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Întru’ slava altora pe umerii noștri tot Întru’ slava altora pe umerii noștri tot 
mai încovoiați…mai încovoiați…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nu va fi nici un
paradox „economic”… Ci
doar trădare și neghiobie…
Și nu vom putea pune re-
sponsabilitatea bizareriei ce
ne pândește pe seama al-
tora… Doar noi vom fi de
vină… Și da, vor fi două
„axe” pe care vom putea
măsura toată această
nepăsare, neghiobie,
trădare și lipsă de rațiune…
Pentru că, acolo, la
intersecția graficelor date de
cea mai mare rată a inflației
din Europa, unde suntem
deja, și maximul volumului
de exporturi portuare, spre
care ne îndreptăm, vom fi
noi… Și nu va fi nimic extra-
ordinar în contradicția
economică a unei inflații
record pentru o țară cu,
probabil, unul dintre cele
mai mari volume de export
naval… Pentru că nu vor fi
exporturile noastre… Nu vor
fi mărfurile noastre… Nici
măcar navlosirile și procen-
tele de drept cuvenite
acelora care asigură expor-
tul produselor altora prin
propriile capacități… Deși,
aici nu ar trebui să vorbim
de procente primite pentru
facilitarea exporturilor altora,
ci de sume calculate 
tocmai prin echivalarea
posibilităților la care
renunțăm noi… La acel cost
dat de șansele sacrificate
de noi… Ca volume proprii
de export, ca mărfuri auto-
htone de export, ca piețe de
desfacere pe care nu doar
le înghețăm o vreme pentru
interesele noastre, ci riscăm
să le pierdem… Pentru că
așa merg treburile comer-
ciale…

Ne îndreptăm spre o
linie roșie dincolo de care va
fi greu să ne mai cerem
drepturile înapoi… Nicide-
cum să ne mai impunem
punctele de vedere… Deja,
coridoarele umanitare au
devenit coridoarele eco-
nomice ale exporturilor al-
tora… Pentru susținerea
economică necesară aju-
torului umanitar, nu-i
așa!?!… Dar parcă prea a
început a semăna totul cu o
susținere necondiționată a
efortului de război și, numai
mâine-poimâine, și a
reconstrucției de țară a al-
tora… Tot așa,

necondiționat, adică fără
nici o pretenție pentru noi…
Or, să nu ne trezim că ex-
porturile masive la care ne
angajăm acum în folosul
ucrainienilor să acapareze
nu doar „huburile” tehnolog-
ice, dar și rutele puse exclu-
siv în folosul lor… Și poate
le „donăm” și piețele de des-
facere… Să exportăm pro-
dusele lor pe piețele pe care
le-am deschis și susținut noi
ani și ani… Să exportăm pe
acele piețe grâul ucrainean
în detrimentul cerealelor
nostre… Apoi alte și alte
produse, pentru că pre-
siunea Europei pe porturile
noastre este masivă tocmai
pentru a ne forța 
să ne adaptăm instalațiile,
tehnologiile și logistica pen-
tru mărfurile ce vor fi aduse
din Ucraina și exportate pe
la noi…

i da, este grav că nu
trasăm o linie clară 
între ceea ce se 
cheamă sprijinirea expor-
turilor ucrainiene pentru
cauze umanitare și transfor-
marea acestor rute în
canale comerciale… Sigur,
nu ne facem noi griji că
poate ne sar în cap rușii că
spargem blocada lor din
Marea Neagră… Că doar
nu o facem pentru noi,
nu?… Ba, poate nici nu o să
ajungem la acel punct de
reproș… Că se va sfârși
cândva și războiul altora pe
care pare a-l fi transformat
în problema noastră…

În câteva luni por-
turile noastre vor fi sufocate
de exporturile ucrainiene…
Acum avem sute de tone de
cereale pe care ucrainienii
le îndreaptă spre export, nu
atât pentru a face rost de
bani pentru țară, că le
furnizează Europa și SUA
suficiente fonduri și aju-
toare, ci pentru a face loc
producției agricole (!) de
anul acesta… Căci, deși
aflați în plin război,
guvernanții de la Kiev se
gândesc și la mersul
economiei… (la noi e pace,
așa că economia poate să
zacă!)…

Și totuși, ce facem?
Ne închidem propriile expor-
turi blocând puținele
„huburi” pe unde se poate
face exportul naval pentru a
ne îngriji de binele altora?…
Și chiar dacă nu a venit încă
acel moment de blocaj al
porturilor nostre, prin

supraaglomerare și refuz al
preluării de exporturi, evi-
dent românești, în favoarea
cauzei („umanitare”, nu?)
ucrainiene, este clar că nu
suntem pe direcția bună…

