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„Stricatul este lesne si dresul

este greu..”

- Vasile Alecsandri

Informație, opinie și atitudine publicistică

O presă liberă, O presă liberă, 
dar fără identitate?…dar fără identitate?…

Cezar Adonis
Mihalache

AAr putea fi vorba de-
spre felul în care te poți
stinge din prea multă dorință
de notorietate… Sigur, în
unele cazuri am vorbi chiar
despre acea dorință
aproape viscerală (deloc
scuzabilă, însă) de notori-
etate, care maschează or-
golii, egocentrism, poftă de
afirmare… Dar, în cele mai
multe cazuri, notorietatea
este doar o perdea fâlfâită

peste niște „arginți”, culmea,
scoși în final din propriul
buzunar… Când nu va fi
mai rămas nimic din identi-
tatea și spiritul de luptă, fie
și atrofiat, al „presei” de
astăzi…

Poate că în alte tim-
puri (dar chiar altele!), într-o
altfel de țară, un asemenea
proiect ar fi avut o logică…
Și mai ales sub umbrela
unui bresle a jurnaliștilor, nu
sub egida unui neaforism, în
termeni reali, despre așa-
zisa libertate a presei…
Pentru că nu despre liber-
tatea presei trebuie să
învețe azi unii jurnaliști, ci
despre ceea ce înseamnă a
face presă… Dar, din nou,
nu doar că punem boii înain-
tea căruței, dar ne
hazardăm într-un proiect cu
o căruță fără roți… Căci,
asta este presa azi; și nu
doar cea locală… Dar, cum
avem o umbrelă sub care
pot fi găzduiți atâția
„jurnaliști”, nimic altceva nu
mai contează, nu?!…

Ideea de a aduce la
un loc presa locală nu este
nouă… Și ar avea un anu-
mit rost… Dar în altfel de
vremuri… Acum nu poate
apărea decât ca încercarea

de a împinge sub o batistă
uniformizantă ultimele
„corzi” ale unui țambal
oricum dezacordat…

Și nu apariția unui
portal de centralizare a pre-
sei locale reprezintă prob-
lema… Ci sursele acestuia,
care vor deveni surse în
sursă… Da, jurnaliștii din
presa locală se vor bu-
cura… Pentru șansa unei
notorietăți la scara
multiplicată cu numărul
„site” -urilor intrate în
schema portalului central-
izator (dar și de diseminare

a informației înapoi în
„local”) și oglindirea dinspre
local, nu atât spre zona de
impact național, cât spre
posibilitatea de a se reflecta,
ca scriitură (nu garantat și
ca opinie și atitudine) spre
alte publicații locale.

Noul proiect este
fundamentat prin ideea
promovării de informații într-
un anumit domeniu. Politi-
cile europene de coeziune.
Posibil și alte „bla-bla” -uri
europene… Dar nimeni nu
poate garanta că nu va fi
adnotat și „corectat”, ulte-
rior, probabil în numele
politicilor de tip anti „fake-
news”, pe zone mult mai
sensibile… Cu extinderea
dinspre insipidul domeniu al
politicilor de coeziune către
sfere și subiecte tot mai
sensibile…

Cât și cum va fi
afectată independența pre-
sei locale, prin cele 30 de
portaluri „centralizate”, prin
subiecte și articole, va de-
pinde însă fundamental toc-
mai de limitele de coeziune
(!) pe care și le vor impune
jurnaliștii în fața balanței în
care informațiile și aportul
de articole vor atârna într-un
taler… Ce se va găsi în

celălalt, ca recompensare,
va fi cu adevărat o piatră de
încercare… Și nu doar a
eticii de presă a jurnaliștilor
din presa locală…

Din păcate nu asta
înseamnă gruparea presei
locale pentru a fi mai
puternică… Nu transferul
acelorași subiecte într-un
copy-paste local, regional,
național… Nu asta va duce
spre impunerea ei ca o voce
ascultată și pe plan
național… Nu asta îi va
asigura un loc apropiat, ca
notorietate, de presa
națională (mai ales că
oricum există câteva por-
taluri locale cu prezențe cu
adevărat naționale)…

În fapt, orice înregi-
mentare într-un proiect, nu
independent financiar, ci
„susținut” cu bani din afara
cadrului propriu (acum,
„bani europeni”), deși
fiecare site ar fi trebuit să
vină cu o cotă de co-
finanțare, este susceptibilă
a fi o subordonare și, poate,
o supunere mascată a
aceea ce a mai rămas din
presa liberă locală. Este, de
fapt, imaginea în oglindă a
ceea ce au făcut guvernanții
prin oferirea sprijinului de
supraviețuire pe timp de
pandemie… Doar că, în
acest caz, „centralizatorul”
este chiar mediul privat…
Or, dacă banii guvernului
dați în pandemie au fost
priviți ca o încercare de a
cumpăra bunăvoința presei,
de ce nu am avea și acum,
măcar pe sfert, semnul de
întrebare de atunci?… Mai
ales că pare o istorie care
doar se repetă, banii veniți
prin felurite asociații de
presă la începutul anilor ’90
croind repere non-auto-
htone și ciudate modele
civico-jurnalistice de tip „po-
litically correctness”…

Or, doar numele „fi-
lantropilor” s-au schimbat…
Nu neapărat însă și identi-
tatea lor!…

