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Cu broșura furând din procentele de încredereCu broșura furând din procentele de încredere
ale Armatei și Bisericii…ale Armatei și Bisericii…

Cezar Adonis
Mihalache

CChiar dacă au
zăvorât porțile bisericilor și i-
au izgonit pe credincioși,
chiar dacă au impus
restricții și normative ale
împărtășaniei și distanțării
sociale, ba, au interzis și
pelerinajele ori le-au împins
într-o zonă a discriminării

față de cei ce veneau din
alte locuri pentru a se
închina în locurile sfinte ale
neamului românesc,
guvernanții s-au îndreptat
grabnic spre Biserica
Română în încercarea de a
se folosi de încrederea de
care aceasta se bucură în
fața oamenilor… Pentru a-i
fura imaginea și a o perverti
în zecimale de completare
în impunere europandemică
a vaccinării de turmă…

Nimic nou însă în
felul Puterii de a împinge
Biserica în față, guvernanții
având deja un opis de
desfășurare… Pentru că la
fel au procedat și cu Armata
Română, pe care au impli-
cat-o în campania de vac-
cinare, nu doar pentru
mobilitatea, logistica și ca-
pacitea ei de transport se-
curizat, ci și pentru a-i lua
din procentele de încredere
de care se bucură la rându-
i la nivelul populației… Evi-
dent, tot pentru a umfla
procentele sanitare ale
vaccinării… Iar până la un
punct, implicarea Armatei și
a Bisericii era justificată și
morală… Dar numai până la
un punct.

Din păcate, Armata
a fost împinsă dincolo de
acel punct, guvernanții
folosindu-se de imaginea ei
prin câțiva oportuniști
formați la apelul de seară al

bocancilor cu bonteu
politic… Biserica a reușit
însă să evite capcana…
Poate și pentru că a fost a
doua pe lista de „opțiuni”.
Sau poate că ar fi fost mult
mai greu să convingi, ca
politician, fie și doar câteva
fețe bisericești să se uni-
formizeze în apelul lui „și eu
mă vaccinez” (cu mâinile
aproape încrucișate)… Și,
spre deosebire de Armata

d e  
la momentul declanșării
campaniei de vaccinare,
Biserica a arătat că este un
partener al statului, nu un
vehicul la dispoziția aces-
tuia. Nu un mijloc de pro-
movare a mesajelor și nici
un instrument de influențare
a maselor ori, mai grav, de
manipulare.

Astfel, spre deose-
bire de Armată, Biserica
Română a subliniat clar că
nu implicată în procesul de
vaccinare, ci doar în cel 
de informare, eventualele
discrepanțe între acel sigur,
garantat de feluriți nimeni la
nivel de competențe med-
icale în domeniul vaccinării
(pe baza manipulării genet-
ice), și orice afectare pe vi-
itor fie și a unui singur
cetățean, neputând fi impu-
tate personalităților pe care
guvernanții au încercat să-i
subscrie din pix în această
propagandă pe postul
„acarului Păun”. Și chiar și
în condițiile în care sloganul
campaniei s-ar fi limitat strict
la promovarea mesajului
vaccinării ca fiind gratuit și
voluntar, implicarea Bisericii
nu ar fi trebuit să fie  mai
mare. Pentru că întreaga
„certificare” a acestei
siguranțe trâmbițate, dar nu
și demonstrată, aruncată
strict în spatele principalilor
vectori de mesaj, a fost doar

o manipulatoare restrângere
a efectelor adverse și
riscurilor vaccinării la nimic.
La un nimic ce nu cuprindea
nici măcar fluturarea unui
singur prospect detaliat, ci
doar afișarea unor garanții
azvârlite din vârful pixului.

Și totuși, momentul
în care statul a încercat să
se folosească de procentele
de încredere ale Bisericii
reprezintă și un început!

Pentru că este acel punct de
la care Biserica își poate
afișa mult mai pregnant rolul
în societate, din clipa în care
statul a transformat-o în
partener de promovare a in-
tereselor sale, și ea având
dreptul de a fi informată și
consultată cu privire la anu-
mite decizii ale guvernanților
privind viața cetățenilor. În
fond, măcar una dintre cele
două instituții, de forță cel
puțin la nivel de încredere,
trebuie să iasă din front!…
Să se smulgă din linia
trasată de un stat care a
impus politicul, inclusiv
politicul din managementul
de guvernare, înaintea pi-
lonilor fundamentali,
încălecând și încăierând
instituțiile între ele, supra-
punându-le pe sferele de
competențe, doar pentru a-
și putea muta anumite in-
terese spre instituțiile,
ministerele ori agențiile, mai
ușor de influențat în luarea
anumitor măsuri.

●

Istoria înseamnă culturăIstoria înseamnă cultură
generală...generală...

