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„Eu, ori de câte ori aud doina,

îmi pare că aud plângând

Moldova după gloria sa cea

veche.”

- Vasile Alecsandri
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Vin maghiarii!…Vin maghiarii!…

Cezar Adonis

Mihalache

NNu știu ei dacă or să
și ajungă pe locurile pe care
le vizează!… Dar ei vin! Pe
listele de la parlamentare…
Și, mai ales, pe listele pen-
tru toate județele, că a dat
UDMR liber la foile de par-
curs, urmând asaltul, și nu

cel „maghiaro-secuiesc”,
prin UDMR și sateliții lui de
pe orbita lipsei noastre de
vigilență, ci, dramatic pentru
noi, un iureș maghiaro-
românesc… Sigur, dacă îi
vom mai numi și accepta ca
români pe cei ce vor fi făcut
pactul satanei pentru un loc
eligibil la parlamentare. Căci
este evident că UDMR se
va folosi de oportuniștii cla-
sei noastre politice să pună
cât mai multe nume pe lis-
tele „maghiare” din toate
județele. Vorba aceea, de
pandemie mai scăpăm noi,
dar de pelagra politică,
niciodată… Și mai ales de
cea a oportuniștilor care
dublează ticăloșiile
politichiei maghiare.

UDMR anunță dară
asaltul parlamentului cu 566
de candidați… Deși le
stătea mai bine, pentru a fi
chiar după chipul și
asemănarea liderilor lor, cu
666 de propuneri!… Dar pe-
semne nu au mai găsit. Și
nu, nu vor încăpea toți cei
566 în noul parlament… Ei
speră însă să intre mpcar
cât să le ajungă de un grup
cu rang de miniparlament.
Poate chiar de un miniparla-
ment ca grup regional,
nu?…

Cum au ajuns
maghiarii să aibă candidați
pentru toate județele?… Și
nu câte unul, să fie de
sămânță la ghiveciul cu
pământ de flori, că în brazda

românească nu au șanse să
încapă, nu pe post de parla-
mentari, poate doar pe post
de flori de cimitir, ci, osten-
tativ, cu liste „complete”
pentru 34 de județe, iar pen-
tru celelalte câte unul. Ba,
au găsit mușterii chiar și
pentru Diaspora, deși e greu
să numeri câți maghiari au
și ajuns în diaspora noastră
truditoare pentru a  reclama

acum drept de reprezentare
etnic.

Important e
mesajul… Pentru întâia
oară UDMR are liste com-
plete pentru toate județele…
Or, ce facem noi? Stăm cu
măștile alea botniță trase și
peste ochi și peste urechi?
Chiar nu ne pasă? Și nu
este vorba de simplii oa-
meni, care oricum, și dacă
le-ar păsa, nu au cum să
despotrivească ei această
descălecare de șa hun-
gureasco-maghiară, ci de
partidele noastre. Măcar
acelea care clamează
naționalismul, dar pe care
dar nu le-am văzut nici
măcar cu o acțiune civică
pentru a semnala această
impostură ce ar fi ușor de
destrămat acum, nu când va
fi ajuns ghem de grup parla-
mentar.

Iar ac de
„decojăceală” parlamentară
găsim chiar în anunțul lui
Kelemen Hunor… În dimen-
siunea ariergărzii politice pe
care o va trimite în asalt par-
lamentar. Pentru că este ev-
ident că pe listele pentru
alte județe, uniunea nu
poate avea atâția candidați
strict de etnie maghiară. Nici
dacă ar mai renunța câte
unul la mândria ungurească
și s-ar duce să-și facă
buletin de Caracal, de ex-
emplu, tot nu ar acoperi lis-
tele! Or este clar că
maghiarimea politică se

bazează pe cea de a de a
doua pelagră a neamului 
parlamentar… Oportuniștii
rămași fără locuri la troaca
partidelor „inițiale”.

Și atunci, nu este
momentul să cerem verifi-
carea acestor liste înainte
de alegeri? Să vedem dacă
există legături între acești
candidați și maghiarismul
pe care vor să-l reprezinte?

Alegerile parlamentare
următoare (chiar dacă, până
la urmă, nu din acest an) pot
crea un precedent pericu-
los. Pentru că, spre deose-
bire de candidații români,
„maghiarii” chiar s-ar putea
să intre buluc în parlament.
Cel puțin câte unul de județ.
Și nu trebuie să uităm ul-
timele alegeri parlamentare,
când UDMR a numărat vo-
turi în județe în care nu ex-
ista picior de etnic maghiar,
dar a primit voturi grație
unor inginerii și trocuri pe
care nimeni nu le-a mai
cercetat, că se spărgea
buboiul falsei democrații a
alegerilor...

●

Reevaluări...Reevaluări...

Corneliu

Vlad

DDeteriorarea bruscă  a
relațiilor dintre America și China
reprezintă poate cea 
mai importantă dezvoltare
geopolitică produsă sub im-
pactul a ceea ce se numește,
justificat sau nu, „pandemia
Covid-19”, după cum consideră
Dmitri Trenin, directorul Centru-
lui Carnegie din Moscova.
Declanșat ca un război comer-
cial, conflictul chino-american s-
a transformat într-un
antagonism care a angrenat, în
diferite modalități, politica
internă a Chinei (HongKong,
Xinjiang, Tibet), ideologia și
geopolitica (Marea de Sud a
Chinei, Inițiativa O Centură, Un
Drum), pentru a depăși cu mult
cadrul bilateral prin impactul și
extensiile sale în sistemul
global.