●

Un răspuns la o întrebare nuUn răspuns la o întrebare nu
tocmai retorică…tocmai retorică…

Floarea
Mihai

MM-am întrebat zilele-
acestea, ca pedagog scăpat
(slavă Domnului!) din chingile
administrative ale profesiei cum
aş fi procedat în anul şcolar
2020-2021 luînd cunoştinţă de
regulamentul decis de
guvernanţi. Dacă nu-mi propun
aici doar un simplu exerciţiu re-
toric (în limbaj colocvial aceasta
ar însemna că nu vreau doar să
mă amestec unde nu-mi fierbe
oala ori numai să scriu ca să
mă aflu-n treabă), ci răspund la
această întrebare şi-mi fac pub-
lice opiniile este fiindcă fac
(încă) parte dintre românii
cărora chiar le pasă. Înadins
aleg chiar din introducere sub-
liniind apăsat sintagma frecvent
utilizată în anumite reclame şi în
frazeologia oficială expusă
maselor în „marea presă“ (tele-
viziunea „publică“, radioul „pub-
lic“, ziarele și revistele
guvernamentale etc.), căci mai
existăm și noi, cei cîteva mil-
ioane de locuitori ai României,
ignorați și chiar disprețuiți de
oficialități (unele chiar zeloase
precum activiștii de odinioară!).
E necesar să nuanțez: în gen-
eral tăcuți, oamenilor ca mine
nu le este indiferent în ce
direcție e împinsă țara, dar se
simt prea mici, se lasă pradă
deznădejdii ori – în special cei
mai tineri – își iau lumea-n cap,
devin cum îi numesc eu
înstrăinații noștri, majoritatea
dintre ei foarte dragi – fii și fiice,
nepoți, rude mai îndepărtate,
prieteni, cunoscuți… E un com-
plex al neputinței frizînd
inacțiunea din ceea ce am
numit altundeva teoria drobului
de sare (v. Ion Creangă, „Pros-
tia omenească”) întreținut cu
abilitate diabolică de toate
guvernările înșirate din 1990
pînă-n prezent.

Spre documentare, am
citit, adeseori crucindu-mă, arti-
cole referitoare la regulile care
se vor impuse în şcoli în
condiţiile create de viroza
atipică dubios prelungită după
un scenariu global evident (cei
care nu vor să-și bată capul
creadă mai departe în
coincidenţe şi hazard!).

Ca om dedicat Şcolii de
aproape patru decenii,
supunîndu-mă în primul rînd
regulilor clar formulate, potrivit
evangheliştilor şi apostolilor, de
Fiul Tatălui Ceresc, Creatorul
celor văzute şi nevăzute, ca in-
telectual format în respectul
adevărului istoric şi aflat la pi-
cioarele tronului Împărătesei
noastre Limba Română, declar
că aş fi refuzat, cu orice risc, in-
trarea în clasă în condițiile con-
siderate „normale“ de oamenii
aflați la putere. Am argumentat

și voi mai argumenta în alte ar-
ticole de ce purtatul măștii e nu
numai caraghios și inutil, ci
chiar dăunător. Aici voi înșira
numai cîteva argumente de
specialitate. 

Elementare norme și
practici pedagogice atestă rolul
fundamental al comunicării pro-
fesor-elevi. Or, actul omenesc
al schimbului de informații, de
idei, de sentimente presupune,
alături de comunicarea verbală,
atît comunicarea nonverbală
(gestică, MIMICĂ etc.) cît și
aceea paraverbală (dresul vocii,
TUȘITUL intenționat-semnifica-
tiv etc.). 

Există o anume
conduită a profesorului în clasă
ce aduce vag cu jocul ac-
toricesc de pe scenă. Vrînd să-
și influențeze special adresanții,
și profesorul și actorul recurg la
mijloace eficiente psihologic. În
pedagogie, spre exemplu, s-a
renunțat demult la bătaia cu
nuiaua la palmă, la așezatul la
colț în genunchi pe coji de nucă,
la trasul de urechi ș.a.m.d. Sînt
depășite chiar și banalele pînă
mai ieri urlete, bătăi cu rigla în
bancă ori în catedră etc. pentru
a readuce liniștea sau ordinea.
Însă, conform noului regula-
ment, demersul pedagogic
alunecă în grotesc și derizoriu
prin mascarea fețelor elevilor,
educatorilor, învățătorilor și pro-
fesorilor impusă de guvernanți
la sugestia unor medici care se
leagănă cu iluzia că pot trans-
forma toată lumea dacă nu într-
o monstruoasă, planetară sală
de operație deschisă tuturor
experiențelor posibile asupra
unor „pacienți“ anesteziați de
groaza morții iminente, măcar
într-un grandios, uriaș spital –
idee, recunosc, întrecînd cu
mult imaginația marilor satrapi
ai lumii Marx, Lenin, Stalin ori
Hitler. 

Alterarea vocilor, elim-
inarea zîmbetelor și a celorlalte
elemente omenești de pe
chipuri prăbușește Școala într-
un coşmar cretinoid cu grele şi
previzibile urmări psiho-sociale.
Ce altceva decît joacă de copii
erau pedepsele corporale enu-
merate de mine mai înainte de
„pedagogi“ gen domnu᾽ Vucea
ori „metoadele“ didactice ale
unui Marius Chicoș Rostogan,
în comparație cu ceea li ce se
pregătește astăzi copiilor lumii
deraiate în care am ajuns să ne
minunăm că trăim?!