Ioan Aurel
Pop

TTeoria formelor fără
fond este mereu la ordinea zilei
la noi. Dacă nu vom face în chip
serios disciplinele școlare con-
sacrate și verificate de secole,
dacă nu vom ști limba și liter-
atura română, limbi și literaturi
străine, matematică, fizică, isto-
rie, geografie etc. sau dacă le
vom face pe toate la nivelul
minimei rezistențe, cum să de-
venim experți în nutriție
sănătoasă, mediu nepoluat,
igienă, sexologie, fiscalitate,
drepturile omului, democrație,
studii interculturale, gândire
critică etc.? Nu se înțelege de
către „toboșarii vremurilor noi”
că adaptarea la nevoile
societății contemporane digital-
izate nu se poate face prin ma-
terii școlare noi care să le
îndepărteze pe cel vechi, ci prin
conținuturi adecvate. Nu spune
nimeni că elevii nu trebuie să
cunoască drepturile copilului,
democrația, constituționalismul,
igiena, nutriția sănătoasă,
relațiile interetnice etc., dar
acestea nu au de ce să devină
materii școlare, notate și
încheiate cu medii semestriale.
Toate acestea trebuie să fie
teme speciale, conținuturi se-
rios făcute de către profesorii
disciplinelor existente. Ce
câștigăm dacă îl învățăm pe
elev că „Declarația drepturilor
omului și ale cetățeanului”,
adoptată în timpul Marii
Revoluții Franceze (la 1789), a
revoluționat societatea
europeană și pe cea
americană, din moment ce ele-
vul nu mai învață nimic despre
istoria Franței, a Europei și a
lumii? Sau ce avantaj obținem
pentru cultura generală a ado-
lescentului dacă îi spunem ce
înseamnă un cont curent de
economii, fără ca el să știe
cadrul general apariției băncilor,
nici istoria monedei, nici rolul
bancnotelor în istorie? Degeaba
împărțim istoria țării și a lumii pe
felii tot mai mici (de genul rolul
democrației, istoria comunismu-
lui, dictaturile, războaiele mon-
diale, revoluțiile, crimele contra
umanității etc.), fără să ne mai
îngrijim ca elevii să vadă și
ansamblul. Istoria este a
societății, a comunităților mari,
a civilizațiilor și trebuie studiată
ca atare. Că noi ocolim istoria
națională, că ne ferim, la nivelul
programelor și manualelor, de
numele de România, că
blamăm sentimentul național și
patriotismul, confundându-le cu
naționalismul excesiv, cu xeno-
fobia, cu șovinismul, este re-
gretabil și condamnabil. Numai
cunoașterea istoriei neamului
nostru ne ajută să înțelegem is-
toria celorlalte neamuri. Istoria

și geografia înseamnă cultură
generală și orientare în viața
contemporană, înseamnă ori-
entare elementară în spațiu:
Ceea ce nu înțeleg chivernisi-
torii școlii este un lucru foarte
simplu: istoria înseamnă cultură
generală și orientare în viața
contemporană, nu date și fapte
de prisos despre o lume care nu
mai este. Iar geografia
înseamnă orientare elementară
în spațiu și nu denumiri care tre-
buie memorate. Azi, copiii și
tinerii au marea șansă de a
călători, de a vedea lumea, de
a se bucura de marile creații ale
omenirii din toate timpurile și din
toate spațiile, din preistorie
până în era zborurilor cosmice
și din Laponia până în Patago-
nia. Dacă nu mai învățăm isto-
rie și geografie, dacă disprețuim
aceste forme de adaptare la
viață, dacă ne temem de
conținuturile lor, vom ajunge să
mergem în America Latină și să
credem că oamenii de acolo
vorbesc limba latină, să vedem
obeliscurile egiptene de la Paris
și să credem că acolo a fost
Egiptul antic, să intrăm în British
Museum și să credem că unele
obiecte de acolo le-au adus
extratereștrii. Poate că vom ști
să ne spălăm mereu pe mâini,
să mâncăm numai produse
ecologice, să nu poluăm natura,
să deschidem o afacere, să
accesăm site-urile cu cele mai
spectaculoase jocuri sau filme
cu ființe fantastice etc., dar vom
ajunge categoric infirmi intelec-
tual. Vor gândi alții pentru noi,
iar noi vom executa cuminți or-
dinele lor. Un popor fără cultură
este un popor ușor de manipu-
lat. De atunci se întrevedeau
gravele consecințe ale
ignoranței, generatoare de
prostie și de prostire. Cultura
generală prezentă numai în
memoria calculatorului este
utilă doar pe jumătate, fiindcă
poate să rămână, pentru cei
mai mulți, literă moartă. Ca să
accesăm datele digitale avem
nevoie de o pregătire a minții
noastre, de o anumită sensibili-
tate pentru cunoaștere, de pa-
siunea cercetării. Acestea toate
nu vin printr-un dat imuabil al
sorții, ci prin eforturi grele, prin
învățătură asiduă, prin strădanii
ale memoriei, fără de care
inteligența moare. Se poate ca
peste mii de ani – dacă planeta
numită Pământ va mai exista –
structura biologică și
intelectuală a oamenilor să se
schimbe radical și să nu mai fie
nevoie de școală, așa cum o
înțelegem noi astăzi. Până
atunci, însă, nu putem arunca
peste bordul „corabiei” noastre
o experiență de viață verificată
de milenii și foarte folositoare,
adoptând în loc iluziile unor
decidenți fără școală.
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Mai întîi voi, fraierilor, că mie mi-e ruşine…Mai întîi voi, fraierilor, că mie mi-e ruşine…

Maria Diana
Popescu

PProaspătul Guvern
de saltimbanci (formatat pe
indivizi care plesnesc de îm-
buibare şi analfabetism,
cărora le scîrţîie mintea de îi
latră cîinii şi pot comunica
mai mult prin onomatopee)
a decis să strîngă şi mai
mult cureaua populaţiei
(vorba lui Ciorbea). Debutul
lui 2021 aduce cu sine, pe
lîngă valul de scumpiri
anunţat, o nouă serie de
mîrşăvii, restricţii, ordonanţe
şi măsuri care vor sufoca şi
mai mult aria social-
economică, şubrezită la
maxim de şocul „pan-
demiei”, livrată de
mondialişti la pachetul de
sarcini. Nu mai vorbim de
Sănătate şi Educaţie, care,
potrivit dorinţei exprimate,
cu ceva timp în urmă, de ac-
tualul prim-cîț (am vrut să
scriu prim-ministru, dar
tastele au anticipat funcţia
oficială… altfel)  şi-au dat
duhul pe altarul covidului.

