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Mă întreb de ce să mă înec în ignoranţă si pros-

tia tipic românească? Vreau să ies la suprafaţă (mă-
car şi singur-singurel) şi să-i ajut, de ce nu, pe alţii. 
Iubesc muzica, sălbăticia, viteza, arta. Iubesc ţiganii! 
De la Eugene Hutz la Nicolae Botgros, de la Taraful 
Haiducilor la Fanfara Ciocârlia, de la Elvis Romano la 
Tony Gatlif! Îi iubesc cum îi iubeşte Kusturica, Brego-
vic, The No Smoking Or�estra, Johnny Depp şi mulţi
mulţi alţii (cu părere de rău, în mare parte ne-români). 
Ei sunt un coctail colorat şi viu! Venind din India (acum 
o mie de ani; din motive încă nesigure, se presupune că 
s-au refugiat de războaiele veşnice ce devastau Rajastha-
nul acelor vremuri) şi trecuţi prin atâtea ţinuturi şi dru-
muri, au preluat elemente din diferite culturi ale lumii. 
Doar ei erau nomazi, unii încă mai sunt până-n ziua de 
azi, dar puţini (vedeţi în “Şatra se ridică-n cer“, film de
Emil Loteanu, ce însemnau “drumurile..” pentru ţigani). 
Unii au ajuns în Africa de Nord, alţii în Europa. Cei din 
Europa au avut o soarta nu prea uşoară… În Ţările Româ-
ne, spre exemplu, în sec. 13 romii au fost transformaţi în 
sclavi (puţini ştiu că pieţele de sclavi au existat în Româ-
nia până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (sic!)). 
Până la urmă romi găsim azi în toată Europa, unii 
ajungând �iar şi în SUA. În Rusia, Ucraina, Spania,
Franţa şi, desigur, cei mai dragi mie - romii balcani-
ci (ai noştri, cum s-ar zice), în Serbia, Ungaria etc., 
şi cea mai mare concentraţie de romi: în România. 
Acolo unde au reuşit să se stabilească s-au adaptat par-
ţial la cultura baştinaşilor (muzicanţii preluând şi instru-
mentele muzicale ale locului), au amestecat-o cu ceea 
ce au acumulat de pe unde au fost şi adăugând nota lor 
specific ţigănească şi viteza sălbatică “a la romala” sunt
recunoscuţi ca cei mai îndemânatici, atât ca muzicanţi-
lăutari cât şi meşteşugari [“meşter-shukar” : ) , n.m. A.J.]. 
Tarafurile străve�i de lăutari erau alcătuite şi (sau nu-
mai) din romi, obligatoriu. Nu există nunta fără lăutari 
tigani, fiind consideraţi cei mai buni.

Noi, românii, nu-i apreciem. Noi suntem vinovati de 
starea deplorabilă in care au ajuns ţiganii in ziua de azi. 
De secole, tradiţionalismul nostru excesiv şi tamp ne în-
groapă în ignoranţa prostească. Noi 
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E ş t i  l i b e r  a t î t  c î t  p o ţ i  s ă  s p u i Se distribuie gratuit 
de către membrii şi simpa-

tizanţii ACI Hyde Park

Asistăm la agresiunea militară a unei puteri neo-imperiale 
(Rusia) faţă de un stat suveran (Georgia). Acesta din urmă 
doreşte să îşi prezerve independenţa şi integritatea teritoria-
lă consfinţită internaţional, cu sacrificii şi eforturi impresio-
nante. Modelul sovietic al invaziilor Budapestei în 1956 şi a 
Cehoslovaciei în 1968 este reeditat acum de Rusia “capita-
listă”.

Georgia este o democraţie în curs de consolidare. Stilul 
de viaţă socială şi politică al georgienilor tinde să se înscrie 
progresiv în ceea ce generic şi simplist am putea numi “Wes-
tern way of life”.

Rusia nu este o democraţie. Este o oligarhie petro-militară re-
vanşardă, care viseaza la reanexarea ve�ilor teritorii înglobate 
cândva în Uniunea Sovietică. Mentalitatea dominantă în rândul 
elitei politice care deserveşte Kremlinul este “nostalghia” după 
puterea sovietică de altă dată, combinată cu un soi de naţiona-
lism revanşard susţinut financiar de o oligarhie petro-militară. 
Concepţia acestei oligarhii este că spaţiul geopolitic deţinut de 
fostele republici sovietice (unele care şi-au declarat independen-
ţa între timp) este un bun istoric al Rusiei şi că, în viitor, ceea ce 
s-a pierdut prin destrămarea Uniunii Sovietice, va fi recucerit la
loc, fie prin şantaj economic, fie prin forţa armelor. Putin a şi de-
clarat la un moment dat că “cea mai mare catastrofă geopolitică 
a secolului XX a fost destrămarea Uniunii Sovietice”.

