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„Şiretul, înadins ne duce-aşa de-

parte, ca să nu băgăm noi de

seamă că ne spune braşoave.”

- Ioan Slavici

Informație, opinie și atitudine publicistică

Nepăsarea este o crimă, da! Nepăsarea este o crimă, da! 
Dar și nesăbuința, și indolența, și lașitatea…Dar și nesăbuința, și indolența, și lașitatea…

Cezar Adonis

Mihalache

ȘȘi totuși, guvernanți
și voi politicieni, vedeți că
sunteți într-o mare eroare!…
Păi’, să mergeți în Parla-
ment cu o lege pentru im-
punerea certificatului verde
ca permis de muncă, pentru
a-i împiedica pe oameni să
mai lucreze dacă nu sunt
vaccinați, când abordarea
trebuia să fie exact pe dos?!
Promovați mai bine o lege
prin care nevaccinaților (și,
mai ales, anti-vacciniștilor,
nu?!) să li se dea tocmai o
listă cu locurile unde mai pot
munci! Ba, chiar în folosul
societății! A societății celor
vaccinați! Așa, până trece
pandemia asta, dar și cele
ce o vor urma, mimetic in-
duse ori nu, am putea avea
nu unul, ci două trei noi
canale! Măcar unele de
irigații…

Și sunteți de-a drep-
tul plecați pe arătură… Nici
măcar pe una pe pământ
românesc, că și pe ăsta l-ați
înstrăinat… Vreți să fiți
cumva peste nasul Europei,
dar nu într-un exemplu de
demnitate și mândrie
națională, de apărare a pro-
priilor interese, așa cum fac
cei din partea „mică” a
Europă (mică în vremurile
deja trecute, tot mai
măreață în ceea ce ar putea
deveni noua Europă –
Cehia, Polonia, Ungaria), ci,
într-un absurd juridic, rescri-
ind conținutul unei norme
decise la nivelul UE. Și care
poate fi transpusă legislației
naționale, ori respinsă, dar
niciodată rescrisă… Nici
măcar reinterpretată, pentru
că ar fi dovada unei istețimi
juridice, unde o virgulă bine
pusă poate ridica valul de
ceață de pe ochii turmelor
(și nici nu vreți, dar nici nu
puteți face asta, nu-i așa?!).
În fapt, rescrisă pe o cu totul
altă structură și încărcătură
juridică, într-un contur
aparent similar, dar cu un cu
totul alt conținut. Și cu alte
efecte, dar nu doar la un alt
nivel de acțiune (practic, de
trecere de la prevenție la
corecție coercitivă), ci și
într-o altă sferă. Pentru că
permisul verde a fost gândit
de Europa pentru deplasări,
pentru limitarea aparent
democratică a liberei
circulații, pentru a părea

ceea ce oricum nu este,
doar o restrângere
temporară, nu o limitare în
sine, aproape definitivă cel
puțin pentru actuala forma
de organizare statal-
europeană, a libertății de
circulație. Iar în acestă „con-
versie” a certificatului verde
(de la actul UE de „liberă”
circulație la un permis de
muncă în România) nu este
vorba nici măcar de o
trăznaie pur autohtonă, ci
de același vicleșug folosit
de cei mari prin împingerea

în față a țărilor mai sărace în
acțiuni experimentale. Căci,
dacă dau greș ori sunt re-
fuzate de societate, totul va
fi strict din vina decidenților
locali, cu același tip de
vinovați de serviciu și 
ale lor traduceri nefericite,
nepotrivite, scrise pe dos…
Dar dacă tipizatul verde ar fi
impus prin lege, practic ca
un permis de muncă în pro-
pria țară, modelul ar putea fi
ulterior extins…

Și totuși, se pune o
întrebare esențială legată
de tipizatul băgat cu de-a
sila pe gâtul angajaților și
angajatorilor… De ce s-a
mers pe varianta unei
legislații ce se referă chiar la
noțiunea de certificat verde?
Și care va putea fi
desființată de orice avocat
prin dovedirea schimbării
scopului vizat, prin trecerea
de la principiul inițial al UE,
libera circulație a per-
soanelor, la cel al unui atac
intern frontal la dreptul fun-
damental de a munci, prac-
tic, de a avea acces la

resursele necesare
existenței. Când, forma
corectă legislativ ar fi fost
aceea unei structuri (carnet,
legitimație ori o adeverință)
tocmai ca acces la locul de
muncă… Și mai avem o
„cheie” pe care o putem
pune pe masă pentru a de-
zlega ori, dimpotrivă, pentru
a încifra și mai rău lu-
crurile!… Unde sunt
instituțiile plătite de poporul
român tocmai pentru a pune
această întrebare? Unde a
dispărut avocatul poporului,

unde este consiliul național
anti-discriminare, unde sunt
parlamentarii „neafiliați”
unor asemenea idei de
sorginte totalitară?

Oricum, trebuie să
conștientizăm că acesta
poate fi și un moment de
trezire! De unitate, de apel
la unitate și de ridicare!
Poate fi momentul în care
paria și învinovățirile arun-
cate de sistem pot deveni
capetele de scriere și im-
punere a unor noi îm-
potriviri. Pentru a nu ne mai
lăsa călcați în picioare pen-
tru alegerile și drepturile
noastre! Pentru a nu ne mai
lăsa umiliți de etichetele
puse de sistem! Pentru că,
a fi vaccinați, nevaccinați ori
anti-vacciniști, reprezintă
alegerea noastră! Este
dreptul nostru! Și putem ri-
posta! Politic – înființând un
partid al acestor adepți ai
libertății de a decide pentru
sine, economic – pentru a
contracara restricțiile mate-
riale aplicate „devianților”
(nici măcar de opinie, ci

doar manifestanți pentru
dreptul lor de a alege), so-
cial – cu sindicate înființate
inclusiv pentru nevaccinați
și anti-vacciniști!