Protagonist de prim
rang al vieții internaționale, în-
deosebi în sfera politico-
diplomatică și militară, dar într-o
măsură semnificativă și în plan
economic (spațiu, resurse etc.),
Rusia nu poate rămâne
indiferentă la noile mutații, în
plină desfășurare. Cum trebuie
să reacționeze și să acționeze
Moscova într-un asemenea mo-
ment hotărâtor? Directorul de
Programe al Centrului de Dez-
bateri „Valdai”, Ivan Timofeev
pornește în analiza sa de la
premisa că divergențele SUA-
China s-au angajat într-o rivali-
tate pe termen lung, indiferent
cine va fi la Casă Albă.

Paradigma eșichierului
planetar se va configura pe
bipolaritatea  chino-americană
și ceilalți actori ai vieții
internaționale vor trebui să
opteze cumva, într-un fel sau
altul, pentru unul dintre
protagoniști. Un al treilea centru
de putere comparabil  nu este
de prevăzut să apară,
apreciază politologul rus. Dar
statele și alianțele momentului
vor trebui, într-un fel sau altul,
să se apropie fie de Washing-
ton, fie de Beijing. State precum
India, Indonezia, Vietnam s-ar
putea apropia de SUA, dar nu
prin alianțe necondiționate, ci
doar sectorial  sau conjunctural.
Iar China nu-și propune o
politică a alianțelor și parteneri-
atelor multilaterale, privilegiind
relațiile bilaterale. Uniunea
Europeană este într-un moment
de cumpăna, iar faptul că nu
are o politică externă și de
apărare consistentă și credibilă,
ca și tendințele centrifuge ale
statelor membre o
depuncteaza. În plus, presiunile
exercitate de aliatul și
partenerul american, ca și in-
teresele sale economice în
China îngustează marja de
manevră a Bruxellesului.  Dar

Rusia?
Poziția Moscovei între

Washington și Bejing este
nuanțată: urmărește atent și cât
mai puțin implicată confruntarea
chino-americană, evită o con-
fruntare directă cu SUA și
menține un echilibru (asimetric)
cu partenerul său strategic
China. Mai ales că, după
aprecierea unor politologi ruși,
bipolaritatea chino-americană
nu ar trebui absolutizată ca fac-
tor decisiv al globalizării în noua
sa formulă. „Globalizarea –
afirmă Aleksei Gromiko, direc-
torul Institutului Europei al
Academiei de Științe a Rusiei –
este un proces pe care nu
poate să-l dirijeze nici Washing-
tonul, nici Beijingul, ci mai
degrabă un fenomen care
amplifică dificultățile Chinei și
SUA în atingerea scopurilor lor”.
În relațiile cu ceilalți „doi mari”,
Moscova pune un accent spe-
cific pe relația lor trilaterală,
care îi poate asigura libertate de
acțiune în raporturile cu fiecare
dintre ceilalți doi membri ai tri-
unghiului. Este adevărat că pre-
siunea Washingtonului pe
Moscova și Beijing acționează
ca un factor care a dus la
întărirea parteneriatului ruso-
chinez, dar, remarcă politologul
rus Dmitri Efremenko,
„încercările precipitate ale
Washingtonului de distanțare
retorică de Moscova și Bejing
nu va aduce nimic nou în ben-
eficiul relațiilor Rusiei cu China”.
Pentru Rusia, spune el, este im-
portant să nu-și piardă autono-
mia strategica și să-și mențină
toate avantajele din relațiile
speciale cu China. Și acest
lucru va fi cu atât mai dificil, cu
cât va fi mai accentuată nouă
bipolaritate.

În turbulența globală
generată de Covid 19, contu-
rurile lumii de mâine se
întrezăresc deocamdată vag,
ca „umbre pe pânză vremii”,
cum ar spune Eminescu, și din
ipostazele imaginate de poli-
tologi și viitorologi nu se
detașează pregnant o variantă
mai demnă de crezare. Orizon-
tul viitorului este deschis celor
mai diverse proiecții, iar teoreti-
cienii se simt stimulați să pună
în circulație proiecții pe întreagă
gama dintre fantezie și
argumentație riguroasă. Oa-
menii politici au însă un răgaz
de reflecție binevenit pentru a-
și fixa demersurile necesare
relansării globalizării într-o nouă
formulă. Iar un cadru oportun în
această privința îl poate avea
proiectata întâlnire la nivel înalt
a „celor cinci mari” din Consiliul
de Securitate al ONU, inițiativă
a Rusiei acceptată de toți ceilalți
prin consens, dar pe care
carantina planetară a Covidului
o amână mereu.

●
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Cultura națională în limitele obscurantismuluiCultura națională în limitele obscurantismului

Galina

Martea

MMoștenită de la
strămoșii noștri, cultura
națională are la bază obiceiuri
și tradiții, moduri de comuni-
care, forme specifice scrisului
și vorbirii, valori naționale etc.,
respectivele încadrându-se în
disciplina sau definiția culturii.
Cultura în esență cuprinde to-
talitatea valorilor materiale și
spirituale necesare omului,
necesare unui popor în
existența cotidiană. Așa fiind,
prin termenul cultură înțelegem
că este vorba de existența
umană prin intermediul căreia
se prezintă manifestările și ac-
tivitatea de zi cu zi a individu-
lui, – lucruri prețioase care
trebuiesc menținute și apreci-
ate la justa valoare, dar, în
același timp, dezvoltate con-
tinuu în pas cu lumea modernă
civilizată. În felul acesta prin
procesul de dezvoltare a omu-
lui se modifică evolutiv și  cul-
tura acestuia, concomitent
presupunând în sine și nivelul
de civilizație al propriei
societăți. Respectiv, prin
nivelul de dezvoltare al 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, astfel 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. Drept ur-
mare, cultura este o exigență
prioritară în existența și
evoluția umană. Orice națiune
își are cultura sa și nivelul său
de dezvoltare, – o diversitate
enormă de aspecte care prin
anumite perioade istorice se
completează reciproc. Prin as-
pectul globalizării acest lucru e
benefic pentru unele popoare
care încă se află la un nivel in-
ferior 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 prin care
masele ar urma să fie în con-
tact mai activ cu viața cre-
atoare în scopul de a-și forma
un nivel intelectual multilateral
sau un nivel mai ridicat în dez-
voltare. În asemenea cazuri
este nevoie de dorința indi-
vidului, dar și de dorința
societății respective care ar
urma să fie mai deschisă la
transformările evolutive, la
schimbările ce aduc numai
profit material și spiritual vieții
umane. Lucruri și acțiuni fru-
moase, însă, cu mare regret,
nu fiecare ființă umană, nu
fiecare popor rămas în sub-
dezvoltare înțelege toate
aceste lucruri. 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 sau soci-
etatea respectivă.