Ideea reanexării este una dominantă în mintea strategilor de 
la Kremlin. Georgia a primit MAP-ul. Rusia considera ca princi-
pala umbrela de securitate a Occidentului - NATO - constituie o 
stavila in calea ambiţiilor ei neo-imperiale.

Utilizarea minorităţilor rusofone din fostele teritorii sovieti-
ce – devenite între timp state independente şi pro-occidentale 
– este o tactică mai ve�e de destabilizare şi ca bun pretext de 
invazie militară în vederea ‘restabilirii calmului şi ordinii”. Aşa 
am ajuns la formule paranoico-hilare de tipul “trupe ruseşti de 
menţinere a păcii” în regiunea osetină. Este ca şi cum ai angaja 
piromanii într-o unitate de pompieri.

In anii imediat următori prăbuşirii im-
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Îmi aduc aminte cu nostalgie de şcoală, de anii de liceu. Au trecut toţi şi mai trec şi acuma foarte repede. Ceea ce 
rămîne este doar amintirea. Ţin minte cum eram prin clasa a 8-9-a, si un coleg de-al meu pe nume Vulpe era cam năz-

bîtios. Toţi profesorii aveau probleme cu el. Cei drept avea şi înclinaţie spre artă, şi asta îl salva cînd trebuia să ia nota la 
purtare. Dar nu despre el vroiam să spun, ci despre un profesor. Este vorba despre profesorul meu de fizică, care era din 
satul vecin şi era un profesor foarte cuminte. Nu lovea pe nimeni, nu certa pe nimeni şi ne preda conştiincios materia. Toa-
te bune pînă nu începea să arate show-ul acest Vulpe. Nu ştiu de ce se comporta aşa: ori că vroia să atragă atenţia, ori că 
era prea alintat ca ultimul copil în familie, nu ştiu. Îmi amintesc foarte bine cum acest profesor se enerva tare pe el, uneori 
lua rigla în mînă şi venea într-o viteza lîngă el şi mă gîndeam că o să-l lovească, dar, paradoxal, de fiecare dată se oprea în 
ultima secundă, îşi cobora vocea şi îi spunea pe un ton calm să stea cuminte şi să nu facă cel puţin gălăgie. Mă impresiona 
felul acesta de comportament şi admiram puterea lui şi răbdarea cu care ne trata. Era o fire emotivă, iar umanul din el uşor 
putea fi remarcat. Dar asta nu era de ajuns. Firea năzbîtioasă a lui Vulpe îi făcea iar şi iar zile fripte 
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Există greşeli ale naturii sau nu?
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pentru soluţii antirozătoare, se au în 
vedere cîrtiţele, şobolanii, şoarecii, 
dar probabil şi dihorii, veveriţele, alte 
animale care deranjează oamenii. So-
luţiile sunt foarte violente: otrăvuri, 
capcane, doar unii propun aparate 
sofisticate care să sperie animalele, în-
depărtîndu-le de lîngă casa omului.

Mă întreb şi vă întreb, care e dife-
renţa între cîini, pisici şi aceste animă-
luţe pentru care este acceptată soluţia 
exterminării? Numai dimensiunile lor, 
faptul că au fost dresate, domesticite? 
De asemenea, porcii, oile, caprele şi 
vacile, care sunt supuse sacrifică-
rii curente pentru consum alimen-
tar, cu ce sunt mai vinovate decît 
sacrele patrupede pentru care se 
cere castrarea în cel mai bun caz, 
dar nicidecum împuşcarea, injec-
tarea letală ca să nu mai inunde 
localităţile şi să ameninţe sănătatea, 
�iar viaţa oamenilor?

Oleg Brega

P.S. Explic, în imagine e un ţăruş, 
un piron mare, care ni se propune ca 
soluţie “umană” pentru cîrtiţe. Aces-
te afişe sunt peste tot în oraşul în care
autorităţile se tem să aplice rezolvări 
similare pentru miile de cîini vaga-
bonzi, agresivi şi infecţi.