Pentru că puterea
nu se joacă! Iar punerea
pumnului în gură unor
reprezentanți media, care
au ales să vorbească și de-
spre acel altfel de a fi și a
alege, acum despre vaccin-
uri și, deloc de ignorat, ca
efecte, despre medica-
mentele care nu au fost
aduse, dar mâine ar putea fi

vorba despre orice,
reprezintă doar partea
vizibilă a icebergului acestei
mașinării de represalii. Și să
nu ne trezim că acest certifi-
cat va deveni și o acoperire
legală a autorităților vizavi
de eventualele răspunderi
față de cei morți în urma
vaccinării… Deja există o
direcție, prin idea lui Raed
Arafat care a lansat poate
cea ma mare mizerie, ve-
hicularea unei premize,
aceea că dacă o persoană
era vaccinată dar totuși s-a
îmbolnăvit și a murit de
Covid, în mod cert a fost
vorba de o persoană care
avea un certificat fals de
vaccinare… Și este atât de
convenabil sistemului, ex-
plicând inclusiv inexistența
oricăror raportări a
autorităților noastre către
producătorii serurilor…

De altfel, cei de la
vârful sistemului, dar și
slugilor lor, nu mai au nici o
„ieșire”, singura lor aparentă
salvare fiind atacul continuu
la adresa noastră. Iar când

nu vor mai putea să
lovească, să înjosească, să
manipuleze, să cerceteze
disciplinar, să anuleze con-
tractele de muncă, să
arunce oamenii în stradă și
în pușcării, toate aceste fig-
uri sinistre se vor prăbuși în
cascadă. Și atunci vom
putea să-i aducem la
judecată pentru crimele
făcute. Căci, nepăsarea
este o crimă, da! Dar și
nesăbuința, și indolența, și
imbecilitatea (inclusiv imbe-
cilitatea celor ce permit
adevăraților idioți, fie ei
nemți ori șmecheri suedezi,
să ne facă idioții
nevaccinații ai Europei vac-
cinate)… Sunt tot crime, fie
și indirecte, chiar dacă par a
fi discutabile din perspective
etice, morale, de cod deon-
tologic, ca bun simț și rost
social. În schimb, privarea
de tratamente, de aparate
medicale, infectarea și in-
festarea spitalelor și farma-
ciilor, a țării chiar, cu primele
loturi de produse sanitare
dubioase, apoi dovedit per-
iculoase, lipsirea spitalelor
de minime investiții în pe-
rioadele lungi oferite de
acalmia pandemică, pri-
varea de aer a bolnavilor, in-
ventarea unor dispozitive
sofisticate de urgență, de
necesitate, de calamitate, în
final de un nimic grotesc,
nonutilizabil real, dar plătit
cu bani grei, de la tărgi la
containere folosite pe post
de spitale, toate acestea
sunt crime împotriva
umanității.

Și de ce să
așteptăm judecarea aces-
tora? De ce să pândim mo-
mentul în care vor rămâne,
ca în orice sistem politic,
fără scuturi, și să nu-i
„dezarmăm”, să-i
destructurăm, să-i înlăturăm
acum? Pentru că numai așa
ne vom desprinde din
molima, pandemică dar mai
ales politică, ce ne-a îm-
presurat până la sufocare…

●
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Am trăit, ca într-un vis, un sfert de secol de speranțe neîmplinite…Am trăit, ca într-un vis, un sfert de secol de speranțe neîmplinite…

Emil

Tomoaică

ÎÎn 1989, infrastruc-
tura industrială situa Româ-
nia în primele zece țări din
Europa. Mulți au uitat, alții n-
au știut niciodată… Cum
stătea România, din punctul
de vedere al integrării eco-
nomice cu țările dezvoltate,
în 1989? În 1989, infrastruc-
tura industrială situa Româ-
nia în primele zece țări din
Europa: exista platforma
Pipera, creată de francezi,
unde se construiau calcula-
toare; autocamioanele și au-
tobuzele fabricate la Brașov
și București erau
patente germane; avioanele
Rombac erau cumpărate de
la englezi; avioane de luptă și
tancuri după licențe auto-
htone (fiind în topul țărilor cu
export militar); locomotivele
de la Electroputere Craiova
erau patent elvețian; eli-
coptere militare și civile după
licențe din FRANȚA; la
Reșița se fabricau motoare
de vapoare după licența
Renk din Germania; centrala
nucleară de la Cernavodă
provenea din Canada.

Putem spune, și nu
suntem nostalgici, că înce-
pusem să ne integrăm ac-
ceptabil cu economiile mari
ale lumii. România era a treia
țară din lume, după SUA și
Japonia, care fabrica anve-
lope gigant, pentru autobas-
culante de peste 110 tone.
Doar două țări din lume
făceau șuruburi cu bile:
România și Japonia. Acestea
se foloseau în industria
nucleară și aerospațială.

În 1990, liberalul
Petre Roman a afirmat că in-
dustria românească era un
„morman de fiare vechi”. Ce
am avut și ce am pierdut în
ultimii 31 de ani, domnule
ministru? A fost cea mai
nefericită declarație de politi-
cian de după 1989, care ne
urmărește până azi.
Referindu-se la industrie, că
e de dat la fier vechi, fostul
prim ministru Petre Roman
dorea să spună lumii că în-
treaga economie a României
comuniste nu merita doi bani.

Ca să combatem
această viziune, cităm date
statistice la întâmplare, din
diferite domenii: România
producea 14 milioane de tone
de oțel în 1985; azi, doar trei
milioane; producea 400.000
tone de aluminiu, azi produce
pe jumătate; în 1980 ieșeau
pe poarta fabricilor 1.600 de
excavatoare, niciunul azi;
ieșeau 71.000 de tractoare
niciunul azi (am construit
fabrici de tractoare în Egipt și
Iran, care funcționează și
acum, în timp ce în România
au murit); în 1984 fabricam
600 de vagoane de pasageri
pe an, azi, niciunul.