●
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Republica Moldova: Republica Moldova: 
Suveranitatea – ce am făcut cu ea?…Suveranitatea – ce am făcut cu ea?…

Galina
Martea

CChiar dacă s-a
obținut independența
statală, nu s-a stiut ce e de
facut cu ea. S-a obținut lib-
ertatea mult dorită, dar nu s-
a stiut cum ar putea fi ea
aplicată într-un proces inde-
pendent de existență.  S-a
obținut tot ceea ce s-a dorit
de zeci de decenii, dar… Iar
acum, după mai bine de 29
ani de independență,
poporul român basarabean
este în fața unui eșec total
sau, mai bine zis, în fața
unui colaps social și eco-
nomic de proporții
înspăimântătoare/  în fața
unei tragedii naționale de
neimaginat, dar, în același
timp, și în fața  unei
ridiculități umane care
denotă lipsă de cultură și
educație.

Cu aproape trei
decenii în urmă societatea
moldavă sărbătorea cu
multă fericire independența
țării (27 august 1991), iar la
ziua de azi această
sărbătoare s-a transformat
în una plină de lacrimi și dis-
perare în tot ceea ce se
numește „viața și existența
în R. Moldova, țara care a
degradat, a sărăcit, a ajuns
la capătul deznădejdei și
confuziei sociale fără prece-
dent”. În toți acești ani
poporul a existat și s-a des-
curcat cum a putut, fiecare
cu propriile nevoi, iar astăzi
acesta simte că s-a epuizat
complet și nu mai poate
merge înainte din cauza
nedreptăților sociale, as-
pecte ce au decăzut la limite
insuportabile, nemaivorbind
de sărăcia, corupția și
starea de lucruri care a
evoluat doar în detrimentul
societății și nu în detrimen-
tul clasei politice și de gu-
vernare. În timp, totul a
evoluat spre un singur scop
și anume: în a trăda și viola
interesele și necesitățile
poporului, nemijlocit, în a
periclita identitatea societății
moldave. 

Evenimentele ce au
loc și se derulează în soci-
etate exprimă haos, 
incertitudine, neîncredere,
neclaritate, răutate, bar-
barie, neomenie, prostie și
incultură umană – totul fiind
o nenorocire căzută asupra
poporului. Însă, cel mai
dureros, tot ceea se
întâmplă în societate, cu
efecte pline numai de nega-
tivism și absurditate, sunt
provocările întreprinse din
partea clasei dominante ce
nu are la bază știința și
practica corespunzătoare în
guvernarea unui stat, dar, în

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

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

Este o discordie
enormă între oameni, o
dușmănie incontrolabilă cu
un câmp de acțiune
nelimitată, factori care ar
putea conduce și la un
război civil, acesta
reprezentând lupta între mai
multe grupări politice și so-
ciale de orientări diferite, cu
scop în schimbarea ordinii
politice sau pentru
menținerea celei existente
sau celei precedente. Dacă
în primii ani de
independență poporul a
avut o perioadă de timp mai
liniștită care asigura și o sta-
bilitate promițătoare cât de
cât acceptabilă pentru un
prezent și viitor (cu o
democrație să spunem
normală pentru un stat nou
format), atunci în ultimii ani
poporul există într-o
atmosferă socială
insuportabilă care nici într-
un fel nu exprimă speranță
și încredere în ziua de azi și
de mâine, deoarece
condițiile sociale și politice
sunt extrem de nedemocra-
tice și provocatoare. Astfel,
o asemenea societate, cu o
politică în guvernarea statu-
lui pe principii și tradiții
nesănătoase, merge și
există în mod arbitrar și,
concomitent, traversează
direct prin conținutul unui
faliment social, economic,
cultural, moral.

De-a lungul timpului,
s-a admis în ierarhia statu-
lui, în funcțiile administrative
de stat, politicieni și guver-
natori incapabili în a admin-
istra o țară pe principii
umane, echitabile și demo-

cratice, aceștea neavând
fundamentul respectiv în
pregătirea profesională și
practica necesară pentru o
asemenea activitate
publică. În rezultat, precum
s-a dezvoltat societatea
după 29 ani 
de independență, cu 
o degradare socială
incredibilă, în asemenea
mod a degradat și politica,
ca formă de guvernare în
stat. Dar, cel mai trist e că în
sfera guvernării statale s-au
infiltrat tradiții și deprinderi
nespus de nesănătoase
care se bazează numai pe
relații de prietenie și rude-
nie, pe interese personale și
de grup, în cele din urmă în
activitatea de administrare
publică fiind angajate și pro-
movate doar persoane ce
nu corespund unui anumit
intelect și unui anumit cri-
teriu de pregătire
instructivă, educativă,
culturală, morală. Iar dacă
să ne referim numai la sfera
politicii, activitate a unor
grupuri sociale în organele
puterii în raport cu statul,
atunci situația e chiar
înspăimântătoare, deoarece
în această sferă de activi-
tate se infiltrează, în majori-
tatea cazurilor, doar
persoane cu anumite in-
terese și scopuri individuale,
ceea ce este caracteristic
pentru societatea moldavă
de astăzi.

