
să răspundă numai la câteva
întrebări. Acceptă.

Care dintre liderii
„frontiști” erau agenți ai KGB-
ului? Mi-a dat câteva nume
sonore ale liderilor Mișcării
renașterii naționale. Adăugând
diplomatic „așa se vorbea în
parlament...”. Cunoștea și
pseudonimele de acoperire ale
unor  falșil proroci  din fruntea
„Mișcării”. Nu vă supărați, am
zis, cred că funcționau  și alți
lideri moldoveni-agenți de
influiență străină, non-
kăgăbiști? - „Desigur!”.

Întreb: cine? „Agenții
de influiență  apuseană pot fi
identificați și fără ajutorul SIS-
ului. Îi vedeți și îi identificați de
sine stătător. Cine din literați,
politicieni, politologi  și ziariști,
pentru partizanate anumite  și
proslăviri mediatice, se bucură
de stimulări materiale din exte-
rior, de granturi, premii,
călătorii, sejururi?”.

Întrebare: de ce așa
numita undă de renaștere
națională din Moldova
Răsăriteană a anilor 1988-
1991 nu a avut prevederi
socio-economice referitor la
orânduirea, care urma să fie
edificată? Răspunsul: „M-am
gândit la acestă temă. Carac-
terul limitat al acestei unde a
fost determinat, în primul rând,
de predominarea, în fruntea ei,

a lingviștilor, poeților, ziariștilor,
istoricilor fără pregătire
filosofică și economică”.  „Azi,
lucrurile nu merg  așa, cum am
visat la începuturi...”.

Întrebai, dacă sunt
adevărate spusele lui Ion
Țurcanu, martor ocularcar care
afirmă că „pentru posturi, lid-
erii-frontiști se mâncau între ei,
precum dulăii  pentru o
puiniță”. „Da! A fost
mâncătură!”. Ion Borșevici a
decedat în vara anului 2011.

P.S. Deja după 25 de
ani de la formarea statului
R.Moldova, pe locul de lângă
cinematograful „Patria”, unde
palpitam la ridicarea tricoloru-
lui românesc, erau amplaste,
de câteva luni, corturile
protestatarilor. Pe bannerele
protestatarilor, postate cât ține
lungimea spațiului între
străzile Sfatul Țării și Maria Ce-
botari, cu litere latine de un
metru înălțime, erau scrise
cerințele: „Jos oligarhii!”, „Oli-
garhii — la pușcărie!”, „Vrem
statul înapoi!”.

În realitatea actuală,
R. Moldova este o formațune
statală destinată să fie pradă.
De multă vreme. Al cui e
proiectul?

●