Salariile şi pensiile
au fost îngheţate. Evident,
aceste mişcări „strategice”
bifate de sataniştii guvernu-
lui penalist, au atras după
sine primele proteste din an.
În ciuda restricţiilor şi
declaraţiilor anti-creştine
marca bulaiului userist,
Sfîntul Crăciun şi Revelionul
i-au făcut pe români să uite
un pic de apăsări. Ca să
pună moţ rădăcinii de gard,
acest userist a scos capul
din haznaua resetării
pîngărind Crăciunul şi pe
Hristos,  aşa cum nu a
făcut-o nimeni pînă astăzi.
Chiar şi Cobra Imperială a
privit cu invidie veninul
acestui reziduu uman. In-
trînd în miezul existenţei,
românii au constatat că
„aleşii”-culeşii de serviciile
globaliste Bill-Sor  vor duce
mai departe, prin şiretenie şi
trădare, tipul de manipulare
şi conflict multiplicat, în
dependenţă cu lumea lui
Caragiale. Pentru că a venit
vorba de Caragiale, mă în-
treb dacă ăştia care ne con-
duc ştiu, măcar din
considerente anamnetice,
că pe 15 ianuarie îl
sărbătorim pe geniul Emi-
nescu. Miram-aș!

Revenind la ticăitul
vremii, realitatea se înnoadă
şi se deznoadă potrivit
aceloraşi zone de influenţă,
de către aceiaşi corupţi laşi
şi vînduţi, care nu conspiră
numai unii împotriva altora,
ci, mai grav, împotriva
poporului român. În ciuda
aparenţei de salvatori pe
care o afişează, prin falsa
imagine de moralişti cu
bune intenţii pentru naţiune,

perindaţii la guvernare, îşi
pun, de fapt, pe picioare un
teatru personal, unde îşi
joacă piesele proprii, cu
consecinţe dramatice pen-
tru soarta noastră. Aceşti
notabili zeloşi, în autoritatea
lor de stăpîni zavistici,
posedă reale calităţi nocive.
Cu o iuţeală de neînchipuit
intră, ies din scenă, îşi
schimbă blănile de oi şi lupi

între ei prin fuziuni şi con-
fuziuni, pe principiul statutu-
lui de bordel, scuipăturile în
obraz fiind simple
improvizaţii necesare
alianţelor şi mezalianţelor.
Orice titlu ar purta aceste
mizerabile piese de teatru
absurd, mai ceva decît
„Scaunele” lui Eugen
Ionesco, actorii lor sînt
cazuri patologice… de
corupţie şi de condamnabilă
vînzare de ţară.

De la Cotroceni la
Guvern se întinde o vastă
plajă cu nudişti, iar printre
atîţia dezbrăcaţi de caracter,
stau întinse la soare
corupţia, covidul, vaccinul,
controlul la sînge al
populaţiei şi circul. Vaccinul
fiind şi el o şarlatanie
politică, cum, de altfel,  pan-
demia. De aici şi proaspăt
născuta concurenţă dintre
cele două vaccinuri, făcute
vedete, şi vaccinul rusesc.
În chestiunea vaccinării, Io-
hannis s-a purtat ca o fată
mare. Mai întîi, voi, fraierilor,
că mie mi-e ruşine, îşi
spune Iohannis în mintea lui
atomicuantică şi, în plus, îi e
teamă de controversele
apărute după ce Guvernul
S.U.A. a acordat imunitate
juridică producătorilor de
vaccin anti-Covid Pfizer şi
Moderna. Adică, cele două
companii nu pot fi trase la
răspundere dacă oile
spălate pe blăniţa creierului,
înţepate cu vaccin, dau ortul
popii.

Şi atunci, măi

români de astăzi, dragi
români, ce e cu voi? Nu v-
aţi săturat de restricţiile,
abuzurile şi amenzile nejus-
tificate ale sectanţilor şi
descreieraţilor din marea
„famiglie” mondială a
mafioţilor Covid? Nu v-aţi
săturat să vă fie dictat în
urgenţă şi alertă modul de
viaţă? Doar pe la colţuri vă
văicăriţi? Unde sînt drep-

turile voastre? Un an întreg
v-aţi sacrificat credinţa, cari-
era, educaţia copiilor 
voştri, afacerea, pentru
bunăstarea şi interesele
mascate ale acestor idioţi
superbogaţi. Singurele afac-
eri care au fost lăsate să
prospere în vremea „pan-
demiei” au fost cele ale cap-
italului străin. Vă mai lăsaţi
aşa uşor manipulaţi şi
înfricoşaţi de un aşa-zis val
trei? Veţi da fuga la seringa
cu nanotehnologie, de
dragul unui viitor extrem de
sumbru pentru omenire? Îmi
place să cred că răbdarea
multor români a ajuns la
capătul puterii şi îşi vor lua
singuri drepturile înapoi.

I.P.S Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului,
poate fi exemplu nostru de
verticalitate şi neatîrnare în
faţa asupririi neomarxiste.
Eu sînt nespus de „fericită”
de cînd cu actualul guvern
neomarxist, în fapt, o paro-
die de guvern, diabolic, anti-
creştin şi anti-uman, mai
jalnic decît cel al lui Sică! E
absolut comic şi superb în
idioţenia lui şi mă tăvălesc
de rîs după vreo 14 ani de
dictatură băsesciană şi
iohannistă, în care am tot
sughiţat văzînd cum pîrjo-
lesc totul în jur, în aplauzele
adulatorilor naivi. Amintiţi-
vă, şi treziţi-vă! Cînd
Băsescu ciuruia salariile şi
pensiile voastre, miliarde de
euro se scurgeau din
retrocedări trucate, terenuri
de fotbal şi parcuri amena-

jate pe imaşuri pustii. E su-
ficient să-l faci pe un idiot să
se simtă important, pentru
ca idioţenia şi nebunia lui să
devină contagioase. Tot
ceea ce se întîmplă acum în
ţară nu e circul nostru! Nici
maimuţele noastre! Conec-
tat la elita conspiraţionistă a
lumii, robotul de la
Cotroceni şi guvernul lui de
aşchii periculoase, lucrează

de cinci ani constant şi ned-
eranjat de noi, la înmor-
mîntarea românilor.