:) : Cred ca 100 de �inezi flamânzi 
ar rezolva în 2-3 ani problema câini-
lor vagabonzi. Câinii si pisicile sunt 
cele mai inutile animale domestice 
ale omului din punct de vedere eco-
nomic. Mâncarea pe care o consumă 
un câine ar putea hrăni un om, iar cu 
grĳa pentru o pisică ai putea creşte un 
copil. Avantajul unui câine sau pisica 
este că poate fi abandonat oricând. 
Aviz iubitorilor de animale.

Gicu: Eu sunt de altă părere. Cîine-
le este cel mai bun prieten al omului. 
Un alt animal care să fie la fel de inteli-
gent şi cuminte nu veţi găsi. Soluţia cu 
exterminarea este una foarte pripită. 
Este uşor să distrugi, însă este greu să 
refaci. Ştiu că nu e plăcut, igienic şi nici 
nu este frumos ca străzile să fie împîn-
zite cu cîini mereu flămînzi, murdari 
şi puşi pe rele. Însă acesta este preţul 
pe care îl plătim pentru ignoranţa, in-
diferenţa şi lipsa de educaţie de care 
dăm dovadă. Problemă este foarte 
complicată şi neplăcută, însă oamenii 
care analizează bine situaţia, pot trece 
peste orice.

Klaus: Gicule, nu ai răspuns totuşi 
la întrebare - de ce oamenii care pro-
testează contra exterminării cîinilor 
acceptă ca zilnic să fie măcelăriţi zeci 

şi sute de porci, vaci, cai, mii de găi-
ni, curcani şi gîşte. Nu mai vorbesc de 
sezonul de vînătoare, cînd jumătate 
de parlament, guvern, procuraturile 
şi judecătoriile, nemaivorbind deja de 
neamurile preşedintelui, sunt în lun-
cile Prutului şi Nistrului - la împuşcat 
raţe, căprioare şi iepuri. Cît despre “un 
animal mai cuminte nu veţi găsi” - o 
iau drept o glumă proastă. 15.05.2007. 
După cum i s-a comunicat agenţiei 
“NOVOSTI-MOLDOVA”, la serviciul 
de presă al MAI al republicii, doi cîini 
de rasă luptătoare, fără botniţă şi zgar-
dă, au ieşit cu stăpîna la plimbare. În 

strada Ialoveni din capitală cîinii s-au 
năpustit pe neaşteptate asupra a doi 
copii, în vîrstă de 13 şi 6 ani. Mama lor 
a început să-i apere. Stăpîna animale-
lor a încercat să-i alunge. În rezultat, 
cîinii de luptă au muşcat tare ambele 
femei şi un trecător. Drama s-a fina-
lizat numai odată cu sosirea poliţiei 
- cîinii au fost împuşcaţi. Un copil cu 
răni grave ale membrelor şi în stare de 
şoc a fost transportat într-o stare gravă 
la Spitalul orăşenesc nr.3.

:) : Puteau să împuşte şi stăpâna, că 
poate şi ea era turbată de a ieşit cu câ-
nii fără botniţă pe stradă. Soluţia care 
rezultă din mesajul de mai sus este că 
doar o înarmare totală a populaţiei 
va diminua cazurile de agresiune din 
partea câinilor. Eu propun o soluţie 
mai simplă: decât tratarea “bolii”, mai 
bine prevenirea ei.

Anton: Fără introducerea unui sis-
tem juridic e�itabil, care să pedep-
sească băneşte şi cu în�isoarea pe
stăpânii acelor câini şi să acorde mili-
oane de lei despăgubiri acelui copil nu 
se poate face nimic! Unde este Justiţia 
în RM? De ce nu dă nimeni în jude-
cată pe stapânii câinilor, sau primăria 
(dacă ea este vinovată de faptul că a 
lăsat câini fără stăpân pe stradă)? 

Alex:  “În imagine e un ţăruş, un 
piron mare, care ni se propune ca so-
luţie “umană” pentru cîrtiţe” Desigur 
că-i umană. Este bazată pe ultrasunet. 
Dacă intraţi pe h�p://www.antiro-
zatoare.md (nu am nimic cu ei, deci 
nu-i reclamă), găsiţi asemenea soluţii 
şi pentru câini. Articolul este o dezin-
formare. Păcat, credeam că aici nu se 
utilizează asemenea tactici.