Este suficient să
privim curba inflaționistă și
vedem că suntem deja într-
o zonă aproape roșie… Dar
suntem obișnuiți, nu? Și
avem și „rețeta” (autodeza-
strului) potrivită… Pentru că
suntem obișnuiți să lăsăm
merele grămezi în fața
livezilor pentru că nu avem
nici unde să le depozităm,
nici unde să le exportăm…
Așa că putem face asta și
cu grâul… Cu toate ce-
realele, chiar… Pentru care
doar acum putem spune că
avem, poate, suficiente
silozuri… Dar, în momentul
în care vom vedea că nu le
putem goli, prin export, de
recoltele vechi, pentru că nu
vom mai avea loc la danele
portuare, ce vom face? Evi-
dent, vom pune și restul
grânelor mormane în fața
lor… Sau poate nici nu le
mai recoltăm… Le lăsăm pe
câmp, măcar să mai re-
ducem din pierderi… Să nu
mai cheltuim banii și pe o
motorina tot mai scumpă, in-
clusiv pentru un domeniu 
în care ar fi trebuit
despovărată de toate tax-
ele, comisioanele, accizele
și alte spolieri ale statului și
intermediarilor, tocmai pen-
tru a avea un preț de
recoltare cât mai mic…

Dar noi facem bine
din cumsecădenie față de
alții… Chit că vom ajunge să
intrăm în zona porturilor
noastre, pentru un export
românesc, trecând mai
întâi, pentru obținerea per-
misiunii de export, pe la cei
ce le vor exploata la maxim
întru’ propria lor slavă și ridi-
culizarea noastră ca neam,
țară, viitor…

●

Cine conduce cu Cine conduce cu 
adevărat România?adevărat România?

Radu
Nicolae

RRecenta declarație a
secretarului de stat Raed
Arafat, șef DSU (Direcția
Situații de Urgență) din MAI
obligă la reflecții! Potrivit
„Open Sources”, Raed
Arafat, Întrebat la un post de
televiziune despre solicitarea
protestatarilor din toată țara
de a-și da demisia, a
răspuns: „Protestatarii pot
să-mi ceară demisia. Decizi-
ile nu se iau aici!”… Să fie
această declarație dovada
unui conflict între limbă și
limbaj sau o manifestare a
unei atitudini de forță? Deși
„vrăbiuța” scăpată de secre-
tarul de stat Raed Arafat
putea să devină un „Break-
ing News”, moderatorul,
direcționat posibil prin cască
sau mult prea obosit de zgo-
motul știrilor, a trecut mai de-
parte cu întrebări mai puțin
importante!

Cine conduce cu
adevărat România? Între-
barea nu își dorește un
război mediatic și nici nu
invită la polemici! Întrebarea
obligă la reflecții!
Coroborând recenta
declarație cu alte declarații la
fel de explozive pentru
mintea românilor, precum:
„Dacă numărul îmbolnăviților
de Covid 19 și numărul
morților scad, Trebuie să îl
creștem”, nu pot să nu mă
întreb: cine mai înțelege nor-
malitatea în spațiul lingvis-
tic? Despre un înalt demnitar
cu atribuții în domeniul
acordării autorizațiilor de
acces la informațiile secrete,
dovedit după 11 ani de man-
dat că deținea o diplomă
falsă de Bacalaureat, s -a tot
vorbit în spațiul Social-
Media până când subiectul a
alunecat pe Curba uitării
inițiată de către cercetătorul
Hermann Ebbinghaus! Nu
oricine ajunge în funcții de
conducere! Siluirile repetate
ale limbii române au devenit
obișnuite, rușinea lui „este
mulți alegători în clasă” fiind
ridicată la rang de ipoteză în
cercetarea psihologică:
„dacă candidatul avea
emoții”?!

Ce înțelegem când
limba română este lovită și
alungată din dezbaterea
politică pentru interesul
național, logica simplă,
raționamentul fiind înlocuite

cu „fake news – uri” și cu
„second hand” în multipli-
carea informațiilor și în
achiziționarea tehnicilor pen-
tru război? România încotro?
Românii au plecat și mai
pleacă la cules de
sparanghel, pământul româ-
nesc a fost vândut și el,
bucată cu bucată, în semn
de înțelegere și supunere
față de „directivele” sesizate
de Raed Arafat, poate cu
ușoară naivitate sau cu evi-
dent interes de a atrage
atenția unor curioși, ținând
seama că demnitarul știe să
se apere când este atacat de
șoricei! Până când
hibernează „crocodilii”?
Relația dintre Gândire,
Limbă și Limbaj invită la
cunoaștere! Înțelepciunea
populară aduce aminte! Pen-
tru o viață mai bună „omul se
leagă de limbă, iar Taurul se
leagă de coarne”!

Cine leagă omul de
limbă? Cine are curajul să
lege taurul de coarne?! În
mod cert, de la studiile
inițiate și dezvoltate, în anii
1930-1931, de cercetătorii
Winthrop şi Luella Kellogg cu
privire la limbajul unei femele
cimpanzeu și până la expre-
sivitatea microexpresiilor
nonverbale ale unei gorile
mascul, întâlnită în somn, în
Jungla Amazoniana, în plan
ideatic, de către un distins
confrate, inteligent și cu o
gândire matematică, drumul
cunoașterii rămâne deschis
pentru cercetătorii cu bune
intenții! Dar cum explicăm,
din perspectiva intensității
psiholingvistice, atitudinea
unei „proaspete așezate” într
-un scaun al puterii, dornică
de atenție: „Cocul mic! Acum
noi suntem la putere!”
România normală? Aude
cineva? Cine poate să
înțeleagă?! Ce înseamnă să
vorbești în Țara surzilor?

●
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De neînțeles!(?)De neînțeles!(?)