Precum francezii
care n-au mai făcut nimic
relevant de la „Revoluţia
Franceză” încoace, K.W.I.
s-a îmbibat cu benzină de la
pompele Bruxellesului şi va
lua singur foc la un moment
dat. A vorbi despre aceşti
antiromâni e o pierdere de
timp. Deşi guvernul Cîţu a
dat o ordonanţă de urgenţă
pe Justiţie, K.W.I. nu este
deloc deranjat că s-a
încălcat Referendumul care
interzicea ordonanţele pe
Justiţie. În 2019 la ordinul lui
Iohannis haştagiştii săi au
ieşti în stradă să execute
P.S.D. pentru celebra
ordonanţă 13, care venea
cu modificări întemeiate. Cu
tupeu şi minciună, un tupeu
de analfabet infatuat, Iohan-
nis şi peneliştii şi-au trimis
zilele trecute infractorii în
stradă să atace pe
manifestanţii anti regimului
neomarxist. Pentru asta a
fost scos de la naftalină
Ceauşescu haştagistul,
blondul Ceauşescu, nu
Ceauşescu patriotul, asasi-
nat de Crăciun, ci buldogul
de serviciu al regimului dic-
tatorial iohannist.

Gata să străpungă
lumea ştiinţei pentru un
Nobel, marele geniu în
fizică, doreşte chiar şi
educaţie sexuală în clasele
pregătitoare și primare,
probabil, gîndind intens cum
se împerechează în capul

lui teoriile fizicii cuantice ale
Covid cu naveta Cotroceni-
Hermannstadt, pe Valea
Oltului şi retur pe banii
românilor! Iată de ce a creat
tot timpul clivaje politice, so-
ciale şi economice majore,
pe care le-a extremizat în
propriul folos intern şi ex-
tern. Şi nu este nimic mai
parşiv-ştiinţific decît să
mituieşti presa sub forma
unor prime uriaşe, pentru a
deforma cursul eveni-
mentelor şi al adevărului în
raport cu coronavirusul.
Oricît s-ar ascunde în dosul
măştii, este uşor de re-
cunoscut campania
mincinoasă a Guvernului în
presa românească, pentru
vaccinul anti-Covid, cam-
panie plătită de stat, adică
de noi, toţi. În concluzie,
România nu mai are părinţi!
Manipularea e o pilulă-ntre
dinţi. Neomarxiştii trag de
biserica neamului cu sete.
Sănătatea şi viaţa naţiunii
române e o joacă la străine
rulete. Cui să-i mai pese de
noi? Din păcate, regrete.
Hamali în porturi străine-s
românii! Banalitate, zic unii.
Tipăresc inşi cu epoleţi,
tratate şi ziare. Salariile şi
pensiile sînt prea 
inegale. „Senzuala” politică
împuiază monştri şi lipitori.
Pandemia îţi dictează să
mori. Te vrea dus la groapă
de viu, stropit de noroaie,
plin de virusuri la modă,
nurliu. Măi să fie de bal!
Concept perimat e pentru
asasini sănătatea! Pan-
demia e artă absurdă
teatrală. O dramă din piatră
de moară, jucată imbecil de
personaje ministre-sinistre,
pline de bube şi vicii, mari-
onete angajate pe pile şi in-
dicii, pe din dos, la un
obscur teatru-agent, cu un
clovn imoral în rol principal,
în ciuda fluierăturilor din
sală, unde publicul era la în-
ceput iepure fricos, acum,
înfuriat pe werneriştii şi
peneliştii cu fală! De prisos!
Cît mai răbdăm acest spec-
tacol cu susul în jos?

●
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Școala fără istorie și geografie…Școala fără istorie și geografie…

Ioan Aurel
Pop

RReflecțiile de față au
fost îmboldite de apariția
metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului di-
dactic de predare din
învățământul preuniversitar în
anul școlar 2021-2022. În
urma lecturii laboriosului doc-
ument, rămâi – mai ales dacă
ești om de școală – cel puțin
cu o mare nedumerire: „Isto-
ria și tradițiile minorității
maghiare”, dar și „Istoria și
tradițiile minorităților
naționale” se află în centrul
atenției, pe când „Istoria
românilor”, „Istoria
universală”, „Istoria
României” nu sunt pomenite
deloc, nici măcar în
paranteză. Ceea ce intrigă și
mai mult este permisiunea ca
orele de istorie și cele de ge-
ografie să se poată preda în
cadrul aceleiași norme didac-
tice, de către un singur cadru
didactic, acesta putând să
susțină examenul la prima
disciplină dintre cele două,
disciplină cu ponderea cea
mai mare în cadrul normei,
din punct de vedere al orelor.
Din formularea „Disciplinele
studii sociale, literatură
universală, științe și educație
artistică din învățământul
liceal intră în norma de
predare a absolvenților…” s-
ar putea oare înțelege că
nenumitele „istoria” și „ge-
ografia” ar fi incluse aici? Să
presupunem că în România –
țară care dincolo de definiția
ei „perimată” de „stat național”
din Constituție și de
apartenența ei la Uniunea
Europeană, are cam 90% et-
nici români și este parte a
vechiului continent – numai
minoritățile contează și că „is-
toria” și „geografia” (ale
românilor/ României și ale
lumii/ Europei) sunt cantități
neglijabile? Ne îngrijim atent
și generos de minorități –
ceea ce este foarte bine și
foarte necesar – dar exclu-
dem ori ignorăm, prin
compensație, majoritatea?