O.Brega: Propun dar să se instituie 
un impozit local pentru a colecta bani 

şi să se instaleze din fonduri publice 
astfel de dispozitive umane în tot ora-
şul!

:) : De acord cu postul precedent, 
dar nu sunt convins de eficacitatea
acestor dispozitive. Că şi castrarea 
acestora, costă bani (şi nu puţini), dar 
efectul este asemănător. Soluţia pro-
blemei o constituie “tăierea rădăcini-
lor”: eutanasierea sau educaţia civică, 
prima e mult mai uşor de realizat, a 
doua e de preferat. Voi ce alegeţi?

Gicu: Klaus, cîinii, vacile, porcii, şi 
alte animale domestice se folosesc în 
alimentaţia tradiţională din totdeau-

na. Nici nu se poate vorbi de o ex-
terminare, căci aceste practici au 
rădăcini bine înfipte în trecut, or a 
mînca produse de origine anima-
lieră este una din condiţiile exis-
tenţei noastre. În legătură cu fap-
tul că vînatul devine o odihnă din 

ce în ce mai des încercată de clasa ban-
ditească de la noi, aş pune o întreba-
re: cu ce sunt de vină cîinii aici? Vina 
este doar a noastră pentru faptul că 
nu ştim să trăim în armonie cu lumea 
care ne înconjoară, şi care este o parte 
din noi. În ciuda cazului pe care l-ai 
dat ca exemplu, totuşi susţin că cîinele 
este cel mai blînd animal. Ia spune-mi, 
cine a realizat tot felul de combinaţii 
genetice, astfel încît cîinii să fie mai
răi. Cine are interesul ca cîinele său să 
fie cît mai rău şi fioros. Cine îi taie coa-
da unui cîine, doar ca acesta să fie mai
nervos. Cine organizează lupte sînge-
roase între cîini, cu mize uriaşe? Des-
igur că oamenii. Oameni indiferenţi, 
plini de ură şi lipsiţi de scrupule. Pro-
blema trebuie să o rezolvăm doar noi, 
căci noi am generat-o.

Marius: Oleg, tu alte preocupări 
nu mai ai? De ce vrei să iroseşti ba-
nii contribuabililor cu omorîrea sau 
castrarea cîinilor? Locul cîinilor e pe 
străzile oraşelor, aşa a fost mereu şi 
nu e cazul să se cedeze unei minorităţi 
agresive care vrea să-i îndepărteze.

De ce pot fi exterminate
cârtiţele şi alte rozătoare, 

iar câinii nu? 

Braşoveanul Vlad  Pârău (Rusu) înainte 
de a fi reţinut şi expulzat abuziv din RM, 
la  27 martie 2008, de ziua Unirii. Proce-
sele lui de judecată încă nu s-au terminat.
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Este o întrebare validă pentru toţi 
românii, nu numai pentru basarabeni. 
În primul rând nu sunt de acord cu 
identificarea acestei probleme numai la
nivel de grai, sau teritorial. Când eram 
elev la Cluj, aveam în clasa doi colegi 
moldoveni, ambii foarte pitoreşti (mai 
aveam şi 4 colegi basarabeni, dar ei erau perfect integraţi). 
Primul era bucovinean din Pojorâta. Puţini sunt conştienţi 
că graiul moldovenesc de acum 4 secole nu se vorbeşte în 
Basarabia, unde se vorbeşte româna modernă, ci în zonele 
rurale ale Bucovinei. Bietul de el era luat în râs de unii cole-
gi, evident. Cu numele lui cu tot: îl mai şi �ema… Flocea! 
Venit parcă direct din evul mediu, de la Târgul de Floci! 
Dar al doilea coleg moldovean, din Iaşi, era persecutorul 
tuturor colegilor! Şi el avea un nume interesant: Ne�ifor.
Numele de familie era şi mai moldovenesc; parcă venise în 
rândul nostru direct din 
cărţile lui Creangă! Tu-
turor le era frică de el! 
Cum voia să umi-
lească vreun coleg, cum începea repertoriul lui, apelân-
du-l “băi labagiule”. Fără să clipească. Toţi ne gândeam 
că sigur că el are dreptate, că noi suntem nişte “labagii”, 
dar el nu! Toţi băieţii dădeau în retragere, se simţeau ru-
şinaţi, descoperiţi… etc. Iar el triumfa. Deci, apelative-
le “mai bozgore” “băi rusule” “măi labagiule” funcţio-
nează toate în anumite condiţii. Tocmai de aceea în SUA 
un apelativ de acest gen, referitor la regiunea în care 
te-ai născut, naţionalitate, identitate etc. nu ar fi admis,
şi te-ar conduce direct la tribunal. Political correctness! 
Dar nu la asta vreau să mă refer când afirm că toţi am 
fost rusificaţi într-un grad sau altul! Un �imist cele-
bru mi-a povestit odată cum a fost prima lui delegaţie 
oficială în occident, în Elveţia. Plecase împreună cu mi-
nistrul Chimiei. Cu mândrie patriotică de tip sovietic, 
el a cumpărat (bineînţeles de la un magazin pentru di-
plomaţi, din Bucureşti) ultima noutate a tehnicii ruseş-
ti: nişte hârtie igienică! Aşa ceva nu se mai găsea în acei 
ani în România… doar în perioada interbelică s-a găsit! 