Politica, ca fenomen
și ca formă în administrarea
țării, a devenit un teren de
luptă între acele grupări
politice care vor să aca-
pareze integral puterea în
stat, fără a asigura
bunăstare cetățenilor și, ne-
mijlocit, fără a asigura
asistența socială
corespunzătoare pentru un
trai decent. O asemenea
situație este nespus de
periculoasă pentru o soci-
etate, deoarece în prim plan
sunt puse interesele per-
sonale ale politicianului, gu-
vernantului (mentalitate
îngustă și învechită) și nu
este pusă în valoare com-
plexitatea unor lucruri mai
importante precum: fon-
darea unor condiții decente
de trai în existența omului/
poporului; fondarea unei
societăți bazată pe echitate
socială și transparență
democratică; fondarea unui
teren pentru o coabitare
socială civilizată, având la
bază respectul dintre omul
puterii și masele, etc. Însă,
cu o asemenea atitudine și
mentalitate necivilizată omul
puterii, omul politicii nu este
capabil să construiască
obiective centrate pe valori
sociale care să corespundă
necesităților și intereselor

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

Dacă în țările dez-
voltate ale Occidentului
omul din sfera politicii tinde
să influențeze orientarea
sau administrarea în stat
după propriile ambiții, atunci
el o face oricum în limita
legii și în mod civilizat, însă
nu se procedează în modul
care există în societatea
moldavă și anume: de a
merge peste oameni/ peste
concetățenii tăi pentru a le
crea o viață tot mai grea și
mai insuportabilă în propria
lor țară. Totodată, în lumea
civilizată a țărilor dezvoltate
nici într-un caz nu se
realizează politica, ca formă
în guvernarea statului, pe
principiul de a sugruma, in-
timida sau umili 
personalitatea poporului/
p e r s o n a l i t a t e a
concetățeanului din soci-
etate, așa cum este reali-
tatea cruntă din Moldova.

Ajunsă în perimetrul
criticilor, societatea moldavă
și-a pierdut aproape com-
plet credibilitatea în fața
celor mai prestigioase struc-
turi internaționale și nu
numai. Așa fiind, este deja
foarte greu ca cineva din
afară/ din lumea civilizată să
intervină în salvarea șau
ameliorarea situației exis-
tente din Moldova,
deoarece printr-o aseme-
nea dezordine, depravare
socială și morală unde totul
exprimâ abatere de la nor-
malitate este foarte greu de
traversat.

Revizuind situația
actuală din societatea
basarabeană putem re-
marca că la momentul dat
nu sunt niciun fel de pârghii
care ar putea stopa 
șau înlătura consecințele
anarhiei statale și
fărădelegilor instaurate de
către oamenii puterii. Sin-
gura soluție este ca poporul/
poporul român basarabean
să se trezească la realitate,
fără a trăi doar cu speranța
că într-o zi va veni un cineva
din afară și va reîncepe re-
modelarea acestei societăți.
Nu, aceasta nu se va întâm-
pla niciodată, remodelarea
sau salvarea societății va fi
realizată doar atunci când
masele vor fi conștiente cu

adevărat de tot ceea ce se
întâmplă în jurul lor. Con-
comitent, fiecare om al
societății trebuie să fie re-
sponsabil de acțiunile sale,
cu precădere, să existe
între concetățeni consoli-
dare și unitate în fapte și
dorințe, fără a susține și ad-
mite compromisurile omului-
putere din stat. 

La rândul lor, clasa
politică și de guvernare tre-
buie să cedeze pozițiile de
interese personale și de
grup, lăsând teren poporului
să se manifeste în dreptul la
libera exprimare și
existență, fără a fi
marginalizați sau umiliți. Ne-
mijlocit, clasa de guvernare,
indiferent de faptul că îi
place sau nu acest lucru,
este obligată să promoveze
reforme și legi
corespunzătoare pentru
concetățeni, pentru popor și
nu doar pentru o anumită
categorie de oameni din so-
cietate. Respectiv, omul put-
erii din stat trebuie să-și
reconstruiască cât mai ur-
gent moralitatea, care este
foarte decăzută în limite in-
acceptabile. Și, nu în ultimul
timp, după 29 ani de
independență, puterea
statală trebuie deja să
răspundă la revendicările
concetățenilor, care majori-
tatea vor stabilitate și
bunăstare socială, iar o
bună parte dintre ei, în-
deosebi românii din Basara-
bia, vor cu adevărat
remodelarea acestei țări în
una civilizată și dezvoltată,
dar și în una reunită cu pa-
tria-mamă. 

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

●



4 Tichia de politician

Big Pharma, noul balaur cu şapte capete…Big Pharma, noul balaur cu şapte capete…

Petru
Romoșan

CCe înseamnă „Big
Pharma”? Înseamnă indus-
tria farmaceutică sau, mai
precis, primele cinci sau
zece (depinde de natura
clasamentului) cele mai
mari companii farmaceutice
mondiale, producători de
medicamente adică. Aceste
mari companii (sau labora-
toare) sunt organizate într-
un lobbying farmaceutic la
care participă organisme de
reglementare, politicieni din
toată lumea, finanţaţi din
miliardele coloşilor Pharma,
ONG-uri, foarte mulţi medici
sponsorizaţi, cumpăraţi

Printre cele mai mari
scandaluri care au lovit Big
Pharma au fost Vioxx (anti-
inflamator de la Merck and
Co – îi sunt atribuite 40 000
de decese în SUA) şi Medi-
ator (de la Servier – derivat
de amfetamine, cu riscuri
cardiace, medicament re-
tras de pe piaţă în 2009).
Aceste scandaluri şi încă
multe altele au demonstrat
că „efectiv, industria
farmaceutică are câteodată
strategii împinse la extrem
ca să ocolească adevărul
asupra produsului ei, pentru
a-l menţine pe piaţă cu toate
efectele secundare pericu-
loase” (Tatiana Chadenat –
„Les laboratoires pharma-
ceutiques sont-ils aux mains
du „Big Pharma”?).