Cât despre
vagoanele de marfă, constru-

iam 14.000 de bucăți pe an;
Azi, abia 800 (cel puțin
100.000 vagoane de marfă
au fost tăiate și vândute la fier
vechi în ultimii ani). În fine,
produceam 144 de nave de
tonaje diferite; azi, după cum
se știe, nu mai producem
niciuna.

Industria sticlăriei e
prăbușită. Industria cosmet-
ica (săpun, deodorante,
creme) a dispărut. Potrivit
statisticii oficiale, după anul
2000, au fost exportate 50 de
milioane de tone de „fier
vechi” ,„deșeuri” de cupru,
aluminiu și alte neferoase, în
valoare de peste zece mil-
iarde de euro!

Am exportat lemn
brut, în valoare de peste opt
miliarde de euro, și alte pro-
duse brute (cereale, fructe,
animale vii etc.) în valoare de
alte cinci miliarde de euro! Ca
cea mai ordinară țara
COLONIALĂ! Prelucrarea
acestora în România ar fi
însemnat crearea a milioane
de locuri de muncă! Practic,
întreaga economie națională
a fost oferită pe tavă, fără
nicio logică! Amețitoare
cifre…

Cum stau lucrurile în
domeniul petrolului? Româ-
nia producea 13 milioane de
tone de petrol în 1970, și
numai… șase milioane azi.
Diferența până la 34 milioane
tone prelucrate de rafinăriile
românești din fiecare an,
provenea din importul de
petrol (LIBIA, IRAK, IRAN,
URSS, etc.)

Suspect?! Cineva nu
raportează corect.

Nu am nicio în-
credere în această cifră, atât
timp cât nu știu dacă toate
sondele au contoare. Au con-
tor, domnilor? Trebuie să
plătească redevențe la tona
de țiței brut, dar dacă scoți
opt-zecemilioane de tone și
raportezi numai șase? Cu cât
păgubești statul? Petrolul se
scoate mult și se rafinează în
alte țări. De aici, deduceți
consecințele.

Înainte de 1989, pro-
duceam 8,5 milioane de tone
de motorină și acum mai pro-
ducem doar două milioane,
produceam zece milioane de
tone de păcură și nu mai pro-
ducem nimic; produceam
500.000 de tone de uleiuri
minerale, azi, nimic.

Pe de altă parte, ați
observat că nici distribuția
gazelor nu mai este a
noastră. Cine măsoară
producția? Cine măsoară
distribuția? După 1990, s-a
schimbat peisajul industrial.
S-a creat o falie între marea
și mica industrie. De ce s-a
întâmplat acest fenomen? Au
venit „sfaturi” de la competi-
torii noștri europeni: faceți
IMM-uri (întreprinderi mici și
mijlocii), dați afară muncitorii
din marile uzine, închideți
mamuții industriali, produceți
kit-uri, componente, nu pro-

duse integrale, faceți cabluri,
radiatoare, sisteme de
frânare și anvelope, nu loco-
motive și tractoare.

Parcă intenționat, nu
a existat o viziune politică de
dezvoltare, ci doar una pen-
tru distrugere. Guvernanții și-
au îndeplinit misiunea cu
exces de zel. Nu mă poate
convinge nimeni pe mine că
nu a fost totul pe bază de pro-
gram, o teorie a conspirației.
UE a fost creată pe baza
Comunității Economice a
Cărbunelui și Oțelului. Deci,
România nu putea să intre în
grila europeană cu industria
ei siderurgică, de 14 milioane
tone de oțel. A trebuit
lichidată, ca un „bonus” pen-
tru admiterea în UE.

Care au fost primele
mari greșeli istorice ale politi-
cienilor, în urma cărora s-a
dat startul la jaful național?
Prima mare eroare a fost
restituirea „părților sociale”, o
privatizare pe bani adevărați,
începută surprinzător de
Ceaușescu. FSN-ul a restituit
acești bani, pentru a cumpăra
bunăvoința oamenilor, chiar
cu banii lor! Această măsură
anti-economică, din cauza
căreia fabricile și uzinele au
rămas fără capital lichid, a
condus, de fapt, la exclud-
erea cetățenilor de la un
drept de proprietate plătit cu
munca lor; a fost o
renaționalizare a unei părți a
capitalului social, destinată
ulterior și cedării controlului
economiei către interese de
grup, mai ales străine
(măsură ce are ca autor
același liberal ROMAN,
provocând din februarie 90
hiperinflație, erau peste opt
milioane de salariați cu o
medie a părților sociale de
două salarii medii fiecare,
care au fost plătite într-o lună,
întreprinderile fiind obligate
să facă credite bancare,
adevărata justificare a
găurilor negre).

A doua mare eroare a
fost privatizarea „de masă”,
fără proceduri și fără reguli
de protecție a acționarilor mi-
noritari; viitoarele certificate
de acționar au fost
cumpărate pe nimic, de cei
care știau ce va urma. Atunci
s-a spus că se privatizează
numai 30 la sută din capitalul
societăților comerciale. S-a
anunțat, totodată, că sec-
toarele strategice nu se vor
privatiza. Dar au venit pe
urmă FMI, Banca Mondială și
societățile externe de
consultanță, care au dictat, și
guvernele au promovat con-
trolul total, fără luptă şi fără
niciun câștig, asupra întregii
economii.

Practic, economia
națională a fost oferită pe
tavă, fără nicio logică și fără
a se spune, cel puțin, că este
cadou sau pradă de război,
celor care, chipurile, au făcut
lobby pentru integrarea
României în Uniunea

Europeană.
Fiecare program de

guvernare anunțat a fost, de
fapt, un program de „negu-
vernare”, program de HOȚIE.
A dispărut întreg sectorul in-
dustriei de textile, confecții,
tricotaje (filaturi, țesătorii,
fabrici de stofă și postavuri,
întreprinderi de pielărie și
încălțăminte, toate concepute
într-un sistem integrat). A fost
închis sectorul agroalimentar
(36 de fabrici de zahăr, fabri-
cile de ulei, de preparate din
carne, de lapte și produse
lactate, zeci de fabrici de
nutrețuri combinate etc.).