Ajungând la graniţa elveţiană, va-
meşii au fost atât de uluiţi de sulul 
respectiv de hârtie igienică (de ce să 
aducă cineva hârtie igienică în El-
veţia, când găseşte aşa ceva �iar
şi la cel mai nenorocit veceu?), în-
cât au desfăcut întregul sul la vamă, 

căutând… propaganda comunistă! 
Vameşii au rămas cu impresia că au de-a face cu nebuni! Men-
talitatea sovietică, rusească, nu prea avea înţelegere în lumea 
liberă, unde ştersul pe fund nu se mai făcea de multă vreme 
cu frunze de troscoţel. Sau de bostan. Dar, în definitiv, cum
am fost noi învăţaţi la şcoală să lăudam “noua fabrică de plu-
guri şi tractoare” din Braşov, după ce ve�ea fabrică de avi-
oane a fost confiscată de ruşi… totul mergea în acelaşi sens! 
Să nu uităm şi faptul că propaganda rusească era folosită 
extensiv şi contra sucurilor şi băuturilor răcoritoare. Coca 

Cola era considerată de propaganda ruseasca drept un 
drog. Astfel încât o persoană care a lucrat pe atunci în co-
merţul exterior, aflându-se în Cairo pe o zi toridă, cu 43 de 
grade la umbră, a refuzat pe căldura respectivă să fie tratat
cu o coca-cola rece. “Dar ce vrei?” l-a întrebat partenerul 
egiptean. “Vodka e OK pentru tine?” l-a întrebat el în mod 
ironic. “Da, Vodka rusească merge, că n-are droguri!” a răs-
puns el savant (el povestea toate astea… în faţa colegilor săi 
tineri!).

Pe de altă parte, să nu uităm că Basarabia are şi ea par-
ticularităţi notabile. De exemplu, unul din cei mai fanatici 
naţionalişti şi homofobi pe care i-am întâlnit până acum, se 
lăuda că este… sociolog (halal facultăţi la Chişinău!). Toate 
ca toate, dar respectivul are o poziţie politică identică cu 
a legionarilor, iar cu puţin timp în urmă �iar avea situri
legionare! Şi, grozăvie a grozăviilor, acest om (pe nume-
le lui adevărat… Octavian Racu) îşi prezintă preţioasa sa 
autobiografie pe Internet (unde aflăm amănunte savuroase 
despre acest savant, ca de exemplu unde 

periului sovietic, 
minoritatea rusofonă a fost calul troian 
din care Moscova a deversat conflictele
şi tensiunile extreme din interiorul ţă-
rilor baltice, în Transnistria, în Abhazia 
şi Osetia de Sud, în Ucraina.

Nu sunt de acord cu opinia Alinei 
Mungiu Pippidi, care încerca să ne 
convingă, pe baza unor agrumente de 
tip anecdotic, culese �iar din Georgia
acum ceva timp, unde a fost invitată la 
un ‘summit”, de ce nu va cuceri NATO 
Caucazul. Invoca în acest sens europa-
ralizia (indiferenţa autorităţilor de la 
Bruxelles faţă de “conflictele îngheţa-
te”), “iresponsabilitatea” lui Saakasvi-
li, şi convingerea dominantă în cance-
lariile diplomatice că Occidentul nu va 
interveni nici în Osetia, nici în Transni-
stria. Pesimism inutil! Occidentul este 

deja în Georgia. Ucraina a reacţionat 
occidental la invazia rusească.