De mai bine de zece
ani, cele patru mari
universități comprehensive
(eterogene) ale țării, în care
se pune un mare accent pe
profesiuni didactice, cer min-
isterului de resort, faimoasei
ARACIS (Agenția Română de
Asigurare a Calității în
Învățământul Superior) și
altor foruri aprobarea dublei
specializări (cu o formulă de
bază, între altele, „Istorie-Ge-
ografie”), fiindcă, mai ales în
școlile rurale, este aproape
imposibil de făcut o normă
didactică numai din una dintre
aceste două discipline înru-
dite, dar diferite. Totul a fost în
zadar, iar acum vine brusc
„unificarea” istoriei cu ge-
ografia, ca și cum ele ar fi
identice. Această „adâncă”
judecată de la nivel central nu
rezultă din nimic serios, ci

doar din șiruri lungi de limitări
ale orelor de istorie și de ge-
ografie, după „exilarea” aces-
tor discipline la nivel de
dexterități, după disprețul
masiv exhibat în spațiul public
în raport cu ele.

Se aud iarăși voci și
se văd proiecte din care
reiese că istoria și geografia
ar urma să nu mai fie, la anu-
mite nivele de studiu, materii
onorabile și nici de sine
stătătoare, că orele lor ar tre-
bui drastic reduse ori chiar
suprimate, că nu ar mai fi
nevoie de asemenea
cunoștințe „demodate” și „in-
utile”. Ba unii, mai „subtili”, se
milostivesc cu câte o oră de
istorie și geografie, pe ici pe
colo, integrate și integrale,
fără dimensiuni temporale și
spațiale, adică fără conținut
specific. Această involuție se
vede clar și din „Proiectele
planurilor-cadru pentru
învățământul liceal și profe-
sional, care vor intra în
vigoare gradual, începând cu
clasa a IX-a a anului școlar
2021-2022”, date spre dez-
batere de foarte curând. Isto-
ria, pe unde a mai rămas, se
face în câte o oră pe
săptămână. Nu apare nicăieri
scris „istoria românilor”, ca și
cum neamul nostru ar fi ciu-
mat. Alte istorii, peste tot în
lume, sunt ale unui popor, ale
unei țări, ale unui continent,
ale unei minorități etc., dar a
noastră, la noi acasă, nu este
nicăieri. Într-o variantă, văd
că și la profilul umanist istoria
este prevăzută tot cu câte o
oră pe săptămână. Se vede
că propunătorii acestor
proiecte sunt foarte acriți de
lumea aceasta dispusă pe
spații și timpuri, sunt sătui de
piramidele Egiptului, de
Roma eternă, de revoluțiile
care au schimbat Terra, de
Michelangelo, de Domul din
Köln, dar și mai saturați de
Voroneț și de Bălcescu, de
biserica din Densuș sau de
Tomisul lui Ovidiu. Unele din
aceste propuneri sunt rețete
sigure de îndobitocire, de cu-
fundare în ignoranță, sunt în-
demnuri la necunoaștere, la
comoditate și la letargie.

Ce vini vor fi având
asemenea forme de
cunoaștere consacrate, pre-
cum istoria, vechi de când
lumea? Ce tulburare trebuie
să fi produs ele în mințile
unora, încât aceștia să-și
închipuie că vor revoluționa
astfel școala românească?
Sau, poate, unii au ajuns să
creadă că învățământul
merge rău din pricina prea
multor cunoștințe despre
spațiu și timp pe care le
primesc, în sistemul nostru de
educație șchiop, copiii și
adolescenții? Nu voi putea să
înțeleg niciodată cum și de
ce, în numele principiilor
democrației, se iau măsuri
referitoare la școala
românească bazate nu pe
necesitățile sale reale, verifi-
cate de specialiști, de oamenii

domeniului, de protagoniști, ci
pe opinii exprimate la o cafea,
pe părerile unor decidenți
care n-au mai fost într-o
școală și într-o clasă de când
erau mici, pe pretențiile unor
părinți care-și văd propriii
copii geniali sau chiar pe
ideile de simplificare a instru-
irii susținute de unii elevi.
Cum pot să știe elevii dacă
postulatul lui Euclid, legea lui
Arhimede, scrierea corectă
sau stilul gotic le vor fi utile ori
inutile în viață?

Este cert că istoria și
geografia ar putea să fie pre-
date de către unul și același
cadru didactic, dar numai la
nivel primar și gimnazial și
numai dacă profesorul re-
spectiv a făcut dubla spe-
cializare, adică s-a pregătit, în
cadrul licenței, deopotrivă în
istorie și geografie. Ministerul
de resort nu ne asigură (prin
comunicatul său din 21 de-
cembrie 2020) că profesorul
de istorie va preda numai dis-
ciplina „Istorie”, iar profesorul
de geografie numai disciplina
„Geografie” și nici nu ne
promite că, din rațiuni prac-
tice, se va introduce repede
dubla specializare „Istorie-
Geografie” în anumite
universități, dar ne liniștește
în alt sens: disciplinele „Isto-
rie” și „Geografie” nu se
desființează sau comasează
și nici nu se unesc sub denu-
mirea „Studii sociale”. Așa să
fie, dar amenințarea rămâne
și ea este formulată periodic
în anumite medii de la nivelul
Ministerului Educației, al unor
consilieri și experți, al unor in-
stitute de științele educației.