Nu mai există majori-
tatea fabricilor din industria
lemnului și mobilei, din indus-
tria cimentului, a lacurilor și
vopselelor, a medica-
mentelor, din sectorul
construcțiilor de mașini, al
exploatărilor miniere de
feroase și neferoase, de
cărbune etc. S-au desființat
întreprinderile agricole de stat
și cele de mecanizare a agri-
culturii, stațiunile de cercetări
agricole și, în general, marea
majoritate a institutelor de
cercetare-proiectare. Au
dispărut industria electronică,
electrotehnică, de mecanică
fină, optică, automatizări etc.

Baza națională de
soiuri de plante și rase de an-
imale a fost pulverizată.
România nu mai are astăzi
un pachet național de
semințe, soiuri, hibrizi, de cul-
turi cerealiere, plante tehnice,
legume etc.

A fost distrus, aproape în to-
talitate, sistemul de irigații
(construit prin îndatorarea
dureroasă de la Banca
Mondială – 4.000.000 ha.!),
pentru a cărui plată românii
au contribuit zeci de ani; au
fost abandonate programele
de combatere a eroziunii
solului, de îndiguiri și
desecări, dar și cele de irigații
în curs (canalul Siret-Dunăre
sau București-Dunăre).

Întreaga economie
națională a fost, pur și simplu,
pulverizată și lăsată fără nicio
logică structurală. Care sunt
consecințele asupra
populației, derivate din acest
peisaj apocaliptic, desprins
parcă dintr-un film S.F.? Trep-
tat, România s-a transformat
într-un paradis al
multinaționalelor care
controlează industria, agricul-
tura, transporturile,
construcțiile, comerțul, sec-
torul financiar-bancar etc. și
care își promovează
reglementări legale în interes
propriu. Românilor le-au
rămas întreprinderile mici și
mijlocii – de fapt, microîntre-
prinderile; dintre cele aproxi-
mativ 500.000 înregistrate,
peste 200.000 nu au niciun
angajat!

Românii au astăzi lib-
ertatea să se ocupe de
economia și afacerile de
subzistență (avem și industrie

de subzistență, nu doar
agricultură!) și construcții și
transporturi și alte servicii de
subzistență, pretinzând că
acționăm pentru dezvoltare
inteligentă, inovativă și
durabilă.

Nimic nu este mai
durabil decât subzistența,
aceasta este strategia
noastră națională, după ce
am făcut praf marile com-
panii. Brandul României este
subzistența, atât în interiorul
țării, cât și pe celelalte piețe
ale muncii, unde lucrează
cetățenii români. Nici după 31
de ani, clasa politică – 
veritabil detașament al legiu-
nii străine, terminatorul
României moderne, nu a re-
alizat importanța unei
reglementări prin care
salariații să-și investească o
parte din salariu în compania
proprie.

Întreaga economie
putea fi salvată prin partici-
parea financiară a salariaților,
printr-o reglementare prin
care salariile reinvestite să fie
scutite de impozite și
contribuții.

A existat, în toți acești
ani, un fir roșu care să lege
zecile de guverne ce s-au
perindat pe la Palatul Victo-
ria, de un proiect minimal, co-
erent, de dezvoltare?

Firește că nu a exis-
tat! Zi de zi, guvernele și
clasa politică s-au ocupat
numai de FURTURI și prote-
jarea așa-zișilor investitori
strategici, prin scutirea de im-
pozit pentru profitul reinvestit,
și nu de promovarea
facilităților destinate salariilor
reinvestite. Investitorii nu ar fi
trebuit să primească niciun
sprijin în România, pentru a-i
plăti pe angajații români cu
salariul minim sau pentru a-i
angaja la negru, din rațiuni de
competitivitate.

„Veniți în România,
că vă garantăm sclavia pe
bani puțini și vă mențineți
competitivitatea!”. Acesta a
fost, în esență, programul de
guvernare al ultimilor 31 de
ani. La conducerea țării au
fost „aleși” cu puternică
susținere externă, doar acei
conducători vulnerabili ca cin-
ste și corectitudine (vezi
BĂSESCU, IOHANNIS,
CÂȚU etc.).

●
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Distrugerea memoriei colectiveDistrugerea memoriei colective

Ioan Aurel

Pop

ÎÎn general, societățile
care au dărâmat statui, au ars
cărți ori au creat indexuri ale
operelor interzise au avut în
frunte regimuri totalitare sau au
cunoscut crize cronicizate.
Firește, au existat și cazuri
când, după eliberarea de
dictatură sau de criză, lumea a
trebuit să elimine, în mod justi-
ficat, simbolurile acelor vremuri
de tristă amintire. Dar marii de-
molatori au fost tiranii, văzuți și
nevăzuți, mai ales cei situați pe
poziții politice extreme.

Astăzi, explicația dis-
trugerii memoriei colective
curente este discriminarea
bazată pe culoarea pielii și
care, în aproape toate țările, în
timpuri mai mult ori mai puțin
îndepărtate, a făcut nu-
meroase victime. O asemenea
țară este America – oficial,
Statele Unite ale Americii –
care, începând cu perioada
colonială și până în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea,
a statuat oficial, prin legi și
reglementări cu putere de lege,
sclavia negrilor. Este mai greu
dențeles pentru contemporanii
noștri, care au, de multe ori, o
cultură generală și istorică
săracă, în ce fel s-a putut ca,
de la intrarea în vigoare a
Constituției S.U.A. (1787) și
până la finele Războiului Civil
(1865), Statele Unite să fie o
țară sclavagistă. Este greu de
înțeles și pentru faptul că, mai
peste tot în lume, Constituția
S.U.A. (cu sau fără amenda-
mentele ulterioare) rămâne un
model al democrației, este
dată ca exemplu, este
preamărită ca etalon de liber-
tate, de stabilitate, de sobri-
etate.