Spre deosebire de
România, unde comentatorii
medicali sunt aproape în to-
talitate sponsorizaţi de Big
Pharma şi sunt până la
urmă doar propagandiştii
acesteia, în ţările occiden-
tale, anchetele jurnaliştilor
de investigaţie se ocupă cu
precădere de partea
dubioasă, întunecată a in-
dustriei Pharma. Pentru că
subiectele sunt dintre cele
mai sensibile – e vorba de
sănătatea oamenilor. În ul-
timele opt luni de pandemie,
Big Pharma a fost alături de
OMS, pe care îl şi
controlează, de ONU (un
simulacru de viitor guvern
mondial) şi de alte forţe
globale anonimizate, pre-
ocupate de desfăşurarea şi
de consecinţele pandemiei.
Desigur, Big Pharma e
prima interesată de vaccin-
urile care vor însemna
foarte multe miliarde. Big
Pharma lucrează discret,
prin interpuşi, prin doctori
influenţi, pe care-i putem
vedea pe sticla televi-
zoarelor şi în toată mass-
media. Doctori care sunt
întotdeauna interesaţi de
soarta populaţiei şi
recomandă numai trata-
mentul „care trebuie”. Ei îşi

declară arareori sumele în-
casate din surse colaterale,
şi mai niciodată obligaţiile
asumate şi adevăratele lor
ţinte.

Subiectul Big
Pharma e practic inepuizabil
şi poate fi actualizat zilnic.
Dar puţina presă care mai
mişcă la noi nu pare deloc
interesată. Şi nu e vorba

doar de presa prostituată.
Ce e evident pentru toţi co-
mentatorii de aiurea e că
preocuparea principală a
Big Pharma nu e în nici un
caz sănătatea populaţiei,
aşa cum pretinde ea cu
orice ocazie, prin orice in-
terpus, ci doar marele profit.
Industria Pharma e cea care
are cea mai mare rată de
multiplicare (7) pe toate
pieţele.

În ultimii zece ani,
Big Pharma pare să fi pre-
luat de la producătorii majori
de petrol, aflaţi în dificultăţi
diverse, rolul de sponsor
principal al politicienilor de
peste tot. Poate fi aici 
una dintre explicaţiile
multiplicării aproape instan-
tanee a măsurilor de
închidere (confinement,
lockdown) şi chiar de
terorizare a populaţiei prin
mass-media complet
aservită (şi prostituată!).
Dar, dincolo de câştigurile
aduse de producţia de
medicamente şi de instru-
mentar sanitar, pot exista şi
interese cu bătaie mai
lungă, care ţin de noua or-
dine mondială ce vrea să se
instaleze. Oricum, perspec-
tiva de profit cu vaccinurile
este gigantică şi oameni ca
Bill Gates sunt foarte
implicaţi. Numele de
producător de medicamente

cel mai citat în 2020 a fost al
Gilead (Gilead Sciences –
companie cotată în Bursă),
cu al său Remdesivir.
Remdesivir-ul a fost opus
frontal protocolului profe-
sorului marseiez Didier
Raoult (hidroxiclorochină +
azitromicină). Tratamentul
profesorului Raoult costă
câteva zeci de lei în Româ-

nia, dar e greu de procurat
(mai ales Plaquénil-ul). În
schimb, tratamentul propus
de Gilead, şi promovat în
România de dr. Alexandru
Rafila (OMS), costă în jur de
2 500 de dolari. Mai mulţi
doctori francezi sponsorizaţi
de Big Pharma şi direct de
Gilead l-au atacat în fel şi
chip pe marele şi cinstitul
savant francez. A fost chiar
ameninţat cu moartea din
biroul unui alt doctor, abun-
dent sponsorizat, printre alţii
şi de Gilead („Laurii îi
aparţin prof. François Raffi
din Nantes. 541 729 de
euro, dintre care 52 812
euro de la Gilead. Este o în-
tâmplare dacă aflăm că
telefonul anonim de
ameninţare la Didier Raoult,
dacă insista să continue cu
hidroxiclorochina, venea de
la un mobil din serviciul de
infecţiologie al Centrului
Spitalicesc Universitar de la
Nantes, unde François Raffi
e şef de serviciu?” – „Top 13
des revenus annuels ré-
cents versés par l’industrie
pharmaceutique”, france-
soir. fr). La fel ca în Româ-
nia, justiţia din Franţa nu a
făcut deocamdată nimic în
acest caz sau în alte cazuri
de conflict de interese
dovedite. Până şi un min-
istru al Sănătăţii (Agnès
Buzyn) pare să fi fost

recrutată, împreună cu soţul
său (Yves Lévy), directorul
unei importante instituţii de
control al sănătăţii
populaţiei.