C o m p o n e n t e
dureroase și triste care se
răsfrâng asupra unor 
societăți, componente speci-
fice 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 întreagă care se
caracterizează printr-un com-
portament umil. Totul se
întâmplă din cauza că mental-
itatea clasei dominante este
destul de depășită, aceasta
fiind adeptă încă a unui trecut
primitiv. În modul respectiv, o
întreagă colectivitate de oa-
meni îndură și rămâne în sub-
dezvoltare economică, socială,
culturală, etc., 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 valo-
rilor și al normelor
comportamentale decente ale
omului;  atunci prin expresia
incultură definim componente
precum lipsa de cultură
elementară, ignoranță,
decădere, neștiință – totul re-
ducându-se la tendința omului,
comunității de a se izola și
îndepărta tot mai mult de tot
ceea ce este civilizat. Evident,
fiecare societate își are cultura
sa formată de-a lungul timpu-
lui, respectv și normele de
comportament uman sunt in-
terpretate sub influența culturii
respective, astfel totul fiind ghi-
dat sub influența mediului
corespunzător. Este o corelație
dintre fenomene și ființe care
depind între ele condiționat,
fără a realiza vreo abatere
oarecare, ca să nu
generalizăm. Sub această
formulă are loc procesul de
contaminare a omului cu fac-
tori negativi sau pozitivi, astfel
formându-i existența reală în
cadrul unei colectivități vulner-
abile sau decente. Cu mare re-
gret, însă, ca exemplu, omul
din societatea moldavă cade
ușor sub influența factorilor
negativi care le îngreunează
atât dezvoltarea, cât și
existența. Drept vorbind, soci-
etatea există prin termenul de
subdezvoltare și subcultură,
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 vital într-o soci-
etate din epoca contemporană,

cu atât mai mult că epoca
contemporană se definește
prin modificări esențiale în
politicile culturale, economice,
sociale etc? 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 în existența
umană. Corespunzător, ne
întrebăm din nou: care este
considerată 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 mizeria morală, mize-
ria de conștiință, mizeria în ad-
ministrarea statală (o realitate
cunoscută și la nivel
internațional), poporul
basarabean pur și simplu
există, pur și simplu
supraviețuiește prin destin
pentru a înfrunta timpul, iar as-
pectul culturii este lăsat la voia
întâmplării. În contextul dat,
putem atribui cuvintele 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 înfrân-
gerile. Oricâte rezerve de viaţă
ar dovedi el, impresia nu este
totuşi a unei prospeţimi biolog-
ice. O existenţă subterană este
fiinţa lui şi mersul lui lent şi gâr-
bovit 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 basarabean, cu
un destin istoric ratat. Un popor
care încă nu a izbutit să se
afirme prin noțiunea identității
autentice, dar a izbutit 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 realitatea
existentă a poporului, dar ar
trebui să analizăm cu luciditate
care au fost motivele ce au
contribuit la crearea unei
asemenea stări de subdez-
voltare, totodată, ar urma ca la
momentul dat să oferim soluții
în a salva poporul român
basarabean care continuă să
fie înglodat până-n gât în teas-
cul nedreptăților sociale,
nedreptăților 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 etc., –
totul fiind creat din incultura oa-
menilor ce stau în capul puterii.
Clasa dominantă a societății,
neavând nivelul corespunzător
de cultură, își manifestă com-
portamentul imoral prin cele
mai inferioare forme. De aici se
strecoară și conținutul unei cul-
turi insuficiente 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, cu precădere cea
din zonele rurale); cu toate că
poporul este acel care dorește
să mențină tradițiile și obi-
ceiurile culturale românești,
deoarece cultura română este
destul de bogată în spiritul de
conșiință națională. Un lucru
este cert că poporul român
basarabean conștientizează (o
bună parte din populație)
consecințele dezastruoase ale
trecutului și prezentului, dar nu
poate face nimic, deoarece in-
cultura omului-putere este cea
mai periculoasă armă în a dis-
truge 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 manip-
ula și subjuga poporul cât mai
mult. Prin urmare, cultura
societății moldave, prin
manifestările ei actuale,
reprezintă stagnare,
degradare, involuție. Cauza in-
succeselor 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 națională
română, fenomen care ar urma
să însumeze în sine dez-
voltarea umană, economică,
modul decent de conviețuire
socială, libertatea individului în
acțiuni, cultura profesională,
transparența și autonomia
decizională, puterea limitată a
guvernatorului față de individ
etc. O gamă întreagă de
acțiuni sociale ce trebuiesc
reglate cu o anumită atenție,
cu atât mai mult dezacordurile
enorme între păturile sociale –
totul fiind transpus prin cultura
basarabeană de astăzi. Anii de
independență, 1990-prezent,
dar și anii din trecutul sovietic,
și-au spus cuvântul decisiv în
existență, iar omul s-a format
în această perioadă de timp cu
o multitudine de complexe, de-
pinzând în mare măsură de
tansformările economice și
politice cu caracter negativ.
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 so-
cialismului sovietic care îți
asigura minimul de existență.
Consecințele trecutului
vorbesc și astăzi, iar omogeni-
tatea culturii basarabene
există printr-un interval de timp
care nu este absolut deloc
benefic omului în dezvoltare.
Valorile culturale 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,
îngustându-i și mai mult viz-
iunea și spiritul. Astfel și identi-
tatea națională a societății
moldave se subestimează ca
factor negativ 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? Credem, cu capul
cât mai sus spre lumină este
cel mai bine 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. 