Mult mai grav este fap-
tul că, de la interzicerea
sclaviei în SUA (1865) au tre-
buit să treacă o sută de ani
până la îndepărtarea ultimelor
legi discriminatorii în fostele
state ale Confederației (1963).
Simptomatic este faptul că
ambii președinți implicați în
acest îndelungat proces –
Abraham Lincoln, care a elimi-
nat oficial sclavia și John
Fitzgerald Kennedy, care a
eliminat ultimele discriminări
rasiale oficiale – au pierit
asasinați. În practica vieții coti-
diene însă, nici până astăzi
discriminările de tot felul, inclu-
siv cele bazate pe culoarea
pielii, nu au dispărut complet,
nici în Statele Unite și nici în
alte regiuni. Evident, gradul lor
de extindere și forța lor de
manifestare diferă foarte mult,
de la un continent la altul, de la
țară la țară, de la comunitate la
comunitate.

Azi, trăim o criză
profundă în societate,
accentuată de pandemia cu
acest nou virus Corona, dar
cronicizată de câteva decenii și
accentuată de perspectivele
sumbre de după încheierea
molimei. În timpul crizelor de
amploare mare au avut loc în-
totdeauna și manifestări vio-
lente, de stradă, cu baricade,

incendieri, jafuri, busculade,
agresiuni fizice, omoruri etc.
Scânteia manifestărilor vio-
lente de astăzi a pornit de la
asasinarea de către un polițist
american alb („caucazian”) al
unui cetățean de culoare
(„afroamerican”), bănuit de o
faptă ilegală. Întâmplarea nu
avea cum să nu capete
conotații rasiste, date fiind
împrejurările. Cu mult înainte
ca justiția să-și intre în rol,
vestea a făcut ocolul S.U.A. și
al lumii, declanșând, după cum
era normal, puternice reacții de
solidaritate cu victima și cu
afroamericanii în general.
Sclavia a revenit în atenție –
deși puțini îi cunoșteau istoria
– fiind scoasă în prim plan
drept cauză a tuturor relelor.
Populația revoltată nu s-a
mulțumit cu cererea de refor-
mare a lumii contemporane și
viitoare – pentru a o scăpa de
asemenea discriminări – ci a
început, în urma unor  acțiuni
bine orchestrate din umbră, un
război cu trecutul, cu valorile
trecutului, sublimate în statui,
opere literare, filme etc.

Astfel, s-a găsit cu
cale să se retragă din oferta
unuia dintre cele mai cunos-
cute canale de televiziune fil-
mul „Pe aripile vântului”, făcut
după romanul omonim al Mar-
garetei Mitchell (1900-1949).
Pentru acest roman (cu titlul
originar „Gone with the Wind”,
apărut în 1936, autoarea a
primit Premiul Pulitzer, în anul
1937, iar în anul următor a fost
candidată la Premiul Nobel
pentru literatură. Filmul cu
același nume, din anul 1939,
cu Vivien Leigh și Clark Gable
în rolurile principale, este unul
din filmele de mare succes ale
tuturor timpurilor. La fel, s-a
găsit cineva să interzică ro-
manul „Coliba unchiului Tom”,
de Harriet Beecher Stowe
(1811-1896), o înfocată
aboliționistă.

Romanul (apărut în
1852), care înfățișează viața
african-americanilor sub
sclavie, a fost foarte bine primit
în nordul SUA și în Anglia, dar
și-a atras ura celor din sudul
Statelor Unite care erau în
favoarea sclaviei. Când a întâl-
nit-o pe Stowe, Abraham Lin-
coln i-a spus: „Deci
dumneavoastră, o doamnă așa
de mică, ați pornit un război
așa de mare!”. Harriet Stowe a
fost considerată mereu un sim-
bol al luptei contra sclaviei ne-
grilor. Președintele Lincoln era
împotriva sclaviei, dar nu
dorea egalitatea deplină între
albi și negri. Atât a putut să
meargă înainte spiritul lui
vizionar, care, în mod cate-
goric, era deasupra vremurilor
sale și prevestea viitorul. Oare
toți oamenii de pe planetă să
se fi înșelat când au cinstit și
apreciat aceste opere, consid-
erate nemuritoare, acești oa-
meni și acești autori plini de
talent? Oare generații de tineri,
de maturi și de seniori, care le-
au admirat și i-au admirat de-
atunci încoace, să fi fost orbi?
Oare valoarea artistică în sine
a acestor opere să nu aibă
nicio relevanță?

În vârtejul revoltei de-acum, a
fost dată jos de pe soclu o sta-
tuie a lui Cristofor Columb
(1451-1506), descoperitorul,
fără să fi știut vreodată cert, al
Americii (numite astfel după
moartea lui). Columb nu a
ajuns niciodată în America de
Nord propriu-zisă, ci doar pe
insule și în Panama și nu a
făcut niciodată comerț cu
sclavi negri. El a crezut că
ajunsese în India, adică în
Asia, pe care o căuta, gândind
logic că dacă navighează spre
vest își va atinge ținta. Aud că
s-a dărâmat o statuie a lui
George Washington, la Port-
land, în Oregon, că o statuie a
lui Winston Churchill a fost
vandalizată și ea și că un pri-
mar din Suedia a cerut în-
locuirea statuii regelui Carol al
XII (trăitor pe la 1700) cu sta-
tuia luptătoarei pentru protecția
mediului Greta Thunberg și
chiar condamnarea memoriei
lui Carl Liné (1707-1778),
părintele taxonomiei (clasifi-
carea speciilor) și al ecologiei
moderne. În ritmul acesta, se
va ajunge în curând la interz-
icerea lui Aristotel (384-322, î.
Hr.), trăitor acum circa 2300 de
ani și unul dintre cei mai mari
filosofi ai lumii din toate tim-
purile, pentru afirmația că
„sclavul este o unealtă vor-
bitoare”.