„Marile firme farma-
ceutice au ca finalitate nu
sănătatea populaţiilor, ci
profitul. Dacă pandemia de
Covid-19 este trăită în toată
lumea ca o catastrofă

sanitară, ea e percepută de
laboratorul Gilead ca o
promisiune de a avea acces
la o piaţă planetară şi de a
obţine beneficii colosale.
Gilead aştepta această
mană cerească de mulţi ani
şi se pregătea pentru o
vastă operaţiune comercială
pentru a-şi promova antivi-
ralul propriu, Remdesivir.
Cu Covid-19 i s-a ivit o
splendidă ocazie, labora-
torul trebuia să-şi impună
Remdesivir-ul prin toate mi-
jloacele. Avea nevoie mai
întâi să-şi asigure
susţinerea marilor instituţii.
În ianuarie 2020, Gilead
obţine susţinerea OMS ; din
februarie deja, în Statele
Unite, susţinerea lui Na-
tional Institute of Allergy şi a
celebrului său director, An-
thony Fauci ; în Franţa, în
martie, membrii cei mai
influenţi din Consiliul
Ştiinţific, apoi cei din Înaltul
Consiliu al Sănătăţii Publice
au cauţionat Remdesivir-ul.
La 25 iunie, Agenţia
Europeană a Medicamentu-
lui (EMA) recomandă
Remdesivir-ul. […]

Dar există o
problemă: hidroxiclorochina.
Această bătrână doamnă
din farmacopeea noastră,
promovată de profesorul
Raoult, riscă serios să
sfărâme visele lui Gilead.

Cu atât mai mult cu cât
preţul său e derizoriu com-
parativ cu cel al Remdesivir-
ului: doza de
hidroxiclorochină costă în
jur de 10 dolari, iar Gilead a
fixat preţul unui flacon de
Remdesivir la 390 de dolari
în ţările dezvoltate, adică 2
340 de dolari pentru un
tratament normal cu şase
flacoane administrate în
cinci zile. Numărul de per-
soane depistate ca pozitive
cu coronavirus în lume
depăşeşte zece milioane,
beneficiul potenţial se
cifrează deci în zeci de mil-
iarde de dolari. […] În
acelaşi timp, diferite studii
arată efecte nedorite ale
Remdesivir-ului şi o eficaci-
tate foarte relativă. […]

Putem urmări meciul
R e m d e s i v i r -
hidroxiclorochină prin
fluctuaţiile acţiunii Gilead pe
Bursă. La începutul pan-
demiei, Gilead, companie
estimată la 100 de miliarde
de dolari, a beneficiat de o
valorizare de 30 de miliarde
de dolari. De atunci,
acţiunea fluctuează în
funcţie de anunţuri. Când
Universitatea din Chicago
comunică rezultate
promiţătoare pentru
Remdesivir şi când con-
silierul lui Donald Trump,
Anthony Fauci, susţine
medicamentul, acţiunea îşi
ia zborul. Scăderile acţiunii
se corelează cu publicaţiile
de la IHU (Institutul Spital-
icesc Universitar) Marsilia
(condus de prof.dr. Didier
Raoult – n.n.). Amploarea
acestor fluctuaţii este de or-
dinul a 10 miliarde de dolari.
[…] Şocul dintre Gilead şi
IHU din Marsilia, personal-
izat prin Didier Raoult, a
scos în spaţiul public
manevrele frauduloase care
cangreneză medicina
noastră. Fenomenul nu
datează de ieri” (Laurent
Vercoustre – „Quand Big
Pharma prend notre santé
en otage”).

●



Ghimpele Națiunii

Măști avem, minte ce ne mai trebuie?…Măști avem, minte ce ne mai trebuie?…

Cezar Adonis
Mihalache

SSă n-ajungem ca
numai despre asta să fie
vorba… Ba, mai rău, nici
măcar să nu mai existe vreo
urmă de autointerogație…
Ci strict un imperativ
impus… Pentru că, dacă
am fi avut ceva mai multă
minte, poate am fi inversat
topica și ne-am fi întrebat,
de fapt, la ce ne mai trebuie
măști?… Măștile, nu în sens
sanitar, ci uriașa ipocrizie-
totem în care a fost
transformată întreaga mas-
carada a cârpelor purtate
doar ca să fie… Pe sub
barbă, atârnate de o ure-
che, semn distinctiv, nu-i
așa?!, pentru o națiune care
nu își pune întrebări nici
măcar spre sfârșitul unei
etape…

Alegerile în timpul
pandemiei ar fi putut
reprezenta o provocare…
Măcar din perspectiva cura-
jului, a demnității și dreptu-
lui de a încheia o dată cu
ipocrizia, cu fățărnicia, cu
acest „las’ că merge și
așa”… Cu aceste măști-
nemăști de sub barbă ori
atârnate de formă… Cu tot
acest tembelism care
rezultă din fapte și decizii ce

nu au strict legătură cu
protecția sanitară, dar sunt
vehiculate drept panacee
anti-epidemiologice… Cu
toate acele petice din orice
purtate pe post de mască,
cu toate acele gesturi re-
flexe de a trage, în maga-
zine, marginea tricoului
peste gură, să nu se uite

careva strâmb…
În fapt, suntem în

momentul în care masca a
devenit o botniță
autoasumată. Purtată, nu
din respect față de ceilalți,
nu dintr-o responsabilitate și
responsabilizare igienico-
sanitară, ci pentru a nu ieși
din rând. Iar în felul de a ne
atârna orice petic din orice
peste gură exprimă și
chintesența realității post-

decembriste… Metehnele
nu au  murit, fricile nu s-au
dizolvat, mămăliga a rămas
la fel de nefiartă…