Ion
Andreiță

PPrin bunăvoința har-
nicei și talentatei pălmașe
cu condeiul, scriitoarea și ju-
rnalista Doina Cernica de la
Suceava, intru în posesia
ziarului „Gazeta de Herța”,
de joi, 25 aprilie 2022 –
săptămânal social-politic,
cultural și de informație, cu

redacția în orașul Herța. O
publicație modestă ca
număr de pagini (4) dar
bogată în conținut și
ambițioasă să cuprindă cât
mai mult din preocupările
românilor din această zonă,
Herța. Desigur, un subiect
foarte important, la zi, este
starea de război în care se
află Ucraina, ca urmare a
atacării de către Federația
Rusă. În acest sens, nu sunt
puține exemplele de sprijin
din partea comunității
românești locale pentru
lupta de rezistență și victo-
rie a poporului ucrainian, re-
latate în gazetă – unele
impresionante prin
semnificația lor. Iată, Adrian
Medvedi consemnează un
astfel de gest: Consilierul
local Igor Postivca
(Postiuca? – n.a.) de la
Consiliul Orășenesc Herța,
a donat un automobil
Forțelor Armate ale Ucrainei
„pentru apropierea cât mai
rapidă a victoriei asupra
cotropitorului rus”. Alături,
pe pagina 1, altă știre
emoționantă: ,Locuitorii sat-
ului Bairachi (Mogoșești)
care aparține Comunității
Teritoriale Herța, au
cumpărat un automobil pen-
tru apărătorii ucraineni”. Nu
este uitată nici colaborarea
cu românii din țara-mamă.
Vasile Bâcu, redactor-șef
(singurul angajat al ziarului,
dar cu colaboratori

destoinici, între care neo-
bosita ziaristă-luptătoare
pentru cauza românilor din
Bucovina, Maria Toacă)
relatează într-un articol:
„Conducerea Societății pen-
tru Cultura și Literatura
Română în Bucovina „Mihai
Eminescu” din regiunea
Cernăuți s-a adresat recent
cu o scrisoare către
Asociația Ortodoxă „Sfinții
Împărați Constantin și

Elena” din orașul Siret
(România) cu rugămintea
de-a ajuta… refugiații care
s-au oprit cu domiciliul tem-
porar în satele din nordul
Bucovinei. Răspunsul a fost
prompt și real. Chiar în
ajunul Sfintelor Paști, două
microbuze coordonate de
către domnii Viorel Haiura și
Florin Gușul de la Primăria
Siret (plus șoferul Daniel) au
adus cadouri pascale la
Liceul din Iordănești și
Liceul „Alexandru cel Bun”
din Cernăuți, unde sunt
cazate 40 de persoane din
zonele de conflict”.

Buuun! Dar ce mai
citim noi, pe aceeași pagină
întâi, a aceleiași gazete?
Iată ce citim, sub titlul „La
Cernăuți a fost înlăturat
panoul cu copia documen-
tului emis de Alexandru cel
Bun”: „Autoritățile din
Cernăuți au înlăturat din
Piața Centrală panoul cu
copia privilegiului lui Alexan-
dru cel Bun, care
mărturisește prima atestare
documentară a orașului. /
Conform unui comunicat de
presă al AMS Cernăuți,
transmis luni, 25 aprilie, prin
intermediul unei postări pe
pagina de Facebook, docu-
mentul cu prima atestare a
orașului va fi înlocuit cu o
imagine ce ilustrează
drapelul ucrainean. În cen-
trul drapelului ar urma să fie
ilustrat un trident și stelele

de pe steagul Uniunii Eu-
ropene. / Potrivit lui Sergheii
Osaciuk, șeful Adminitrației
Militare Regionale Cernăuți,
care a venit cu inițiativa
respectivă, acest nou sim-
bol ar urma să amintească
tuturor despre „dorința
puternică și mișcarea rapidă
a statului nostru către Uni-
unea Europeană”. / Cu
toate acestea, decizia de a
înlătura copia documentului

emis de domnitorul moldav
Alexandru cel Bun a stârnit
indignarea comunității
românești din ținut. / Am-
intim că orașul Cernăuți a
fost atestat documentar la 8
octombrie 1408, într-un priv-
ilegiu acordat de Alexandru
cel Bun, domnitor al
Moldovei (1400-1432) ne-
gustorilor din Liov”. (Agenția
BucPress).

Când se petreceau
aceste lucruri? Păi, cam pe
când primul nostru ministru
Nicolae Ciucă – însoțit de
președintele Camerei
Deputaților din Parlamentul
României, Marcel Ciolacu și
Bogdan Aurescu, minisitrul
de Externe – se afla la Kiev,
în convorbiri cu Volodimir
Zelenski, președintele
Ucrainei. Și cu puțin 
timp după Cuvântarea
Președintelui Zelenski, în
Parlamentul României, în
care vorbea despre unele
drepturi ce-ar trebui acor-
date românilor trăitori în
Ucraina.