Ceea ce se întâmplă
nu este deloc o dovadă de lu-
ciditate a lumii, nici o mărturie
a luptei contra discriminării și
nici o probă de vigilență pusă
în serviciul valorilor universale.
Ceea ce se întâmplă este pur
și simplu o dovadă de manipu-
lare crasă, produsă pe fondul
lipsei de educație și de cultură
a populației. Toți cei care fac
școală serioasă și care
acumulează destule cunoștințe
de cultură generală – nu
neapărat istorică – știu că
fiecare epocă istorică are pro-
priile valori și propriile
prejudecăți. De multe ori, ceea
ce fusese perfect moral și legal
în trecut, devenise imoral și ile-
gal în epocile mai noi. De ex-
emplu, legea talionului („ochi
pentru ochi, dinte pentru
dinte”) a guvernat omenirea
primitivă sute de mii de ani.

Războiul a fost o
practică morală în tot Evul
Mediu, turnirurile și duelurile au
fost prilejuri de manifestare a
onoarei cavalerești, iar
asuprirea și prigonirea unor
grupuri marginale ale societății
o datorie a autorităților și a
unora dintre indivizi. Firește, cu
vremea lucrurile s-au schimbat
treptat, pe etape. În momentul
în care a intervenit justiția
modernă, răzbunarea sângelui
a fost interzisă. „Declarația
drepturilor omului și ale
cetățeanului” a fost adoptată la
începutul Marii Revoluții
Franceze (1789), „Declarația
universală a drepturilor omului”
după Al Doilea Război Mondial
(1948), de către O.N.U., iar an-
umite legi împotriva
discriminărilor de multiple tipuri
abia în deceniile din urmă. Prin
urmare, chiar dacă ceva este
imoral și ilegal în epoca
noastră, nu înseamnă că a fost
la fel și în trecut. Lumea

medievală s-a axat pe ierarhie,
supunere, privilegiu, credință,
onoare cavalerească și nu pe
libertate, egalitate, democrație,
frăție, liberalism etc. Dacă
ajungem să îi judecăm pe oa-
menii medievali după valorile
care s-au afirmat în lume după
moartea lor, comitem nu numai
o mare eroare istorică, dar și o
eroare logică. Cum să-l
condamnăm pe cineva că nu a
făcut ceea ce nu știa, ceea ce
nu exista pe vremea lui?

Este la fel cum l-am
aresta, judeca și condamna pe
cineva pentru o faptă din anul
2000, pe baza unei legi
apărute în 2020. Cum să acuzi
pe cineva pentru nere-
spectarea unor legi și principii
morale care nu existau în vre-
mea sa? Față de epocile în
care au trăit și față de gândirea
curentă a lumii în care au trăit,
Harriet Beecher Stowe, Mar-
garet Mitchell, Cristofor
Columb, Churchill, Carol al XII-
lea (trecător prin Țara
Moldovei), Carl Liné au fost
niște vizionari. Ei au
revoluționat, fiecare în felul
său, societatea contemporană
lor și au pregătit un viitor bun.
Cu toții au fost ieșiți din comun
în sensul cel bun și, tocmai de
aceea, au lăsat în urmă opere
monumentale și, tocmai de
aceea, li s-au făcut statui. Cu
ce drept – în afară de dreptul
forței brute, al ignoranței și al
manipulării – ne ridicăm noi
contra memoriei lor?

Faptele acestea din ul-
tima vreme amintesc de Nero,
de Inchiziție, de Lenin, de
Stalin, de Hitler, de Mao Ze-
dong și de toți dictatorii care au
distrus lumi, care au interzis
universuri reale ca să
construiască lumi și universuri
false. Comunismul a distrus,
totuși, cele mai multe statui, iar
în Rusia Sovietică a topit chiar
șine de cale ferată, din simplul
motiv că acestea erau făcute
de „capitaliști”. Nu ne putem
război de fiecare dată cu istoria
ca să construim o lume
dreaptă.

Supărarea pe istorie
este rid icolă. Cele mai multe
dintre relele societății contem-
porane zac în însăși 
societatea contemporană.
Pentru prejudecățile și faptele
noastre nu au cum să fie vino-
vate cărțile, filmele, statuile sau
oamenii din trecut, ci educația
greșită, primită în familie și în
școală, anturajul nepotrivit,
ignoranța și prostia. Superiori-
tatea noastră față de polițistul
care a omorât prin sufocare o
ființă omenească nu constă în
forța de distruge, ci în arta de
a construi. Câți dintre aceia
care au interzis un film, care au
condamnat o carte, care au dat
jos o statuie știu să vorbească
în chip armonios despre acel
film, despre acea carte, despre
acea statuie?

„Un popor fără cultură
este un popor ușor de manipu-
lat”, avertiza demult Immanuel
Kant. Câți dintre noi pot cântări
știrile care ne asaltează clipă
de clipă prin toate mijloacele
de informare în masă? Foarte
puțini dintre noi au în minte
informațiile necesare ca să

poată face asta. Majoritatea
nici nu se străduiesc să aibă
astfel de baze date. Iar memo-
ria calculatorului sau a tele-
fonului degeaba le are, dacă
nici măcar nu ne străduim să
căutăm. Pe această lipsă de
discernământ mizează și „for-
matorii de opinie” manipulatori
contemporani. Sunt forțe care
vor să ne transforme în demo-
latori, fără să ne creeze  prem-
ise de a fi și arhitecți/
constructori. De planurile de
construcție se ocupă alții. Pe
vremuri, eram învățați că cine
stăpânește informația
stăpânește lumea. Azi știm că
nu este așa, din moment ce
manipularea informației devine
mai puternică decât informația
însăși.