Văd tot mai des, prin
mijloacele de difuzare în
masă, „soluții” tot mai trăsnite,
de rezolvare a crizei școlii
românești prin introducerea
unor „materii” precum
educație sexuală, igienică,
circulația pe drumurile pub-
lice, educație financiar-
bancară, nutriție sănătoasă,
protecția mediului, șah,
educație digitală etc.
Menționatul comunicat al Min-
isterului arată, de exemplu, că
disciplina „Studii sociale” intră
în categoria disciplinelor
socio-umane în învățământul
preuniversitar (la clasa a XII-
a), alături de „Gândire critică
și Drepturile copilului”,
„Educație interculturală”,
„Educație pentru cetățenie
democratică”, „Logică și argu-
mentare” etc. Ca să faci toate
aceste discipline sui generis,
trebuie să renunți la altele.
Unde să mai aibă loc „Istoria”
și „Geografia”? Nu-i vorbă,
nici „Matematica”, „Fizica”,
„Biologia”, „Chimia”,
„Filosofia”, „Limba și literatura
română”, limbile străine nu au
cum să se mai regăsească în
același cuantum, cu același
număr de ore. Teoria formelor
fără fond este mereu la or-
dinea zilei la noi. Dacă nu
vom face în chip serios disci-
plinele școlare consacrate și
verificate de secole, dacă nu

vom ști limba și literatura
română, limbi și literaturi
străine, matematică, fizică, is-
torie, geografie etc. sau dacă
le vom face pe toate la nivelul
minimei rezistențe, cum să
devenim experți în nutriție
sănătoasă, mediu nepoluat,
igienă, sexologie, fiscalitate,
drepturile omului, democrație,
studii interculturale, gândire
critică etc.? Nu se înțelege de
către „toboșarii vremurilor noi”
că adaptarea la nevoile
societății contemporane digi-
talizate nu se poate face prin
materii școlare noi care să le
îndepărteze pe cel vechi, ci
prin conținuturi adecvate. Nu
spune nimeni că elevii nu tre-
buie să cunoască drepturile
copilului, democrația,
constituționalismul, igiena,
nutriția sănătoasă, relațiile in-
teretnice etc., dar acestea nu
au de ce să devină materii
școlare, notate și încheiate cu
medii semestriale. Toate
acestea trebuie să fie teme
speciale, conținuturi serios
făcute de către profesorii dis-
ciplinelor existente. Ce
câștigăm dacă îl învățăm pe
elev că „Declarația drepturilor
omului și ale cetățeanului”,
adoptată în timpul Marii
Revoluții Franceze (la 1789),
a revoluționat societatea
europeană și pe cea
americană, din moment ce
elevul nu mai învață nimic de-
spre istoria Franței, a Europei
și a lumii? Sau ce avantaj
obținem pentru cultura
generală a adolescentului
dacă îi spunem ce înseamnă
un cont curent de economii,
fără ca el să știe cadrul gen-
eral apariției băncilor, nici is-
toria monedei, nici rolul
bancnotelor în istorie? Dege-
aba împărțim istoria țării și a
lumii pe felii tot mai mici (de
genul rolul democrației, isto-
ria comunismului, dictaturile,
războaiele mondiale,
revoluțiile, crimele contra
umanității etc.), fără să ne
mai îngrijim ca elevii să vadă
și ansamblul. Istoria este a
societății, a comunităților
mari, a civilizațiilor și trebuie
studiată ca atare. Că noi
ocolim istoria națională, că ne
ferim, la nivelul programelor și
manualelor, de numele de
România, că blamăm senti-
mentul național și patrio-
tismul, confundându-le cu
naționalismul excesiv, cu
xenofobia, cu șovinismul,
este regretabil și con-
damnabil. Numai
cunoașterea istoriei neamului
nostru ne ajută să înțelegem
istoria celorlalte neamuri.

Ceea ce nu înțeleg
chivernisitorii școlii este un
lucru foarte simplu: istoria
înseamnă cultură generală și
orientare în viața
contemporană, nu date și
fapte de prisos despre o lume
care nu mai este. Iar ge-
ografia înseamnă orientare
elementară în spațiu și nu de-
numiri care trebuie memo-
rate. Azi, copiii și tinerii au

marea șansă de a călători, de
a vedea lumea, de a se bu-
cura de marile creații ale
omenirii din toate timpurile și
din toate spațiile, din preisto-
rie până în era zborurilor cos-
mice și din Laponia până în
Patagonia. Dacă nu mai
învățăm istorie și geografie,
dacă disprețuim aceste forme
de adaptare la viață, dacă ne
temem de conținuturile lor,
vom ajunge să mergem în
America Latină și să credem
că oamenii de acolo vorbesc
limba latină, să vedem obelis-
curile egiptene de la Paris și
să credem că acolo a fost
Egiptul antic, să intrăm în
British Museum și să credem
că unele obiecte de acolo le-
au adus extratereștrii. Poate
că vom ști să ne spălăm
mereu pe mâini, să mâncăm
numai produse ecologice, să
nu poluăm natura, să deschi-
dem o afacere, să accesăm
site-urile cu cele mai spectac-
uloase jocuri sau filme cu
ființe fantastice etc., dar vom
ajunge categoric infirmi int-
electual. Vor gândi alții pentru
noi, iar noi vom executa
cuminți ordinele lor. „Un popor
fără cultură este un popor
ușor de manipulat”, constata
Immanuel Kant, cu mai bine
de două secole în urmă. De
atunci se întrevedeau gravele
consecințe ale ignoranței,
generatoare de prostie și de
prostire. Cultura generală
prezentă numai în memoria
calculatorului este utilă doar
pe jumătate, fiindcă poate să
rămână, pentru cei mai mulți,
literă moartă. Ca să accesăm
datele digitale avem nevoie
de o pregătire a minții noas-
tre, de o anumită sensibilitate
pentru cunoaștere, de pasi-
unea cercetării. Acestea toate
nu vin printr-un dat imuabil al
sorții, ci prin eforturi grele,
prin învățătură asiduă, prin
strădanii ale memoriei, fără
de care inteligența moare. Se
poate ca peste mii de ani –
dacă planeta numită Pământ
va mai exista – structura
biologică și intelectuală a oa-
menilor să se schimbe radical
și să nu mai fie nevoie de
școală, așa cum o înțelegem
noi astăzi. Până atunci, însă,
nu putem arunca peste bordul
„corabiei” noastre o
experiență de viață verificată
de milenii și foarte folositoare,
adoptând în loc iluziile unor
decidenți fără școală ca
lumea, cu diplome luate la
apelul de seară și care pot fi
caracterizați cu îngăduință
drept semidocți.