Buuun! Dar nu e bun
– chiar deloc. Pentru că,
prin bunăvoința aceleași
Doina Cernica, primesc alt
necăjit ziar din înjumătățita
Țară a Fagilor: „Monitorul
Bucovinean”, de joi, 5 mai
2022 – tot săptămânal so-
cial-politic, cultural și de
informație, a cărui redacție
nu se află, cum ar fi normal,
la Cernăuți, ci în Hliboca. În

pagina 4 – și ultima – este
publicat un text cu următorul
titlu: „La Cernăuți a început
procesul de redenumire a
străzilor”. Rezum. Comisia
pentru Toponime a Primăriei
a hotărât înlocuirea nu-
meroaselor nume din cul-
tura și istoria rusă, ce
denumeau străzile orașului,
cu alte nume. În consecință,
Comunitatea românească,
prin asociațiile sale social-

culturale, a întocmit o listă
cu nume de personalități
care au contribuit la făurirea
istoriei Bucovinei, pe care
au înaintat-o, în ziua de 2
mai 2022, la Cancelarila
Consiliului Orășenesc
Cernăuți. Iar acum, românii
din această parte a Țării
Fagilor stau cu inima la
trecătorile îndoielii. Pentru
că aceeași Comunitate,
românească, mai înaintase
o listă, cu 22 de ani în urmă,
la 14 mai 2000, într-un mo-
ment similar, cu mai multe
propuneri, din care, cu chiu-
cu vai, fusese una singură
acceptată: strada Vasile
Levițchi, poet. Noua listă,
transmisă autorităților
ucrainiene acum câteva
zile, cuprinde 33 de nume,
din care notez: Iancu Flon-
dor, Sextil Pușcariu, Ion Nis-
tor, George Lowendal,
Ștefan cel Mare, Eudoxiu
Hurmuzachi, Grigore
Nandriș, Petru Movilă, Ion
Gh. Sbierea, Mitropolitul Sil-
vestru, Dimitrie Onciul, Ghe-
orghe Asachi, Visarion Puiu,
Artur Verona, Ion Vata-
manu, Grigore Chica Vodă;
dar și: București, Rădăuți,
Transilvania – și: Strada
Martirilor Români.

La ce să se aștepte
acești români, cu inima 
la trecătorile îndoielii?
Mărturisesc, nu știu. Dar mă
pune pe gânduri o altă în-
tâmplare, descoperită de

data aceasta în cealaltă
publicație, „Gazeta de
Herța”, din aceeași zi de joi,
5 mai 2022. Am sub privire
articolul cu titlul „Cum a fost
scos din anonimat Alexan-
dru cel Bun pe strada sa,
Oleksandr Dobryi”, semnat
de Maria Toacă. Rezum. O
stradă din centrul orașului
Cernăuți, lungă de 150 de
pași (ca și strada Eminescu,
de altfel) se numește Olek-
sandra Dobrogo – ceea ce
ar trebui să știm că este
vorba de Alexandru cel Bun.
Și s-a mers așa un timp,
fără să știi pe ce stradă
mergi. Dar se apropia
sărbătorirea jubileului
orașului: 2008 – șase sute
de ani de la atestarea
documentară (1408). Și lu-
crurile ar fi mers tot așa, mai
departe, dacă. Dacă un
român cu inimă mare, Octa-
vian Bivolaru, conducătorul
Societății „Golgota” din
Cernăuți, nu s-ar fi 
impus cu o necesară
inițiativă/intervenție: aceea
de a realiza, din marmură
neagră, o placă
comemorativă, cu efigia
domnitorului, sub care a
scris, în limbile română și
ucrainiană: „Strada poartă
numele domnitorului
Moldovei Alexandru cel
Bun, în actul oficial din can-
celaria căruia, emis la 8 oc-
tombrie 1408, se
menționează prima atestare
documentară a orașului
Cernăuți”. „(Societatea
„Golgota”, 2004)”.

Octavian Bivolaru a
trecut în lumea de dincolo,
dar placa străjuiește, în con-
tinuare, peretele unei clădiri
de pe o stradă de 150 de
pași, care se numește Olek-
sandra Dobrogo.

Quod erat demon-
strandum.

●
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Medicină și scienticismMedicină și scienticism

Vasile
Astărăstoae

LLumea medicinei
este direct legată de
realități, care, adesea, nu le
înțelege și o depășesc, cum
ar fi viața și moartea, boala
(curabilă sau incurabilă),
omul suferind etc. În plus,
ea este influențată puternic
de societatea în care se
dezvoltă. Secolele al XIX-
lea și al XX-lea pot fi carac-
terizate ca secolele care au
fundamentat societatea
secularizată, care a evoluat
în secolul al XXI-lea către o
societate hipersecular-
izată, caracterizată prin
închinarea la noii idoli (pro-
gres, știință) și pervertirea
valorilor. Au apărut tot felul
de „isme”, cu istorii lungi și
tulburi (raționalism, ilumin-
ism, pozitivism, noul ateism,
progresism, transumanism
etc.) care încearcă să justi-
fice eliminarea religiei din
societate. De exemplu,
dacă René Descartes și
Francis Bacon au susținut
că, învățând cum
funcționează lumea fizică,
am putea deveni „stăpâni și
posesori ai naturii” (fapt ac-
ceptabil), reducerea întreg-
ului univers la o mașină
uriașă a lăsat puțin loc pen-
tru alte forme de expresie
umană. Mulți filozofi
iluminiști francezi au
susținut chiar că știința ar
putea fi un substitut pentru
religie. În timpul Revoluției
Franceze, numeroase bis-
erici au fost convertite în
„Temple ale Rațiunii” și s-au
ținut slujbe cvasi-religioase
de închinare la știință.