●
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Burdujeala promisiunilor deșarteBurdujeala promisiunilor deșarte

Grid

Modorcea

MMi-e greu să cred că
dl. Sebastian Burduja,
vicepreședinte PNL, nu a citit
articolul meu Nesimțirea con-
duce România, pe care i l-am
dedicat. Dar se face că plouă,
iar nesimțirea se vede și acum,
când, iată, am primit o nouă
scrisoare de la el în cutia
poștală, unde sarabanda
promisiunilor este pusă sub
genericul „Parteneriatul pentru
comunitate”, în scopul de „a în-
locui incompetența, minciuna
și impostura din administreația
sectorului 1”. Dacă știam că e
și acest Burduja pe lista
candidaților la conducerra sec-
torului 1, nu mai votam cu
Clotilde Armand. Eu cu ea am
votat, dar sare acum iepurele
Burduja. Există o vorbă în
popor cu burdujeii să nu te pui
că te burdușesc. Și a burduji
vine de la a umfla, a ticsi. Dar
în basme mai întâlnim și ex-
presia „a burduși în bătaie”.
Pentru mine, Burduja se umflă
ca gogoșile. Adică e simbolul
Minciunii.Am sărit în sus când
am citit că el vrea să
înlocuiască Minciuna și ne
oferă principiile după care vor
conduce burdujeii sectorul 1.
Primele 3 principii sunt: dialog
(„consultare permanentă și im-
plicarea cetîțenilor în procesele
decizionale”), transparnță („co-
municare în timp real, în toate
formele”), integritate („respon-
sabilitate în funcții publice”),
adică principii pe care dl. Bur-
duha le încalcă cu nonșalanță.

Cum să mai cred în
aceste principii când s-a
dovedit un mincinos, când și-a
demascat iresponsabilitatea și
lipsa de comunicare în timp
real? Ceea ce a promis acum
câteva luni se află pe hrâtie,
negru pe alb, dar unde sunt
faptele? El promite din nou
ceea ce a mai promis o dată (o
mai fi promis de multe ori, ca
să ajungă cogea
vicepreședinte PNL). Dacă se
ținea de promsiunile trecute,
nu mai era nevoie de noile
promisiuni. Ce facem, repetăm
gogoșile? Dl. Burduja vinde
gogoși sau ce face? Nu e
cazul, măcar acum, când zona
e infestată, când voturile se
numără la tribunal, să se ia pe
sine în serios? E persoană
publică, gata cu teribilismele și
primisiunile deșarte, gata cu
scrisorile lingușitoare și scâr-
boase, cu slogane ca „înainte,
împreună”. El se află pomenit
și în cartea mea, recent
apărută, CORONA LISA, unde
poate citi și acest „principiu”
pandemic: „Doar împreună ne-
nvingem!”

Nici nu vreau să mai
contunui, nu merită. E suficient
ce am scris despre această
persoană publică, nu mai
reiau.  Cu el trebuie să începă
schimbarea în sectorul 1. Sper
ca echipa pe care o
menționează pe verso-ul
scrisorii să nu-i semene. Îi rog
pe burdujei să citească arti-
colul menționat, pe care îl re-
public mai jos, și să ia aminte.

Nesimțirea conduce
România

La întrebarea pusă în
articolul precedent chiar din
titlu, Unde e autoritatea care să
conducă România?, am primit
mai multe răspunsuri, printre
care și pe cel al lingvistului,
cercetător al originilor, George
Liviu Teleoacă. Răspunsul său
conține și această justă
observație: „Unde sunt cei da-
tori să ridice nivelul de cultură
al acestui popor, unde sunt
elitele hotărâte să susțină au-
toritatea, care să conducă
România?”

Da, unde sunt elitele?
Păi, uite, ne bat la ușă! Nu pun
mesaje în cutia de
corespondență! Deunăzi, am
găsit în cutia poștală, cum au
găsit toți locatarii (250 de mii)
ai Sectorului 1 București, o
scrisoare a speranței, un în-
demn senzațional din 
partea lui Sebastian 
Burduja, președintele Partidu-
lui Național Liberal – Filiala
Sector 1 și vicepreședinte
PNL, un mesaj care nu m-a
lăsat indiferent. Cum să mă
lase, când dl. Burduja ne invită
la el?! Toți politrucii trăiesc într-
un cerc închis, cu ușile
zăvorâte, așa înțeleg ei ideea
de elită, dar iată că un elitist
de-al lor ne deschide ușa, ne
invită la el acasă!

Întâi ne aruncă
mănușa, ne provoacă. Scrie
așa: „Vă scriu în numele
echipei PNL Sector 1 pentru a
vă lansa o provocare: să ne
luăm înapoi sectorul și să-l
ducem împreună pe locul pe
care îl merită – locul #1 în
București, locul # 1 în Româ-
nia”. Iar toată acestă provocare
e dată cu bold, iar în loc de nr.,
cum scriem noi, d-l Burduja
folosește grafia americană,
fiindcă urmează spovedania,
lacrimile iubirii pentru sectorul
1 în care a copilărit, a fost șef
de promoție și tot aici a ales să
se întoarcă după 12 ani de
America, unde a studiat la cele
mai strălucite universități ale
lumii, Stanford și Harvard. A lu-
crat apoi la Washington, ca ex-
pert în dezvoltare la Banca
Mondială.