●
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Aleșii covid-ului „naționale”Aleșii covid-ului „naționale”

Cezar Adonis
Mihalache

MMăcar să fie „ca-n
Caragiale”… Că altceva
oricum nu avem ce decupa,
nici măcar satirico-gumos,
din neamul aleșilor ce se
vor în față și la covid. La
vaccinarea anti-covid… Și
chiar dacă mulți dintre ei nici
măcar nu aveau habar de-
spre ce facilitate ar fi vorba,
cum au auzit că e numai
pentru ei s-au și așezat la
rând… Ba, cât ar fi fost unii
dintre ei de nehotărâți, și
poate chiar anti-vacciniști,
tot n-ar fi ratat prima posibilă
facilitate publică a mandatu-
lui: vaccinarea alesului
„naționale”. Sigur, nu la rân-
dul de la coada teatral-
satirică a lui Paul Everac,
pentru că ei, parlamentarii,
nu stau la rând… Dar ca
aroganță, să vadă și omul
simplu, care poate chiar
crede în vaccinare și
jinduiește la o înțepătură,
dar nu găsește loc nici
măcar pe lista cu
programări, să vadă dară
contribuabilul că aleșii sunt
aleși și în fața loteriei cu
vaccinuri. A loteriei cu viața,
i-am putea spune dacă am
avea date mai certe… Dar
cum nu avem, măcar a lo-

teriei cu iluzii… Iluzia
scăpării de mască, de
botnițe, de restricții, de
declarații de zi și de noapte,
de distanțările care au fost
(im)puse între noi.

Ei sunt aleși și au

prioritate! Punctum! Și la
congelatorul cu vaccinuri și
poate și la celălalt „frigera-
tor”; la o adică… Iar dacă
bătrânii și bolnavii cronici se
înghesuie, cu o speranță
ajunsă obiect de troc între
manipulatorii politico-guver-
namentali, precum pinguinii
cenușii de la cozile din alte
vremuri, unul în altul pe

gerul de afară, ăștialalți,
corbi și hiene, așteaptă la
căldura Palatului să le vină
vaccinul la braț. Dacă și în
braț ori nu, nu mai
contează, ei trebuie să-și
roiască în stupul de muște

măreția privilegiului de ales.
Și da, este

scandaloasă propunerea
vaccinării „peste rând” a
parlamentarilor… Este
revoltătoare privind la oa-
menii care, striviți între
atâtea mesaje livrate pe un
ecran îndestulător în
manipulările cu mesaje san-
itar-sociale, chiar își pun ul-

tima speranță în vârful unui
ac… Pentru că nici nu au in-
trat bine în mandat iar aleșii
au deja parte de un privi-
legiu afișat ostentativ… Să
vadă țara cine are prioritate
la sorții de ser ai șansei la

sănătate și poate și viață…
Pe de altă parte,

însă, parlamentarii, ca
„șobolănime” (metaforică,
deocamdată!) de palat-
cobai, sunt și ei parte a unei
strategii de manipulare de
tip… „hibrid”… Pentru că,
pe seama revoltei pe care o
va produce în rândul celor
necăjiți această pretenție

„de palat”, oameni deja
stârniți să iasă din nepăsare
și să creadă într-un elixir
încă nedovedit, prioritizarea
aleșilor la vaccinare va de-
schide o poartă și spre im-
punerea unui
mecanism-metodologie.
Vaccinarea la locul de
muncă. Acum a parlamen-
tarului care a ales această
procedură, dar mâine-
poimâine și a simplilor
angajați pentru care vor fi
ales alții… Șefii, patronii,
șefuleții, micii „dumnezei”
de birouri, departamente și
compartimente…

Or, fie și pentru
acest motiv, și toate celelate
care țin de puterea de
influență și de exercitare a
puterii unora în detrimentul
celor  mici, procedura
„injectării” la locul de muncă
trebuie eliminată din orice
strategie de vaccinare. Căci
dacă mâine o vom accepta
în masă la locul de muncă,
până la acel „poimâine” al
următoarele mase vizate de
vaccinarea de turmă, în
școli, grădinițe și facultăți,
nu va mai fi nici măcar un
pas.

●

Efectele pandemiei în demografie şi educaţieEfectele pandemiei în demografie şi educaţie

Petru
Romoșanu

DDezastrul demografic
şi educaţional continuă în
România, accelerându-se
odată cu pandemia de Covid
19. Restricţiile cauzate de
pandemie au dus la scăderea
natalităţii, creşterea aban-
donului şcolar, reducerea
căsătoriilor şi creşterea
numărului de divorţuri. Aceste
efecte catastrofale se vor
vedea pe termen lung. Aprox-
imativ, populaţia României
scade cu 14.000 de persoane
anual. Ţara noastră
înregistrează cele mai mari
modificări demografice din
Europa, după Bulgaria. Pe
lângă natalitatea şi fertilitatea
scăzute, este vorba şi despre
o problemă de migraţie. Circa
cini milioane de români trăiesc
în Occident. Migraţia tinerilor,
lipsa banilor, lipsa încrederii în
societate şi a stabilităţii sunt
principalele cauze care au
influenţat natalitatea.