Avem de a face cu prima confrun-
tarea majoră de după 1989 între polul 
euro-atlantic - ajuns până în coasta ru-
şilor - şi o hegemonie petro-militară eura-
siatică. Limesul euroatlantic se apropie 
ameninţător - din punctul de vedere 
al Moscovei - de barbaria stepelor. Si, 
totuşi, Alina Mungiu Pippidi ţine în 
mod cinic să ne spulbere orice urmă de 
entuziasm în privinţa rezolvării active 
a viitorului democratic şi occidental al 
acestei păţi din fostul spaţiu sovietic. 
“Nu ne pierdem onoarea dacă nu interve-

nim aici, spune mentorul SAR-ului, dacă 
au fost unii care i-au încurajat pe georgie-
ni, au fost iresponsabili”. Dimpotrivă, sti-
mată doamnă, pierdem orice urmă de 
credibilitate şi de solidaritate dacă nu 
susţinem cauza georgiană. Lăsăm în 
bătaia puştii ruseşti şi alte state abia 
consolidate democratic şi cu o brumă 
de securitate de asupra lor.

Facem – pozând în academicieni 
blazaţi – jocul strategic al Rusiei. Încu-
rajată de propria noastră lipsă de reac-
ţie, Rusia îşi poate permite orice. Mâi-
ne bombardamentele ruseşti pot atinge 
– cine ştie - Kiev-ul, Chişinăul, statele 
baltice, România etc. Cauza georgiană 
este acum cauza tuturor statelor abia 
scăpate de comunism. În aceste clipe, 
suntem cu toţi georgieni.

Bogdan George Rădulescu 

Cât de rusificaţi suntem? 

(Continuare din pagina 1)

(Continuare pe pagina 6)

Anton Constantinescu

30 aprilie 2008. O.Brega şi alţii n-au 
fost lăsaţi să critice propaganda de stat. 

Pentru acest protest au fost arestaţi.
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pînă cînd într-o zi profesorul nu a mai 
răbdat şi a exclamat: “Măi, tu, tu... eşti 
o greşeală a naturi!” Iată că găsise pro-
fesorul în sfîrşit formula ca să-l caracte-
rizeze cel mai bine.

Au trecut anii şi desigur că înţeleg 
de ce a trebuit profesorul să exclame 
atunci în aşa mod. Totuşi, cum credeţi, 
există greşeli ale naturii ori nu? Iată să 
luam, de exemplu, un homosexual - el 
este o greşeală a naturii ori nu? Ce poa-
te fi catalogat ca greşeală a naturii?

Ion Socolenco

Scormusul: Constat: 1. Nu cunosc 
ce fel de năzbâtii făcea elevul. 2. Elevul 
are şi calităţi, de care nu s-a ţinut cont. 
3. Profesorul, de fapt, a suferit un eşec, 
fiind incapabil sa aplice o me-
todă individuală în încercările 
sale de a forma personalităţi.

Natura nu greşeşte, ci selec-
tează, modelează, adaptează, 
construieşte şi reconstruieşte 
din materialul pe care îl are la 
dispoziţie, fiind condiţionată 
de o gama largă de factori deci-
sivi (fizici, �imici, energetici).
Rezum. Natura nu are doar o 
culoare. Nici două.

Anonim: E cu direcţie, Soco-
lenco. Nu ai voie să le spui ni-
mic pentru că sunt păsări rare, 
protejaţi de lege şi o să te dea în 
judecată (foarte uşor). 

Cam aşa o să fie lucrurile,
tot ei o să interzică să mai vor-
bim cu mama, tata pentru că o să-i jig-
neşti şi o să fie dis-criminaţi. Cum să fie
erori? Noi suntem erori, ei ne îndreaptă 
pe calea cea corectă. Într-un proiect s-a 
stabilit că în cadrul unei familii, dacă 
fiul cel mare are 2% şanse de a deveni 
homosexual, cel mic are 6%. Concluzia 
cercetătorilor se bazează pe faptul că 
sistemul imunitar al mamei reacţionea-
ză în momentul în care poartă un fetus 
masculin, pe care îl tratează ca pe un 
corp străin. Organismul produce anti-
corpi care afectează părţile creierului 
care determină sexualitatea. Efectele 
acestui fenomen, care nu afectează fe-
tuşii feminini, cresc odată cu numărul 
de sarcini cu băieţi, mărind astfel pro-
babilitatea de homosexualitate. 