Dar de ce te-ai întors,
măi Sebi?, l-au întrebat amicii.
Cică fiindcă „aici e acasă”. Însă
exact ca în mitul tinereții fără
de bătrânețe și vieții fără de
moarte, dl. Sebi a descoperit
adevărul: „Casa noastră este
însă astăzi în paragină”. Și
atunci a avut o zguduire a
nervilor, cum spune Eminescu,
și Sebi, împreună cu echipa
PNL, desigur, „am hotărât să
spunem STOP jafului și bătăii
de joc”. Bătăii de joc a cui? Ev-
ident, a adversarului politic.
„Doar în 2018 administrația
PSD a irosit peste 180 de mil-
ioane de euro, nefiind în stare
să facă nici un proiect major de
investiții”. Și vine acum dl. Sebi
la noi, să scoată castanele din
foc cu mâna noastră. De ce
echipa PNL nu trage la
răspunere administrația PSD?
Unde sunt banii? Corupții jefui-
esc, dar țara pierde. Nu se
recuperează un leu! Cine îi
judecă pe cei care au făcut
jaful?

Dar Sebi e de altă
părere, cică „există însă o altă
cale: calea profesionalismului
și a soluțiilor reale de dez-
voltare. În două cuvinte: mod-
elul liberal”. Adică așa cum l-a
văzut el că funcționează în
America, fiindcă la noi acest
model este pe butuci, a ajuns
la realitatea unui guvern
demis, dar dl. Sebi ne dă iar
speranțe, ne spune că
„săptămâna trecută, membrii
PNL Sector 1 au ales o nouă
conducere, o echipă de
profesionoști: profesori,
medici, antrprenori, avocați, in-
gineri”. Deci iată unde
stătea/stă elita, noua elită,
fiindcă cea veche a murit! Păi
să nu mergi cu o astfel de
echipă care crede că „schim-
barea în bine a Sectorului1 e
posibilă”? Și nu oricum, ci cu
tine, omule rătăcit, „începe cu
fiecare dintre dumneavoastră.
Suntem aici să vă ascultăm și
să facem ceea ce tebuie.
Lansăm astfel cea mai mare
campanie de consultare
cetățenească”.

Să nu te înflăcărezi?
Poți să stai nepsător? Mesajul
este extem de convingător.
Oameni noi, elită nouă, o
Românie nouă.

Și la sfârșit îndemnul
(scris tot cu bold): „Veniți să ne
cunoaștem”. Și oferă progra-
mul, orarul zilnic de la 10 la 18,
la sediul Aleea Modrogan 22,
cu precizarea: „Eu voi fi acolo
în fiecare vineri de la ora
15.30, până la ora 18.30”. Ne
înarmează și un număr de tele-
fon, încheind așa: „Împreună
totul e posibil. Începem acum”
și urmează semnătura de
conțopistru indescifrabil a d-lui
Sebastian Burduja.

Mi-am lăsat toate alte
griji deoparte și m-am înfățișat
vineri, la ora 15.30, indicată de
birjar. Îi spun birjar, căci un
președinte este ca un birjar
care conduce turma de oi, care
te plimbă cu caleașca prin
Central Park și-ți arată toate
minunile din el.

Scrisesem autorităților
PSD de zeci de ori și nu am
primit nici un răspuns. Mă
obișnuism cu mitocănia lipsei
de comunicare, cu tragedia
promisiunilor neonorate în care
se scaldă țara. Anul trecut, o
scrisoare asemănătoare am
primit și de la dl. Dan Barna, cu
adresă de e-mail personală, alt
expert american în dezvoltare,
în finanțe, care a uitat să mai
răspundă, probabil fiind prea
ocupat cu comisia de control a
guvernului. Dar acum e
altceva, e Burduja, domnilor,
un om școlit la Harvard, vă dați
seama? Eu am vizitat această
universitate. E o minune. Au
absolvit-o unii dintre cei mai
mari oameni care au dus
America, lumea, pe culmi de
progres. Iată, mi-a zis, în
sfârșit, un om nou, bine ameri-
canizat, cărui sunt deschis să-
i ofer proiectele mele, punțile
pe care de zeci de ani vreau să
le fac din America cu țara mea.
Sigur, am vreo 20 de proiecte,
dar măcar unul, două să le
mișcăm.

Eram foarte entuziast,
cum mi-e firea. Dar, așa cum

probabil bănuiți, tot zborul meu
s-a frânt la ușa PNL de pe
Aleea Modrogan 22, alee care
are o formă de coasă. Oare de
ce? O fi a morții care și-a pier-
dut coasa? Oricum, acest sen-
timent l-am avut când am
văzut că ușa era închisă. Nu
era nimeni. Și în scrisoare
scrie că programul zilnic este
până la orele 18. Cum, nu e
nici un paznic, nici o secretară,
nimeni, chiar nimeni? Unde or
fi? Cine știe pe la ce orgie
sardanapalică se află dl. Sebi
și echipa lui?!, mi-a spus un
alt… entuziast. Era doar
polițistul tinerel din cabina
aflată în fața sediului PNL, care
nu știa nimic. Și ce sediu! Ce
case boierești! Ale cui or fi
fost?

Așadar, totul era în-
chis, zăvorât, fiindcă acest
sediu are aspectul de
fortăreață. O fi fost o
fortăreață. Apăra Bucurescii de
invazia turcească! Și vin acum
cei 250 de mii de locatari ai
sectorului să bată la poarta
fortăreției! Cum a venit și dl.
Vintilă, cum s-a prezentat el,
un alt bărbat cu părul alb care
venise tot plin de speranță. Ca
și alții, și-or să mai vină, fiindcă
textul scrisorii e bine ticluit, e…
mobilizator, te saltă din papuci.
Dl. Vintilă venise acolo să
reclame o situație imposibilă,
zicea, poluarea de la depoul
de tramvaie din spatele gu-
venului. Cică a venit cu multă
speranță, cu scrisoarea lui Bur-
duja în mână. Și se străduia să
ia legătura cu el telefonic.
Adică forma # 0753.983.613
dat în scrisoare, dar îi
răspunea mereu căsuța
telefonică. A găsit și un număr
al sediului central PNL, dar, la
fel, răspundea numai robotul.
Nici un alt glas de muritor. De
la robot încolo încep nemuri-
torii, ei, nesimțiții, care te invită
și dispar, ca în filmele SF.