Statistic dacă se
menţine situaţia prezentă,
populaţia României va scădea
cu 30 la sută în câteva
decenii. În vreme ce numărul
de naşteri este în continuă
scădere, numărul deceselor şi
al celor care pleacă peste
hotare este în creştere. În
2020, totuşi migraţia a scăzut
pe fondul închiderii graniţelor.
Românii sunt tot mai puţini de
la an la an. Natalitatea

scăzută este principala cauză
a schimbării demografiei. În
plină pandemie de COVID-19,
în luna aprilie, sporul natural a
fost unul negativ în
comparaţie cu aceeaşi lună
din anul trecut, fiind 12.000 de
copii născuţi în aprilie 2020 şi
peste 21.800 de persoane
care au decedat în aceeaşi
lună, arată un comunicat de
presă al Institutului Naţional
de Statistică (INS). S-au orga-
nizat mai puţine căsătorii şi au
fost mai puţine divorţuri în
aprilie anul acesta faţă de
aceeaşi lună din 2019 în con-
textul în care evenimentele
publice şi private au fost sus-
pendate pe perioadă stării de
urgenţă, din martie până la
jumătatea lunii mai, pentru a
reduce din riscul de infectare
de la pacienţii fără simptome.
Această tendinţă de scădere
a naşterilor şi căsătoriilor în
corelaţie cu numărul mare de
divorţuri datorită alienării şi
izolării va duce la o catastrofă
demografică. 

Numărul căsătoriilor
înregistrate la oficiile de stare
civilă s-a înjumătăţit în primele
şase luni ale anului 2020,
când au fost consemnate
doar 25.500 de astfel de
evenimente faţă de aproape
50.000 în primul semestru din
2019, arată datele de la Insti-
tutul Naţional de Statistică. În
luna iunie 2020, s-a înregistrat
puţin peste o treime din
numărul căsătoriilor consem-
nate în aceeaşi lună din anul

2019. Numărul divorţurilor
pronunţate prin hotărâri
judecătoreşti definitive şi con-
form Legii nr.202/2010 a fost
de 2.355 în luna iunie 2020,
cu 1.218 mai multe decât în
luna mai 2020.

INS precizează că o
preocupare constantă a sta-
tisticii oficiale o reprezintă es-
timarea populaţiei rezidente a
României. Se observă că
vârsta medie a continuat sa
crească, atingând nivelul de
42,1 ani la 1 ianuarie 2019.
Remarcăm o accelerare a
procesului de îmbătrânire
demografică de la an la an,
fapt reliefat prin menţinerea
constantă a ponderii per-
soanelor din grupa de vârstă
0-14 ani concomitent cu
creşterea ponderii populaţiei
vârstnice (de 65 ani şi peste),
fenomen evidenţiat prin in-
dicele de îmbătrânire
demografică. Acesta a crescut
de la 80,6 (la 1 ianuarie 2004)
la 118,2 persoane vârstnice la
100 persoane tinere (la 1 ian-
uarie 2019). Se anticipează
că numărul populaţiei rezi-
dente tinere, de vârstă
preşcolară şi şcolară, va con-
tinua să aibă un trend de-
scendent şi ajunge în anul
2030 la 3,12 milioane per-
soane, iar în anul 2060 la
numai 2,15 milioane persoane
comparativ cu 3,53 milioane
în prezent (în anul şcolar
2019/2020). În ceea ce
priveşte segmentul populaţiei
vârstnice (de 65 ani şi peste),

până în anul 2030 se
anticipează un trend ascen-
dent, estimându-se că
populaţia de 65 ani şi peste va
ajunge în anul 2030 la 3,75
milioane persoane, urmat de
un trend uşor descendent, es-
timându-se că segmentul
populaţiei de 65 ani şi peste
va fi în anul 2060 la 3,73 mil-
ioane persoane, comparativ
cu 3,60 milioane persoane la
1 ianuarie 2019. Din păcate
realitatea a început să bată
statistica preconizată. Sunt tot
mai puţini copii înscrişi la
şcoală. Iar măsrurile impuse
de pandemie au îndepărtat
elevii de şcoală. Potrivit Min-
isterului Educației 2.918.275
de elevi sunt înscriși în anul
școlar 2020-2021. Ministrul
Educației a declarat presei în
ultima perioadă că 287.000 de
elevi nu au acces la internet și
237.000 de elevi nu au dis-
pozitive pentru a participa la
școala online. Dacă cifrele
sunt cumulative, adică elevii
fără dispozitive sunt diferiți de
cei fără internet, atunci un
cuantum de 524.000 de elevi
nu au început luni cursurile
online, fiind fără acces la
educația de acest tip.

Populaţia rezidentă a
României este proiectată să
scadă, în varianta de bază, de
la 19,5 milioane de locuitori,
cât era în anul 2018, până
13,7 milioane de locuitori în
anul 2060. Potrivit proiecţiei,
scăderea între 2018 şi 2060
ar fi de circa 5,8 milioane de

locuitori. În câţiva ani
comunităţi locale întregi nu
vor mai avea clasele
pregătitoare şi chiar primare.
Asistăm la un dezastru de-
mografic şi economic despre
care politicienii nu vorbesc şi
nu i-au măsuri. Se speră ca
prin politica de imigrare să se
acopere doar forţa de muncă
lipsă. Pe lângă criza
economică acută, dezastrul
demografic, abandonul şcolar
şi lipsa accesului elevilor la
şcoala tradiţională este de
fapt principala problemă reală
a României despre care gu-
vernele şi politicienii evită să
vorbească sau să identifice
soluţii. Deschiderea şcolilor,
revenirea la viaţa normală
după pandemie, prin de-
schiderea sezonului de nunţi
şi botezuri, realizarea unui pa-
chet de legi pentru sprijinirea
natalităţii şi familiei, ar da o
gură de oxigen demografiei
româneşti. În câţiva zeci de
an, dacă se menţine ritmul
acesta accelerat de scădere a
calităţii vieţii pe toate planurile
şi menţinerea restricţiilor puni-
tive, din punct demografic
România va dispărea la pro-
priu de pe harta Europei, a
naţiunilor şi a educaţiei.
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