Noul Ateism (New
Atheism) mișcare înființată
în 2006, susținută de „cei
patru călăreți plus femeia-
c ă l ă r e a ț a ” ( R i c h a r d
Dawkins, Sam Harris,
Christopher Hitchens,
Daniel Dennett și Ayaan
Hirsi Ali) susține punctul de
vedere conform căruia
superstiția, religia și
iraționalismul nu ar trebui
tolerate și trebuie eliminate
prin orice mijloc mai ales
atunci când exercită o
influență în guvern, în
educație și în politică.

Toate acestea în
condițiile în care
antropologii recunosc că
spiritualitatea este cea care
diferențiază ființa umană de
alte ființe vii. Spiritualitátea
definită ca „tot ceea ce ține
de viața spirituală a unui in-
divid sau popor, concepție
despre lume și viață, sensi-
bilitate pentru valorile 
spiritual-morale și cultural-
religioase, precum și relația
acestora cu divinitatea”
(DEX).

Nu vom discuta de-
spre procesele de secu-
larizare și decreștinizare a
societății, care au avut loc în
întreaga lume creștină și s-
au dezvoltat treptat într-o
criză profundă. Limităm
subiectul la lumea medi-
cinei. Dezvoltarea
exponențială a
tehnoștiințelor, a industriei
medicamentelor, a geneticii,

a „biologiei sintetice” etc. a
condus la conceptul de
medicină eficientă și
științifică. Fără a nega rezul-
tatele (uneori spectacu-
loase) obținute în prevenția
și tratamentul unor boli, nu
putem să nu ne aplecăm
asupra unor efecte deosebit
de periculoase ale acestei
evoluții necontrolate.

În anii ’60-’70 ai sec-
olului al XX-lea, Thomas
Szasz, Michel Foucault și
Ivan Illich au atras atenția
asupra „medicalizarii”
societății ca o expresie a
relațiilor dintre cunoaștere și
putere, un mijloc prin care
politicienii, corporațiile,
experții oficiali ajung să
domine lumea moderna și
conștiință de sine.
Sănătatea devine o religie ai
cărei mari preoți sunt
medicii, care trebuie să re-
zolve totul, să elimine tot ce
deranjează, să desființeze
orice suferință și durere.
Acest lucru l-a determinat
pe Aldous Huxley, creatorul
înfricoșătoarei utopii „New
Brave World” să afirme
„Medicina a făcut atât de
multe progrese încât nimeni
nu mai este sănătos!”.

Eficiența în medic-
ina științifică are un efect
pervers: înzestrată cu
posibilități și puteri aproape
nelimitate, apare tentația de
a rezolva totul prin orice mi-
jloace! Se ajunge să încalce
limitele etice fundamentale
bazate pe legea naturală –
excese care pun sub sem-
nul întrebării însăși funda-

mentele umanității noastre.
Exemple: legalizarea eu-
tanasiei sub pretextul
„asistenței medicale pentru
un sfârșit al vieții în
demnităte”? – o deturnare a
cuvântului demnitate.

Practici eugenice
mascate: „Sănătatea repro-
ducerii” – scoaterea
sexualității din contextul fa-
milial și eliberarea de

morala tradițională și
religioasă; Sinteza de „em-
brioni” și organisme
„umane” (pseudo viață) etc.;
Rezultatul: promovarea sci-
enticismului și a logicii prof-
itului în medicină.

Scienticismul este
un cuvânt destul de ciudat.
Termenul a fost inventat
destul de recent și, dacă
cerem pe Google să se
definească scienticismul,
vom obține „credința
excesivă în puterea
cunoștințelor și tehnicilor
științifice”. Wikipedia ne
spune „Scienticismul este
punctul de vedere conform
căruia știința și metoda
științifică sunt cel mai bun
sau singurul mijloc obiectiv
prin care oamenii ar trebui
să determine valorile nor-
mative și epistemologice”.
Richard G. Olson (1940-
2020) definește scienticis-
mul ca „eforturi de a extinde
ideile, metodele, practicile și
atitudinile științifice la
chestiuni de interes social și
politic uman”. Filosoful Tom
Sorell (născut în 1951) oferă
o definiție mai extinsă: „Sci-
enticismul este atitudinea
de a pune o valoare prea
mare științelor naturale în
comparație cu alte ramuri
ale învățării sau culturii. Sci-
entismul este credința că
știința, în special știința
naturală, este partea cea
mai valoroasă a învățării
umane”. Sorell observă că
„Ceea ce este crucial pentru
scienticism nu este identifi-
carea a ceva ca fiind

științific sau neștiințific, ci
gândul că științificul este
mult mai valoros decât non-
științificul, sau gândul că
non-științificul are o valoare
neglijabilă”.

Scienticismul este
deci punctul de vedere con-
form căruia științele – pre-
cum chimia, biologia, fizica,
astronomia – oferă singura
cunoaștere autentică a

realității. Cel puțin, aceste
cunoștințe științifice sunt su-
perioare celor pe care le
putem cunoaște din orice
altă disciplină. Etica și reli-
gia pot fi acceptabile, dar
numai dacă sunt înțelese ca
fiind în mod inerent subiec-
tive și considerate chestiuni
private de opinie.