Scormuşul susţine că natura nu 
are o singură culoare. Nici două, dar 
aceasta nu înseamnă că sunt şi normale 
raportate la om, care cred eu, e diferit 
şi nu poate fi pus în rândul animalelor, 
că altfel apar sex-văcarii, sex cu morţii 
şi alte diversităţi.

Scormusul: Anonimule, (…)zoofi-

li şi necrofili, ai vrut sa spui? Un sfat
preţios şi gratis, în special pentru tine: 
încearcă şi fă sex cu… pisica. O-o-o-o! 
Ce senzaţii şi emoţii nemaîntâlnite o să 
trăieşti! O să ţii minte până la moarte. 

Costya: Nici eu nu cred că natura 
ar greşi. Când spun natura, am în ve-
dere Dumnezeu. Consider, cu cele mai 
bune intenţii pentru cei care se identi-
fică “gay”, că ei nu sunt în nici un mod 
greşeli ale naturii. Sunt produsul erorii 
de gândire. Gândirea este un proces 
profund. Ea se formează încă din ute-
rul matern. Circumstanţele sarcinii au 
o influenţă profundă. Apoi vine educa-
ţia. Au acordat oare părinţii suficientă 
atenţie propriilor copii? Au discutat 

cu ei? Au sesizat problemele cu care se 
confruntă? Şi-au dat seama că ceva nu 
e normal sau au fost în stare să stabi-
lească o linie de separare între normă 
şi deviere de comportament, de reacţii 
fizice la anumiţi factori? Atunci când 
copilul era în�is în sine, au încercat 
ei să descoase problema? Atunci când 
copilul a cerut ceva, i-au dat? I-au dat 
suficient sau i-au dat mai mult decât 
trebuie? Apoi, când bărbatul s-a îndră-
gostit pentru prima oară în viaţa lui, 
ce experienţă a avut? Întrebările pot 
continua la nesfârşit, iar răspunsul la 
fiecare din ele, un răspuns profund şi 
detaliat, ar putea ajuta să fie soluţio-
nată întreaga problemă. Zic problemă, 
pentru că sunt ferm convins — homo-
sexualitatea nu este o greşeală a natu-
rii, ci o deviere (uneori intenţionată şi 
conştientizată) a gândirii şi a compor-
tamentului. Noi ştim că normalitatea 
duce la prosperare şi dezvoltare, iar 
devierea întotdeauna duce spre im-
pas. Subliniez, homosexualitatea în-
totdeauna îşi are rădăcini în conştiinţă, 

în experienţe. Omul nu se naşte homo-
sexual, el devine. Din anumite motive. 
Văd în homosexualitate un viciu, dar 
nu condamn pe homosexuali. 

Din păcate, majoritatea sunt atei. 
Manifestările fizice doar ma-

nifestări rămân. Ele sunt urmă-
ri ale orientării cognitive umane. 
Omul încearcă să se manifeste prin mai 
multe căi — unii bărbaţi îşi lasă plete 
lungi, dorind să arate altfel decât ceilal-
ţi. Unii nu îşi spală hainele, dorind să 
sublinieze că nu le pasă de regulile tur-
mei. Alţii cumpără mobile luxoase, ma-
şini şi aşa mai departe, dorind să se evi-
denţieze. Şi tot alţii fumează marĳuana,
pentru a se retrage din lumea pe care nu 
o plac. Sunt reacţii normale, manifesta-
te prin exteriorizarea lumii lăuntrice. 

Înţeleg agresivitatea homo-
sexualilor. Chiar dacă în mul-
te cazuri (doar în aparenţă, 
însă) ei sunt nişte tipi mişto, 
paşnici şi iubitori, atunci 
când le arăţi că manifestarea, 
stilul lor de viaţă este devi-
ant, ei devin foarte arţăgoşi.  
Ştiu, multora nu le place 
când este citată sau invocată 
Biblia în aceste privinţe, de 
aceea vă întreb: cunoaşteţi 
altă religie existentă şi re-
prezentativă care ar aproba 
homosexualitatea? Iarăşi ne 
întoarcem la valoarea spiri-
tuală…

Anonim: Chiar dacă nu 
ar fi fost religia, tot ar fi fost
ceva cu referire la o normali-

tate - budiştii sau alţii, care poate nu au 
�iar nici o religie sau au, dar sunt total
diferite (nici unii din ei nu le consideră 
practici normale). Nu poţi să susţii că 
interzicerea vine de la religia creştină, 
se leagă pentru că nu au alt motiv de 
discriminare. Singurii care le considera 
normale sunt ei, prostituaţii şi perver-
şii, sau acei normali înţelegători, care 
au de fapt porniri homo.