Discuția care se
poartă acum, culmea, într-
un mediu al oficialilor, legată
de portul măștilor la vot este
special azvârlită în spațiul
public pentru a deturna

atenția. Cu un
constituționalist, fost
președinte al CCR, care
cere și fundamentează
dreptul celorlalți ca tu,
votant, să porți masca oblig-
atorie (!) în secția de vot,
dar numai prin cadrul de re-
glementare dat prin lege, și
„igienistul” de serviciu al
comitetului pandemic, per-
sonaj supurând dreptul im-
punerilor prin normele

definite prin degetele
butucănoase ale altor pan-
demici decizionali.

O discuție doar
aparent sterilă… Și care
putea fi ușor depășită, mai
ales că amândoi
„combatanți” au partea lor
de dreptate… Este nevoie
de o lege pentru a restrân-
gere drepturile alegătorilor
în secția de vot, dar este și o
situație penibilă pentru a im-
pune așa ceva pentru cele
două-trei secunde cât ar tre-
bui ca în secția de vot să fie
făcută identificarea „fără
mască”…

Este o „dezbatere”
mult forțată față de rostul și
aplicabilitatea ei, dar care își
defectează improvizația toc-
mai prin amănuntul neluat
în seamă de cei doi „corifei”.
Faptul că o astfel discuție,
ar fi avut rost doar în cazul
impunerii obligativității de a
purta măști sanitare, nu
orice petice din cârpe. Iar
distragerea atenției, printr-
un scenariu în care pare a fi
fost atras și
constituționalistul, altminteri
just apărător al drepturilor
cetățenești, pare menită
tocmai pentru a evita
aprinderea altor subiecte.

Cum ar fi, de exem-
plu, cine va garanta securi-
tatea sanitară a votului? Și

cum se va proceda dacă, ul-
terior, unul dintre membrii
comisiei din secția de vot,
sau chiar un alegător, se va
dovedi bolnav… Bolnav sau
îmbolnăvit? Cum se va face
diferențierea din perspec-
tiva unei posibile zădărniciri
a combaterii bolilor? Și cum
se va face, nu stabilirea lis-
tei de contacți, asta va fi
simplu, după listele elec-
torale ale secției respective,
ci felul de carantinare
postvot a zecilor sau sutelor
de persoane care au trecut
prin secția respectivă?

De aceea, nu lipsa
unei metodologii clare ridică
semne de întrebare, ci nea-
sumarea răspunderii de
către cei ce au organizat
alegerile. Adică, exact
„cheia” în care putem citi
evitarea fățișă a trasării
obligativității purtării  măștii,
și dreptul organizatorilor de
a refuza accesul la vot,
practic, încălcarea unui
drept fundamental acelora
care refuză botnița
electorală.

●

Fâsurile politicii postdecembristeFâsurile politicii postdecembriste

George
Petrovai

CCică din decembrie
1989, mai exact 
după asasinarea cuplului
Ceaușescu în chiar ziua de
Crăciun, fapt care – desigur –
l-a îndreptățit (sic!) pe necalifi-
catul și traseistul Petre Roman
să demareze politica de dis-
trugere sistematică, România
ar fi o țară democratică. 

Adică toate cele de pe
aceste meleaguri urmează, 
cu încăpățânare politrucian-
isto-tâlhărească, linia
demo(no)crației originale: cu
legi făcute de hoți pentru hoți,
prin care se ia de la săracii ma-
joritari ca să se dea ciocoilor
minoritari și cu obraz de toval;
cu venituri de toată jena (câțiva
lei sau – în caz fericit – câteva
sute de lei pentru grosul
românilor) și cu venituri
bugetare (lefuri, pensii)
nesimțite pentru „descurcăreții”
cu rol decizional în muribundul
stat la vedere, condiția sine-
qua-non ca statul paralel să fie
cu adevărat atotputernic și in-
destructibil, iar decalajul dintre
veniturile minime și  cele
maxime să devină realmente
monstruos în țara considerată
cea mai săracă și cu cele mai
acute probleme economico-so-
ciale și cultural-identitare din
Uniunea Europeană; cu
pușcării la nivelul sanatoriilor
de lux, îndeosebi pentru
deținuții cu averi necușere, și
cu sanatorii, ba chiar cu tot mai