Să nu confundăm
știința cu scienticismul.
Știința este o activitate, care
urmărește să exploreze
lumea naturală, folosind
metode bine stabilite, clar
delimitate, în timp ce scien-
ticismul este o viziune
speculativă asupra lumii de-
spre realitatea finală a uni-
versului și semnificația
acestuia. Știința este o
metoda de a pune întrebări
despre lume, scienticismul
este doar una dintre multi-
plele filozofii despre relația
dintre ființele umane și
expierențele lor. Respectăm
știința pentru realizările și
capacitatea remarcabilă de
a explica o mare varietate
de fenomene din lumea
naturală, dar a pretinde că
nu există nimic cunoscut în
afara domeniului de aplicare
al științei ar fi similar
afirmației unui pescar că
orice nu se poate prinde în
plasele sale nu există.
Odată ce se acceptă că
știința este singura sursă de
cunoaștere umană, se
adoptă o poziție filozofică
(scientism), care nu poate fi
verificată sau falsificată de
știința însăși. Este, într-un
cuvânt, neștiințific.

În fine, scienticismul
afirmă că tot ce este valabil
din punct de vedere științific
este acceptabil din punct de
vedere moral, introducând o
variabilitate a moralității și
anulând responsabilitatea
cercetării științifice.

Acea parte din
medicină, care acceptă sci-
enticismul, consideră corpul
uman, o mașină, un corp
pasiv format dintr-o multitu-
dine de organe și funcții, ex-
istând de la sine. Sufletul
este asimilat psihicului, iar
antropologia sa este pur
psihosomatică, ignoră di-
mensiunea transcendentă,
spirituală a persoanei și
leagă faptele religioase de
tărâmul improbabililui sau a
imposibilului, ceea ce vine
în conflict cu antropologia
medicală clasică. Este știut
că antropologia medicală
este un domeniu al
antropologiei axat pe relația
dintre sănătate, boală și
cultură. Convingerile și
practicile despre sănătate
variază în diferite culturi și
sunt influențate de factori
sociali, religioși, politici, is-
torici și economici. Într-o
abordare holistică a medi-
cinei, există convingerea că
bunăstarea se bazează nu
doar pe ceea ce se întâmplă
în corpul fizic (în termeni de
boală sau bolnav), ci și pe
strânsă interrelație cu
starea psihologică,
emoțională, starea socială,
spirituală și de mediu. Ast-
fel, în evaluarea
multidimensională a
sănătății, spiritualitatea – o
dimensiune teologică –
devine un element funda-
mental al îngrijirii holistice.

În concluzie, în fața
asaltului scienticismului,
astăzi, mai mult ca niciodată
credința creștină și etica tre-
buie să-și găseasca loc în
lumea medicinei actuale. Să
ne aplecăm și asupra
credinței pentru a umaniza
știința..

●



Ghimpele Națiunii

Mai îndoliați chiar de ne-ar fi bubuit în față bombele teroriștilor…Mai îndoliați chiar de ne-ar fi bubuit în față bombele teroriștilor…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu doar că nu a fost
înmânată o notă oficială de
protest ambasadorului Un-
gariei la București, dar nici
măcar nu am avut o minimă
reacție a guvernanților și
autorităților noastre față de
provocarea venită de la Bu-
dapesta… Pentru că nu mai
este doar o ofensă, o sfi-
dare, o nepăsare față de tot
ceea ce (mai) este (încă)
românesc în Ardeal, ci o
declarație, nu doar de „au-
tonomizare”, ci de punere a
țărușilor protectoratului
maghiar pe pământul nos-
tru… Mai ales că premiul
acordat celor doi teroriști
secui, care au vrut să în-
dolieze parada militară de 1
Decembrie 2015, de la
Târgu Secuiesc, „vine” de la
Budapesta, dar va fi pus în
mâinile celor nu au reușit
atunci să și le umple de sân-
gele nostru, chiar aici, pe
glia noastră. Și, de fapt, de
aici ar trebui să și plecăm…
De la realitatea faptului că
atâția trădători, vânzători de
neam și otrepe venetice a
strâns țara în cuibul vier-
milor ce ne-au condus și ne
conduc, încât, nu posibilul
protectorat al Budapestei în

Ardeal trebuie pus sub sem-
nul întrebării, ci numele
aceluia ce va fi vasal
reprezentant al „porții” din
partea noastră… Pentru că
sunt nenumărate leprele ce
fac fel și fel de jocuri pentru
momentul în care va fi să fie
împlinirea revizioniștilor… Și
care doar așteaptă, gata să

smulgă cu mâinile lor ul-
timele vene de viață ale
românismului, să-și pună și
ei numele, birurile, veniturile
și polițele de umilire pe
sarcina delegată ca
reprezentanți ai unui protec-
torat al viespilor în cuibul cu
miere al Transilvaniei… Și
chiar dacă acțiunea Bu-
dapestei de a-i premia pe
cei doi teroriști secui ar fi
trebuit să nască furie,

reacțiile noastre lipsesc…
Ce doi secui ar fi tre-

buit să-și piardă cetățenia
română măcar în momentul
eliberării din închisoarea de
pension pseudocoercitiv…
Iar noi ar fi trebuit să veg-
hem pentru a nu permite să
li se diminueze vinovățiile
de criminali, prin înlocuirea

termenului de „secui teror-
ist” cu acela de „secui ex-
tremist”… Mâine-poimâine,
poate „secui normali”,
nu?!… Ăla, istoricește con-
semnat „Cu arma în mână”
împotriva a tot ce ființează
ca românism…