Am încercat la toate
ușile, era și o ușă deschidă
acolo, care dădea la subsol, în
amenajare, probabil o să facă
dl. Sebi un băruleț acolo, ca in-
vadatorii secorului să stea la o
cafea înainte de audiențe. Un
paznic de la un bloc vecin ne
făcea semne că peneliștii s-au
evaporat (arăta cu o mișcare
de zbor a brațelor). Mortus cu-
coane!, a spus cineva. Acesta
ar fi un titlu potrivit pentru
„campania de consultare
cetățenească”, pentru veșnicul
slogan „împreună”, pentru
NESIMȚIREA care conduce
România. Nu o autoritate con-
duce România, ci
NESIMȚIREA.

Lui Burduja ar trebui
să i se impute banii dați pe
sutele de mii de scrisori, pe o
hârtie de calitate, cu care sigur
toți poeți tineri ai sectorului și-
ar fi publicat o plachetă!
Fiindcă am aflat că Burduja se
ocupă și de educația tineretu-
lui liberal! Tinereul liberal, ce
frumos sună! Dar câtă
decepție, ce iluzie! Mi-am adus
aminte de un eveniment petre-
cut acum câțiva ani, când am
fost invitat ca ziarist la o
ședință de alegeri a tinereului
libetral. S-a ținut la… Neptun!
Nu-mi venea să cred! Ședința

a fost o clonă a maturilor. Toate
năcăfalele și poalele în cap ale
celor de la putere se regăseau
în acea adunare a unor tineri
pe care îi credeam duși la
biserică. Iată noua elită, iată pe
mâinile cui a intrat România!

O fi scris serios
scrisoarea acest domn liberal
Sebastian Burduja, fiindcă își
dă și o poză, vedem un tinerel
la cravată, curățel, zâmbitor,
care pare venit de la biserica
lui Mr. Smile. Zâmbetul lui nu
pare artificial, nu pare că
minte. L-a trădat însă fapta,
ne-a dovedit că a mințit cu
nerușinare! Ca în vorba
românească, una spune , alta
face. Sau: De la vorbă până la
faptă, ca de la pământ la cer.
Sau: Vorbă mare, inimă mică.
Ori vorba lui Arghezi, la o
ședință a Uniunii Scriitorilor,
văd că aici una se spune și alta
se fumează (da, scriitorii
comuniști fumau „Marlboro”,
nu „Carpați”). Mă întreb ce
fumează Burduja et co. sau
șefii lui. Și ce ar fi spus Iohan-
nis sau Orban, liderii PNL,
dacă s-ar fi deghizat, cum
făceau odinioară domnitorii
țării, și ar fi venit și ei la ușa
PNL, cu scrisoarea d-lui Sebi
în mână, și vedeau ce lecție de
măgărie ne oferă? De ce
acești oameni, când fac un ast-
fel de apel major, nu se pun în
situația celor pe care îi mint cu
nerușinare? De ce?

Asta a învățat Sebast-
ian Burduja la Harvard? Asta l-
au învățat americanii, să dea
întâlnire unui cartier întreg
(sectorul 1 are 246 646 de mii
de suflete), iar el să lipsească
de la întâlnire? Și are un
prenume de sfânt. Dar poate
nu știe că Sfântul Sebastian a
fost un martir, că săgețile din
trupul său s-au datorat nu
păcatelor, ci credinței. El a fost
comndamat la moarte prin
săgetare, dar fiindcă a
supraviețuit săgeților, trupul i-a
fost bătut cu ciomege și tăiat în
bucăți. Asta le făcea Domițian
celor care își mărturiseau
credința în Mântuitor. Sf. Se-
bastian tăcea și făcea. Facta,
non verba. Nu-mi vine să scriu
că în condițiile arătate, fru-
moasa scrisoare a lui Sebast-
ian Burduja este o pagină de
demagogie. Și-i amintesc ce
spunea Eminescu: „Răul
esenţial care ameninţă vitali-
tatea poporului nostru este
demagogia”.

Poate că Sebastian al
liberalilor știe altă cale, o fi fost
la o ședință yoga de purificare,
pentru a-și imuniza corpul, să
fie cât mai nesimțitor la păcate.
Dar să nu-l judecăm prea
aspru, fiindcă ne-a dat prilej să
cunoaștem mai bine cine con-
duce azi România, o conduce
birjărește, foarte imediat, pe
nemestecate, vorba ceea „în-
cepem acum”. Am auzit că
deja d-l Burduja și-a depus
demisia și revine la Harvard,
să adâncească învățătura cu
privire la dezvoltarea țărilor
desțărate din est. Iată elita,
domnule profesor, aceasta
este elita, noua elită care con-
duce România spre dezastru.