multe spitale, la nivelul
pușcăriilor de odinioară; cu
răufăcători care sunt
compătimiți de autoritățile
noastre nedemne și sunt puși
în libertate de odioșii noștri
legiuitori, tocmai ca să-și poată
desăvârși atrocea lor menire
de recidiviști ai demonocrației
(criminali, violatori, tâlhari),
timp în care oamenii onești și
cu discernământ ai acestei țări
sunt siliți de aceleași legi și
autorități să se lase absorbiți în
imensa masă a cetățenilor fără
chip moral-spiritual; cu tot mai
mulți „doftori” semidocți și tot
mai puțini medici valoroși,
dedicați profesiei până la sac-
rificiul suprem; cu un Minister
al Educației și Cercetării care
n-are nimic de-a face cu mult
necesara cercetare și are
foarte puțin de-a face cu
educația și instruirea temeinică
(„meritele” sale constau în per-
petuarea „hemoragiei” de ma-
terie cenușie și în sporul anual
de analfabeți funcționali, cu
sau fără diplome), însă a cărui
penibilă tartoriță își permite să-
l demită taman acuma, în vre-
muri de cumplită pandemie
științifică pentru țară, pe Nico-
lae Zamfir, directorul Institutu-
lui Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizică și Inginerie Nucleară, la
drept vorbind cel mai titrat
cercetător român al prezentu-
lui („părintele Laserului de la
Măgurele, fost profesor în pe-
rioada 1997-2004 la universi-
tatea americană Yale, a revenit
în țară în anul 2004); cu

politruci care-și spun de
stânga, de centru sau de
dreapta, dar care sunt cu toții o
apă și un pământ (dacă nu
uităm de dezastrul românismu-
lui în cele trei decenii postde-
cembriste, atunci culoarea
politică reprezintă un veritabil
abuz de limbaj!) și care fac tot
ce le stă în putință întru imbe-
cilizarea cetățenilor prin ceea
ce, în noul context demono-
cratic, trebuie numite „canalii
de tembelizor”. Da, căci jigodi-
ile care dau din coate și comit
toate nelegiuirile posibile ca să
înșface butoanele puterii, știu
prea bine că un popor spălat
pe creier este mult mai lesne
înlănțuit într-o cârmuire
dezastruoasă pentru grosul
poporenilor, însă sfidător de
avantajoasă pentru ciocoimea
internă și externă (bunăoară,
punerea întregii noastre
economii pe butuci, expatri-
erea milioanelor de români,
înstrăinarea a circa 50% din
pământul sfânt al țării,
mătrășirea pădurilor,
demențialele retrocedări și
renunțări la însemnate bunuri
naționale, precum moștenirea
Emanuil Gojdu, pe scurt,
recunoașterea explicită, re-
spectiv încuviințarea implicită
de către politrucii
postdecembriști a statutului de
colonie al României), chiar
dacă unii dintre concetățenii
luminați îi dau dreptate scri-
itorului George Orwell că „Un
popor care alege politicieni
corupți, impostori, hoți și
trădători, nu este victimă, ci

complice”. Numai că vocea
calitativă a acestor compatrioți
de excepție n-are șanse să fie
auzită de vulgul înfloritor în
submediocritatea sa, motiv
pentru care sistematic pierde
în fața votului eminamente
cantitativ al maselor păcălite
de politruci.

Tocmai de aceea,
oricât de bine ar sta într-o țară
lucrurile cu democrația și polit-
ica (firește, nu e cazul
României, unde ele nu sunt
nici măcar suportabile),
omenirea nu trebuie să dea
uitării opinii de felul următor:
„Politica s-a născut când
primul ticălos l-a întâlnit pe
primul prost” (Voltaire); „Un
politician bun este la fel de
neconceput ca un hoț cinstit”
(Henry Louis Mencken); „Dacă
votul nostru ar putea schimba
ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa
să votăm” (Mark Twain); „Pune
Guvernul să conducă deșertul
Sahara și în cinci ani vei de-
scoperi că e lipsă de nisip”
(Milton Friedman).

La această listă de fâ-
suri politrucianiste, mai adaug
două fâsuri dâmbovițene de
dată recentă:

1) Principala preocu-
pare a orbanienilor n-o consti-
tuie pregătirea cât mai bună
pentru deschiderea noului an
școlar, care la urma urmei se
cheamă viitorul României,
adică așa cum se vede și se
aude în țările dezvoltate ale
lumii (tocmai de aceea ele sunt
avansate și prospere!), ci
câștigarea cu orice preț a

alegerilor locale din 27 sep-
tembrie, indiferent de costurile
economico-sociale ale acestei
aventuri;

2) Moțiunea înaintată
de PSD și caraghioșii lui aliați
(ALDE, Pro România, UDMR)
pentru dărâmarea Cabinetului
Orban și care pe 31 August,
Ziua Limbii Române și (absolut
întâmplător) a votului în Parla-
ment, n-a întrunit nici măcar
cvorumul, necum să treacă.
Dar eu spun că această
mascaradă nu trebuie pusă
nici pe seama trădării unor
pesediști, nici pe seama
neloialității pontaurienilor, nici
pe seama tradiționalului joc la
două capete al udemeriștilor, ci
revine în întregime statu quo-
ului politrucianist din acest mo-
ment: Nimeni din opoziție nu-și
dorea cu adevărat înlăturarea
orbanienilor de la guvernare,
acuma în plină pandemie, cu
economia varză, anul școlar
nepregătit și, desigur, cu
câteva luni înaintea alegerilor
parlamentare! Așa că totul a
fost doar un infect joc de imag-
ine, chipurile că opoziția
(jenantă, majoritară și
neunitară) este permanent cu
ochii pe putere și, în cazul în
care nu-și face datoria față de
țărișoară și scumpii (!) săi
cetățeni, ea este pregătită să-i
ia locul, ca lucrurile să meargă
la fel sau chiar mai prost ca
înainte. 

●