Și să nu ajungem
chiar noi să regretăm că
acțiunea celor doi secui nu
a reușit în acel 1 Decembrie
ce ar fi putut fi însângerat

până la moarte… Că nu le-a
bubuit pubela cu dinamită
când treceau ostașii și ofi-
cialii noștri pe acolo… Sigur,
ar fi fost puține șanse să-și
nimerească drumul prin
zonă chiar Iohannis, să-i
vedem paltonul zburat de
pe umeri, pentru a fi avut
reacția imediată, în forță a
autorităților… Și putem
ajunge, nu doar a privi spre
Budapesta cum finanțează
elogiul celor doi secui, ci să
ne trezim și cu obligația, de
„drept internațional revizion-
ist” impus, de a reconsidera
vinovăția celor doi și a
mișcării „comitatelor
secuiești”, nici până astăzi
scoasă în afara legii…

Să nu-i vedem pe
cei doi tembeli chiar într-un
ceremonial de televiziune
națională, nu doar la Bu-
dapesta, ci la București,
cum primesc medalii și
onoruri chiar în instituțiile
noastre. Și nu în baza
acțiunii unui parlamentar
râmă-de-topor care să le
deschidă oficial o sală a
Parlamentului României
pentru a le fi oferit premiul
unguresc pentru terorism
împotriva noastră (după
atâtea decenii de așteptare
maghiaro-secuiască, nu-i
așa?!), ci poate elogiați
chiar pe covorul roșu al

Cotrocenilor… Al unui
Cotroceni gata să
viermuiască la cotorul unui
măr aruncat în batjocură de
la Budapesta…

A c c e p t a r e a
autorităților, a guvernanților
și a clasei politice a
mârșăviei premierii celor doi
teroriști chiar pe
pământurile pe care au vrut
a le sfârteca, precum
strămoșii lor de odinioară
pântecele mamelor noastre,
este o umilire și a ancheta-
torilor, și a procurorilor dar și
a Justiției… Iar totul pleacă
de la lipsa de reacție de la
momentul premierii celor doi
teroriști, pentru că, acum,
este vorba doar de o
reîncălzire provocatoare a
ceremonialului de acum
câțiva ani, din vremea
detenției lor de nici patru
ani… În acel prim moment
al oferirii unor distincții de
către felurite oficine ireden-
tiste, cu acoperire de ONG -
uri, ar fi trebuit luate măsuri
radicale… Desființarea fil-
ialelor din România a acelor
asociații și partide-asociații
care i-au declarat
„nevinovați pentru adevăr”
(!) și expulzarea lor în țara a
cărei cetățenie o poartă cu
atâta fală…

●

„Radio Erevan” – Ticăloșii dâmbovițene și genocidul „Radio Erevan” – Ticăloșii dâmbovițene și genocidul 
planetar al Caracatiței Davosplanetar al Caracatiței Davos

Ion
Măldărescu

OObișnuitele dispariții
publice ale biciclistului de la
Cotroceni au fost întrerupte
într-o oarecare zi de joi, când,
cu aceleaşi dificultăţi lingvis-
tice a silabisit de pe prompter
o „declarație de mare
importanță pentru țară”:
„Inflația este doar un factor.
[…] Nu este cazul să aruncăm
vina asupra Guvernului, Par-
lamentului sau clasei politice.
Vinovat este Putin care a
declanșat război împotriva
Ucrainei. […]”. Bogdan Tiberiu
Iacob spunea – și înclin să-i
dau dreptate: „Cred că ieșirea
lui Iohannis (din 12 mai 2022-
n.r.) e cea mai importantă de
după 2014. Mai importantă
decât descinderea în guvern,
când cu elefanții, decât ieșirea
în stradă în geacă roșie etc.
E, practic, ziua când ne-a
stins lumina, ca popor, și ne-a
transmis, cinic, că va fi foarte
rău ani buni de aici încolo, s-
ar putea să facem inclusiv
frigul și foamea, dar niciun
politician român nu va de-
conta, pentru că vina e a lui
Putin și a Rusiei. Și lozinca
asta va deveni lege de acum
înainte”. Apoi, cu prilejul Zilei
Internaţionale a Asistentului
Medical, KWI a bifat o vizită-
fulger la „Spitalul Clinic Co-
lentina”. Mare minune că

după astfel de tembelisme n-a
luat foc spitalul menționat, dar
timpul nu este pierdut.
Sparanghel-Vodă este mo-
mentan declarat „Dispărut în
misiune”. La toamnă va veni
iar prăpădul… pandemie, vac-
cinuri, copy-paste China, cu
supliment actualizat. Până
atunci, conform afirmaţiei de
anul trecut a lui KWI putem
sta liniștiți: „suntem în « pauză
de vară »!”. Al cui preşedinte
o fi KWI? Pentru majoritatea
românilor este o marioneta
ţinută de servicii într-un glob
de cristal, care cu ajutorul
neprecupeţit al „generalilor”
de care s-a înconjurat, a pier-
dut toate contactele cu reali-
tatea ţării! Consilierii lui îl mai
scot din când în când la tablă
cu fiţuica în mână, ca să-şi
mai bată joc de el.