Spre a ne deștepta nu
avem nevoie de nimic foarte
scump și foarte complicat, ci
doar de o educație pusă în ser-
viciul omului și al omenirii, de o
educație bazată pe virtuți, pe
valori și pe încredere. Printr-o
astfel de educație, vom ști că o
crimă nu se pedepsește printr-
o altă crimă, ci prin aplicarea
justiției și că o distrugere nu
trebuie urmată de alte dis-
trugeri, ci de creații durabile,
puse în slujba adevărului și a
dreptății. În plus, ca istoric,
sunt convins că mărturiile din
vremuri trecute – mai ales
creațiile spirituale – chiar dacă
exprimă alte idei și idealuri
decât ale noastre, sunt părți
din viața omenirii, cu toate
avatarurile sale și merită teza-
urizate cu grijă.

Nu-mi iese din minte o
imagine recentă, din teritoriul
dominat vremelnic în Orientul
Apropiat de către un pretins
stat, imagine în care tineri
vânjoși mascați distrugeau cu
ciocanele basoreliefuri, statui
și ziduri vechi de mii de ani, ca
să dovedească ce altceva
decât primitivism, forță brută,
dispreț față de oameni! Ca să
nu se mai întâmple aceste lu-
cruri tragice, ca să nu mai
ajungă rațiunea să fie
dominată de fanatism, avem
nevoie de responsabilitate și
demnitate, iar acestea se
dobândesc prin educație
serioasă, prețuitoare a creației
umane din toate timpurile.

●
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Fascismul restartului de „drepturi” și „libertăți”…Fascismul restartului de „drepturi” și „libertăți”…

Cezar Adonis

Mihalache

AAtâta vreme cât
proiectul de lege nu va
menționa o perioadă clară
de aplicare a acestei
restricției „de tip nou” (la
omul nou, restartat, restricții
noi, nu?!), pentru că despre
asta este vorba în esență, o
restricționare a dreptului la
muncă, problemele juridice
vor depăși toate aspectele
de constituționalitate. Pen-
tru că, în clipa în care vor-
bim despre un drept
fundamental, nu putem as-
cunde matrapazlâcul anti-
constituțional etichetându-l
drept condiționare. Nici
măcar limitare, darămite
restricție… Și nu putem ac-
cepta formula ajuridică
vehiculată acum, aceea a
necesității unei condiționări
a accesului la muncă (la
dreptul de a munci) prin
prezentarea unei dovezi.
Oricum s-ar chema. Pentru
că, dacă vom ajunge aici,
această dovadă-permis,
acum având denumirea
„generică” de certificat
verde, va deveni în sine un
act de identificare. Nu va
mai fi un formular-anexă, ci
un permis general la care se
vor raporta poate și alte

acte și acțiuni ale noastre,
iar dimpreună cu acestea și
drepturi, cândva „funda-
mentale”. Pentru că, în mo-
mentul în care legea
certificatului de muncă ar
trece, dreptul muncă nu ar fi
condiționat de acest permis,
ci de o normă legislativă

subsidiară („inferioară”)
Constituției României. Și
care, ulterior, îl va general-
iza.

Astfel, dreptul la
muncă ar fi condiționat prac-
tic de o lege. Și nu de arti-
colele Constituției… Iar în
acest context, certificatul ar
putea deveni o simplă
anexă într-o lege ce ar
putea include oricând și alte

restricții. Și da, poate mai
avem o „referință”, pentru că
asta a ajuns Constituția
noastră, un punct (și acela,
poate „eventual”) de
referire, nemaifiind acel
izvor inițial de condiționare a
existenței tuturor legilor și
normelor subsidiare, și în

care dreptul la muncă este
garantat. Va fi însă suficient
pentru a proba tocmai
neconstituționalitatea legii
care va impune certificatul
acestei paradigme a fascis-
mului restartat?

Acum, toate acestea
par simple teoretizări 
din sfera dreptului
constituțional… Și un
aparent apanaj al discuțiilor

între juriști. Dar, dacă vom
ajunge ca dreptul la muncă
să fie condiționat de o lege,
practic el va fi scos din capi-
tolele constituțional-funda-
mentale. Și va crea un
precedent în care oricare alt
drept fundamental va putea
face obiectul unor astfel de

suprascrieri constituționale
prin simple legi. La început
prin legi, pentru că, 
într-o previzibilă anarhie
postanomie legislativă, nu
peste mult timp se va pro-
duce aceea degringoladă
bine dirijată, și care va fi
poate singurul lucru ce va
mai face subiectul unor
reglementări, și acela pen-
tru a asigura degringolada

care va duce la destruc-
turarea fundamentelor ju-
ridice, apoi statale.
Fundamente din istoria
părinților constituționaliști,
ce vor deveni nu doar
ajuridice, în raportarea lor
ca sens, morală, etică, utili-
tate și dreptate socială, ci
mai ales anti-juridice.

În fapt, certificatul de
vaccinare nu mai este doar
despre inducerea unor
discriminări în societate…
Nu mai este doar despre re-
fuzul accesului la muncă și
a asigurării celor necesare
unei existențe devenite
oricum, în acest context
pandemic, subzistență. Este
vorba despre golirea de
conținut a tuturor drepturilor
și libertăților cetățenești. Și
care nu vor mai fi nici măcar
ale omului, ci ale sistemului
(a impunerilor, restricțiilor,
refuzurilor, înlăturărilor).

Trăim zilele în care
se scrie, în care ne scriem
singuri, un ferpar… Este al
unei părți a umanității ce
moare, în multe cazuri fiind
conștientă, știind sau in-
tuind, o moarte civică ce va
separa supușii de
deviaționiști, apoi va face și
selecția celor aplecați.

●
Vaccinul, Diavolul și Criza…Vaccinul, Diavolul și Criza…

Cristian 

Vasliu

OOamenii cred! Oa-
menii știu deja! Nu admit în-
doiala, griul, indecizia,
critica, nu pentru că vor să
se simtă superiori, ci pentru
ca au nevoie de siguranță.
Alb sau negru. De-acum –
Gata! – decizia e luată.
Credința – întărită. Știința –
completă. Nu mai rămâne
nimic de gândit, doar de
acționat. Cel mult se vor
opri un pic câțiva să îți ex-
plice și ție ceea ce știu deja
și ceea ce cred. De fapt le
place să își asculte
credințele și rațiunile pentru
a și le întări. Asta dacă nu te
disprețuiesc îndeajuns de
mult pentru că ai îndoieli,
pentru că îți place griul, pen-
tru că dai glas criticii, pentru
că eziți. Oamenii care cred
și care știu deja vorbesc
doar pentru cei care cred și
care știu deja. Sau pentru
cei care urmează să creadă
și să știe.