●
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Bătând cuie de ferpar în pereții culelor…Bătând cuie de ferpar în pereții culelor…

Cezar Adonis

Mihalache

DDacă ar fi fost o
grămadă de fiare de artă
„modernă”, kitsch postmod-
ernist(!), și ar fi purtat și
semnătura unui lgbist, sigur
s-ar fi găsit bani… Și dacă
erau niște bolovani strânși
din albia unui râu, dar ar fi
avut amprenta unui
pseudoartist… „papal”, ar fi
fost mai prețuite… Dar nu o
cetate… Nu o culă… Nu o
zidire din patrimoniul
național… Și la ce altceva
să te aștepți în țara în care
Eminescu nu mai are loc
nici în debaralele patibular-
ilor, ăia cu aere de greieri ce
nici măcar nu cântă veri în-
tregi, ci doar se scălămbăie
pseudofilosofic și asocial, în
țara în care Topârceanu
este adaptat după un new
political cultural, în țara care
unul care scurmă rime la
comandă, fleici versificate
de internet, face flick-flick
prin manuale?…

La ce patrimoniu am
avut, ar fi trebuit să înființăm
un minister dedicat averii
noastre culturale… Nu 
debarale departamental-
bugetare care să ne decidă

rostul cultural… Rostul și vi-
itorul ca națiune, dar nu ca
mândră continuitate a ceea
ce am fost, ci amprenta tot
mai ștearsă a unei identități
dezidite din coloana neamu-

lui, acolo unde am pus cau-
ciuc și trestii plecate în
bătaia vânturilor… Suntem
în țara în care nu s-au găsit
bani pentru „pietrele” lui
Brâncuși, dar am adus o
crăpătură de zid berlinez
pentru închinare
academică, suntem în țara
în care valorile de patrimo-
niu sunt reclasate de bro-

kerii unor case de licitații…
Ce mai contează

însă astăzi? Probabil, orice
altceva, dar nu istoria
noastră, nu vestigiile, nu
însemnătatea pentru noi ca

formare și devenire a patri-
moniului național în pan-
teonul pe care oricum nu-l
(mai) lăsăm generațiilor ce
vin, ci valoarea de vânzare,
de târguială a esenței de
altădată.

O culă reper pentru
identitatea noastră, Cula
Greceanu de la Măldăreşti,
clădire-simbol a istoriei

românilor, ridicată în vre-
mea lui Mihai Viteazul, a
ajuns obiect de mezat prin
refuzul ministerului (a)cul-
turii de al achiziționa în
favoarea unei agenții de
licitații… Dar de unde acest
drept al Ministerului Culturii
de a refuza preemțiunea
unui monument simbol pen-
tru istoria românilor? Cine
decide în fapt când vine
vorba de patrimoniul nos-
tru? Unde se iau aceste de-
cizii, pentru că, în mod tot
mai evident, nu la nivelul
acelor instituții cu rol în pro-
tejarea patrimoniului?.

Avem nevoie de un
Minister al Patrimoniului
Național. Unul care să in-
ventarieze ceea ce mai
există. Ceea ce nu a fost
încă atât de înstrăinat încât
nici numele lemnului din
care a fost sculptată o
icoană să nu se mai
cunoască. Și da, felicitări
acelei autorități locale
vâlcene care încearcă să
achiziționeze cula… Dar
unde sunt banii noștri de
fond național pentru sal-
varea patrimoniului? Unde
s-au dus banii colectați din
timbrele literare, din vân-
zarea și mezarea unor drep-
turi de autor?…

Așadar, se impune
ca în parlament, în regim de
urgență chiar, să fie
adoptată o lege a protejării
patrimoniului cultural, dar nu
pe principiul „se va face
cândva”, ci prin stabilirea
obligației ca orice de-
clasare, orice anunț de
nepreemțiune al statului
pentru un monument să
facă obiectul unei legi. Alt-
minteri, nu ne va mai
rămâne nici pământul pe
post de bun patrimonial…
Căci acești venetici îl vor
vinde, chiar cu drept de
preemțiune!, acelora care
au cumpărat pe nimic părți
din patrimoniul nostru cul-
tural… Și să nu ajungem ca
totul să răsune doar a
jalnică bătaie în dunga unor
amintiri… Precum o ultimă
bătaie de cui în sicriul unei
țări…

●

Nu ne furați sfinții!Nu ne furați sfinții!

Al. Stănciulescu

Bârda

Acest apel era scris
pe o pancartă a credincioșilor
participanți la pelerinajul de la
moaștele Sfintei Cuvioasa
Parascheva de la Iași din 14
octombrie, anul acesta. M-a
cutremurat, așa cum m-a
cutremurat strigătul tinerilor de
la Revoluție, din Timișoara:
„Vom muri și vom fi liberi!”
Asemenea apeluri vizează
substraturi profunde ale
conștiinței, ale mentalității
noastre de creștini și de
români. În momentele de
referință ale vieții, răzbate la
suprafață strigătul disperat al
unei generații, al unor mase
de oameni, moștenitoare ale
unor tradiții și credințe
străvechi.

Pelerinajul la
moaștele Sfintei Cuvioasei
Parascheva de la Iași ridică o
serie de probleme, atât pentru
autorități, cât și pentru
credincioșii de rând. Vom
încerca să le analizăm, cu sla-
bele noastre puteri.

Autoritățile politice și
administrative, care au ges-
tionat situația de la Iași au
avut în vedere evitarea unor
aglomerații masive de oameni
veniți din cele mai diverse
zone ale țării, iar uneori și din
străinătate, care ar fi putut
duce la o adevărată explozie
a pandemiei. Nimeni nu
contestă acest lucru, iar cei ce
au luat măsuri privind organi-
zarea pelerinajului, cu
siguranță că au fost oameni

de bună credință. Au scăpat
însă din vedere un lucru
esențial: colaborarea cu
autoritățile religioase, cu
Mitropolia Moldovei, care ar fi
avut un cuvânt greu de spus și
ar fi putut să ajute la găsirea
unor soluții mult mai eficiente,
care să împace și legea și
pelerinii. Din câte am înțeles
din presă, nu a existat nici un
fel de colaborare în acest
sens. Mitropolia pur și simplu
nu a fost băgată în seamă.
Păcat! Poliția, jandarmii și
preoții din municipiul și din
județul Iași ar fi putut gestiona
situația, ar fi putut organiza
corespunzător pelerinajul, ast-
fel încât să se păstreze
distanța corespunzătoare între
pelerini, să se poarte mască,
să se facă dezinfectarea
imediată a raclei după fiecare
pelerin. Se putea prelungi pro-
gramul la mai multe zile. Se in-
stalau stații de amplificare și
video în mai multe locuri din
apropierea catedralei pentru
transmiterea slujbei. Alte
măsuri specifice puteau fi
luate acolo, la fața locului, de
oameni care aveau experiența
anuală a acestor pelerinaje și
știau unde și cum trebuie să
intervină. Printr-o bună colab-
orare a autorităților politice,
administrative și bisericești se
puteau găsi soluții, care să
mulțumească pe toată lumea.