La alt nivel al tem-
belismului, Ursula Trompeta
solicită cu nonşalanţă
cedarea suveranității statale
ale țărilor U.E. Bruxelles-ului.
Pe unde va preumbla gura
zicătoare de tembelisme crim-
inale, va fi secondată de
monosilabele toxice ale Gretei
– Trotineta Climatică, pe post
de purtătoare cu vorba. Au în-
ceput zilele însorite, drept
pentru care Trompeta în
cauză și „biciclistu’” ar avea
tot dreptul la o relaxare în cos-
tume roșii la Guantanamo
Bay Cuba. Frumos cuplu…
Carmencita, sigur îi va da

voie, nu de alta, dar mai
respiră și Valea Oltului… Se
spune pe la colțuri că Marea
Cucuvea Mov ar face anchete
în zona lagărului
concentraționar U.E., dar și
pe meleaguri mioritice. Oare
în cazul afacerilor ursulite și
cîțuite cu vaccinuri anti-Covid
nu va găsi tovarăși de re-
laxare în aceeași „locație” și
cu aceeași costumație pentru
cei care în plină criză
energetică distrug termocen-
tralele românești și vînd
„Hidroelectica”? Dar pe șeful
Institutului Național de
Statistică (I.N.S.) care afirmă
că a scăzut natalitatea
românilor, deci, după mintea
sa, trebuie să aducem pachis-
tanezi sau cine știe ce
„repartiții” ni s-au prescris ca
să repopulăm România. Cret-
inul-şef nu s-a gândit că Gu-
vernul Ro are Obligația să
creeze locuri de muncă și să
ne aducă înapoi, în țară, fii, fi-
icele, părinții soții, soțiile? S-o
fi luat oare după alt cretin –
Macaronul franțuzesc – cel
care, la cinci zile după circul
electoral de reînscăunare a
declarat public că „Metisarea
europenilor este o obligație!”.
Fie acolo, la el, în Franța deja
metisată, nu în țara lui Ștefan,
Mihai, Ion și Nicolae! Rog,
cine are „pile” să facă urgent
rezervări și pentru Ministrul
Economiei, pentru Șeful I.N.S.
la Guantanamo Bay Cuba.

Doar (ne)oameni sunt și ei,
nu? Ar avea nevoie de re-
laxare.

Mizeria Covid-19 nu
s-a terminat, urmează „răul
absolut!”. Caracațița de la
Davos cere statelor
lumii cedarea suveranității
naționale în domeniul
sănătății Organizației Crimi-
nale a Nesănătății (O.M.S. –
n.a.). Scopul final – „legifer-
area” genocidului planetar. Ce
urmează? Legiferarea
lagărelor de exterminare a
„celor născuți mau devreme”
sub camuflajul ridicol al
„protecției sociale”, cu confis-
carea bunurilor personale ca
încadrare în preceptele neo-
marxist-naziste, tip Davos?
Nu vă mirați! Pregătiți-vă de
rezistenţă şi supravieţuire! E
singura soluție!

În România se mai
întâmplă și „minuni”: „Primarul
din Drăgotești – Gorj, Vili
Pasăre, după ce s-a consultat
cu cetățenii, a luat decizia de
a refuza să găzduiască
refugiați ucraineni în comuna
sa,. Edilul și locuitorii comunei
au hotărât să refuze și o
investiție de un milion de euro
din partea unor investitori
ucraineni, care voiau să
construiască un bloc pentru
refugiații ucraineni”.

„A venit în localitate
un grup de investitori
ucraineni, care mi-a oferit un
milion de euro pe clădirile și

terenul de la vechea mină
Cojmănești, închisă de foarte
mulți ani. Ei voiau să
construiască aici un bloc de
locuințe pentru cei din
Ucraina, care au venit în
România. Eu am refuzat cat-
egoric oferta și mulți cetățeni
din zonă sunt de acord cu
mine și îmi susțin alegerea.
Nici oamenilor, nici mie nu mi
se pare o idee bună să
populăm comuna cu
ucraineni. De aceea am re-
fuzat cei un milion de euro”.
Primarul se declară naționalist
și preferă să dea terenul gra-
tuit unor investitori locali, care
pot crea locuri de muncă pen-
tru gorjeni, decât să vândă
străinilor. „Noi nu ne vindem
așa de ușor indiferent de ce
sumă este vorba. Decât să
vând bunurile țării unor străini
mai bine le dau cu titlu gratuit
unor dezvoltatori gorjeni care
pot și vor să deschidă aici linie
de producție și pot crea locuri
de muncă pentru oamenii mei
din Drăgotești. Nu putem pop-
ula comuna cu străini și pe
gorjenii noștri să îi dăm la o
parte. Suntem o comunitate și
nu vrem să ne pierdem identi-
tatea”.

●