Se poate argumenta
în favoarea vaccinării… Și
individual și „în masă”. Și în
general și în cazul particular
al pandemiei de C0VID.
Însă de la argumentație
(rațională, așezată,
prezumând limitele
informației și necunoașterea

în totalitate a faptelor) s-a
ajuns într-un singur pas la
propagandă și de la
propagandă la demență
colectivă.  Nu se mai
vorbește decât de vac-
cinare, iar vaccinarea a fost
ridicată în sfera actelor
morale superioare. Celor
care o fac și o
propovăduiesc li se promite
izbăvirea de corvoada
măștii, împărtășirea cu bere
la terase și raiul plajelor din
Grecia. 

Iar toți ceilalți
(nehotărâții, cinicii,
neîncrezătorii, egoiștii,
neinteresații, criticii,
revoltații) sunt categorisiți
drept trădători, idioți sau
criminali, indivizi de mâna a
doua ce trebuie stigmatizați,
expuși oprobiului public,
trași la răspundere,
despuiați de drepturi și
lăsați în piața pentru a fi
lapidați. Discuțiile sunt in-
utile. Cei ce cred și știu deja
vor crede și vor știi și în con-
tinuare; cei ce nu cred și nu
știu deja sunt în schimb ire-
cuperabili. Se discută cum îi
putem forța să accepte vac-
cinarea, pentru că e clar că
nu pot fi convinși și pentru
ca nu sunt convinși
afectează „libertatea”
celorlalți. La început a fost
carantina. Apoi spălatul pe
mâini și distanțarea socială.

Apoi restricțiile. Apoi
testarea. Apoi masca.
Acum, în 2021, după semi-
eșecul gestionării virusului –
vaccinarea. Soluții clare,
unice și simple.  Oamenii –
majoritatea lor! – au crezut
în COVID, au înțeles – fără
nicio urmă de îndoială! – și
au ascultat. E incredibil și
(îngrijorător în același timp)
cât de repede s-a obținut în
majoritate o conformare
oarbă și cum credințele și
rațiunile s-au aliniat cu
narațiunile oficiale. Oare ni-
meni nu simte fiori reci pe
șira spinării? Aceasta con-
formare de turmă este
periculoasă. Este însăși
esența totalitarismului, a
tiraniei cu aprobarea
entuziastă a majoritarii. Este
zodia prizonierilor
transformați în veșnici gar-
dieni. Este strigatul
cocoșului ce anunță abdi-
carea de la libertate și prin-
cipii, în numele sănătății și
securității. Este spectacolul
grotesc al întoarcerii pe dos
a democrației în numele
democrației.

Se poate argumenta
și împotriva vaccinării
orbești. Dar orice critică
este interzisă și inutilă. Oa-
menii cred. Oamenii știu
deja. Riști dacă atașamentul
față de adevăr te împiedică
să iei totul de-a gata. Riști

dacă nu ești habotnic și
folosești îndoiala pentru a te
apropia de el. Doctorii sunt
Dumnezei. (Mă rog nu toți
Doctorii; găsești pe alocuri
și Doctori căzuți, cu copite
înspicate și cu două coarne
ascuțite). Guvernanții sunt
eroi. Polițiștii care în-
deplinesc ordinele și te
urmăresc pe străzi și dau
amenzi – adevărați îngeri.
Tu, cel ce îndrăznești să
ridici mâna, nu pentru a
primi injecția, ci pentru a
pune o întrebare, ești – în
cel mai bun caz! – lipsit de
respect; dacă mai și declari
– exasperat de presiunile la
care ești supus – că nu vrei
să te vaccinezi, intri în cate-
goria teroriștilor.  A proștilor.
A păcătoșilor. Trebuie să fi
marcat pentru a nu încerca
să te strecori nevăzut și fără
mască printre ceilalți, drept-
credincioșii. Iată puterea
ideologiei: deși vaccinații
fără mască sunt mai
periculoși pentru
nevaccinați, vaccinații sunt
mai speriați de nevaccinați.
Cei ce cred sunt de fapt
speriați nu de boală, ci de
cei ce îndrăznesc să aibă
dubii. „Dubito ergo cugito” e
o sintagma depășită. Acum
cică ești cugetător – și tot ni
se dau exemple „din afară”:
Israel, Germania, etc… –
dacă nu ai dubii, dacă ești

obedient. Dacă crezi și știi…
Există excepții. Prea

puține. Prea tăcute. Și de-o
parte și de cealaltă. Există
normalitate, există rațiune,
dar semnele întrebare au
fost de mult exilate. 

În schimb, semnele
de exclamare abundă:
„ V a c c i n e a z ă - t e ,
nedeșteptule, nesănătosule,
nepăsătorule!” Nebunia a
fost întotdeauna la extreme,
dar centrifuga pandemiei a
golit acum centrul. Încă un
pic și o să crăpăm de
singurătate sau anxietate în
case sau dimpotrivă o să ne
scoatem ochii pe stradă,
vaccinat la nevaccinat și in-
vers. Diavolul își frecă
mâinile: oamenii cred și știu
și pentru ceea ce știu și cred
sunt gata să facă orice. Mai
ales celor ce nu cred și nu
știu. Covidul a ajuns ultima
și cea mai măruntă dintre
probleme…

Destul! E bun vac-
cinul – cifrele o spun!, dar
de covid nu el o sa ne scape
ci marea criza economică
spre care ne îndreptăm
surzi și orbi în încercarea de
a opri covidul.

●