O bună parte din vină
revine și pelerinilor. Nu cred
că au fost pelerini adevărați
cei care forțau cordoanele or-
ganelor de ordine, cei care
strigau nu tocmai ortodox. În
asemenea cazuri sunt infiltrate

adesea și grupuri de diversi-
une, care urmăresc scopuri
politice, discreditarea unor
partide, căderea unor miniștri
și  unor guverne etc. Este
păcat ca o manifestare pur
religioasă să fie transformată
într-o manifestare politică!
Scriu aceste rânduri cu durere
pentru creștinii adevărați, care
au mers la Iași cu toată sin-
ceritatea unei credințe
adevărate să se întâlnească
cu Sfânta lor, cu Sfânta
Moldovei. De sute de ani, din
vremea lui Vasile Lupu, așa s-
a pomenit, așa s-a obișnuit.
Toate generațiile de creștini de
atunci încoace au procedat
așa. Au așteptat un an întreg,
au înscris pe răbojul sufletului
toate necazurile, toate nevoile
și aspirațiile lor, ca să i le
destăinuie Sfintei de ziua ei.
Dacă nu ar fi simțit nici o bine-
facere, nici o împlinire, nu s-ar
mai fi dus în anii următori, dar
au fost și sunt oameni, care au
mers la Sfântă zeci de ani la
rând. Pelerinajul din 14 Oc-
tombrie a devenit pentru mulți
o necesitate astringentă. Așa
cum abia aștepți să te
întâlnești cu cineva drag, fie
că e părinte, fie copil, fie frate,
soră, prieten etc. după mulți-
mulți ani de despărțire, așa
simt acești oameni povara
dorului de „Sfântulița” lor.
Lângă lacra ei cu moaște și-au
plâns durerile, și-au destăinuit
secretele, și-au înălțat
rugăciunile.  Pe ea au rugat-o
să le dea sănătate lor și celor
dragi aflați în suferință, să
îndepărteze de la unii patima
beției, a fumatului, a desfrâu-

lui și altele asemenea. Pe ea
au rugat-o să le dea pace și
liniște în casă, înțelegere între
soți, părinți și copii. Pe ea au
rugat-o să le ocrotească pe
cei dragi plecați să-și câștige
o pâine printre străini. Pe ea
au rugat-o să mijlocească la
Dumnezeu pentru sufletele
celor plecați în veșnicie
nespovediți, neîmpărtășiți și
nepregătiți. Sfântulița le-a fost
mamă, soră, prietenă.

Acum, în vreme de
grea încercare, când auzim zi
de zi de cifre imense de
infectați, de spitalizați, de
morți, când vedem cum sunt
duși cei morți de covid cu
mașina poliției până la cimitir
și nu mai au parte nici de o în-
mormântare creștinească,
acum nevoia de ocrotirea Sfin-
tei este mai puternică decât
oricând. Au rugat-o când a fost
secetă, când au fost epidemii
de ciumă, de holeră, când au
fost războaie, când au fost
cutremure, cum să n-o roage
și acum? Se duceau la Iași
peste o sută de mii, dar nu
erau toți cei care o cinsteau și
o venerau pe Sfântuliță.
Alături de aceștia erau și mil-
ioanele de creștini ortodocși,
care participau în ziua ei la
slujbele ce se oficiau în cin-
stea ei în toate bisericile orto-
doxe, erau miile de familii,
care aveau praznicul casei de
ziua Sfintei Parascheva,
localitățile care aveau nedei în
această zi. Erau alături de
aceștia miile de femei și
bărbați, care poartă numele
Sfintei sau derivate ale nu-
melui ei. Sfinții fac parte din

ceata prietenilor lui Dum-
nezeu, dar fac parte și din
viața noastră. Credința
noastră în Dumnezeu și-n
sfinții Lui ne este reazim în
viață,  ne dă încredere în viitor,
putere de a suporta mai ușor
greutățile și necazurile în
viață. Cu Dumnezeu și cu
sfinții Lui alături nu mai sun-
tem singuri, indiferent cât ar fi
bolile de periculoase,
vrăjmașii de puternici,
necazurile de mari. Cele ce
par cu neputință la oameni
sunt cu putință la Dumnezeu
și la sfinți.

Conducătorii noștri,
fie că sunt români sau străini,
fie că sunt creștini ortodocși
sau de alte confesiuni, trebuie
să înțeleagă aceste aspecte.
Ele fac parte din psihologia
poporului român, din sufletul
lui. Nimeni nu are dreptul să
intre încălțat în sufletul unui
popor. Cei ce fac legile,
ordonanțele și ale
reglementări legislative tre-
buie să ia în calcul aceste
realități spirituale și faptul că
oamenii sunt oameni, ci nu
roboței și marionete.

Lozinca „Nu ne furați
sfinții!” nu este numai a
pelerinilor de la Iași din zilele
trecute, ci este strigătul de dis-
perare al unui neam întreg, al
poporului român, creștin-orto-
dox din tată-n fiu.
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