Azan: Costya, zici: “gândirea este 
un proces profund. Ea se formează încă 
din uterul matern”. Eu nu cred că gîndi-
rea se formează din uterul matern. Pur 
şi simplu, în uter se formează creier cu 
neuroni, atît. Gîndirea şi conştiinţa vin 
pe urmă. “Au acordat oare părinţii su-
ficientă atenţie propriilor copii?” Sunt 
de acord că apoi vine educaţia. Copii 
în�işi în sine sunt totdeauna. Sufletul
lor se în�ide pentru o sută de lucruri 
necunoscute. Cum am afirmat anterior,
cred că niciodată va exista un răspuns 
exhaustiv. Şi “problema” trebuie con-
cepută dintr-un alt punct de vedere. 
A stabili cu precizie cine este persoană 

Continuare din prima pagină
Există greşeli ale naturii sau nu?

Anatol Hristea Stan cuvîntează la mitingul de Ziua Unirii. Eram 
în aşteptarea celor trei arestaţi de dimineaţă şi a microfonului furat 
de poliţiştii în civil. Seara au mai fost reţinuţi doi organizatori.
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homosexuală nu este uşor. Homofobia 
creează situaţii sociale greu de rezol-
vat. Ipoteza ta este, din punct de vede-
re ştiinţific, nedemonstrabilă.

Dumitru: Costya, nu o sa comentez 
tot articolul, e mult (pentru moment). 
“Noi ştim că normalitatea duce la pros-
perare şi dezvoltare” - cam de unde ştim 
asta? Prosperitatea în sine înseamnă DI-
FERIT! “Normalitatea” cere stagnare, 
daca am fi “normali” (în felul definit în 
acest text) am arde şi acuma oameni pe 
rug şi am fi crezut că pământul sta pe 
trei balene. “Iar devierea întotdeauna 
duce spre impas.” - Asta e fobie curată! 
De orice, de DIFERIT. Din păcate aceas-
tă fobie este întreţinută şi alimentată de 
religii! Pentru orice exemplu care mi-l 
dai că devierea a dus la impas îţi pot 
oferi 10 că devierea a adus progres! 
“Omul nu se naşte homosexual, el de-
vine. Din anumite motive.” - În care 
laborator ai demonstrat aceasta? Ai 
publicat vreun articol la temă? Sau 
asta a zis “popa la biserică” (poate e un 
pic exagerat, dar vreau să evidenţiez 
o afirmaţie fără bază)! Nu ştiu multe 
despre homosexualitatea umană (nu 
numai eu nici experţii şi nu mă refer 
la cei din biserici), dar am citit un ar-
ticol publicat în care s-a demonstrat 
clar că la ceva nevertebrate, în urma 
s�imbării unei gene ei au început să 
“se comporte homosexual”. “Din păca-
te, majoritatea lor sunt atei.” - Nu neg, 
dar �iar vreau să văd în urma cărui 
studiu ai dedus asta?! Pe aici din câte 
am citit/văzut sunt religioşi. “Unii băr-
baţi îşi lasă plete lungi, dorind să arate 
altfel decât ceilalţi.” - Nu crezi că “tu” 
(sper că e clar că nu mă refer direct la 
Costya) îţi tai părul ca să arăţi diferit! 
Doar sunt religii care interzic tăierea 
părului! “Înţeleg agresivitatea homose-
xualilor.” - Aici cred că ai vrut să spui a 
“heterosexualilor”, pentru că, din câte 
cunosc eu, heterosexualii sunt cu mult 
mai agresivi. O dovadă în acest sens 
sunt şi imaginile din Chişinău de la pa-
rada de gay - deci, de a cui agresivita-
te este vorba? “Cunoaşteţi altă religie 
existentă şi reprezentativă care ar apro-
ba homosexualitatea?”- Cunoşti ţări în 
care singura lege de guvernare să fie
religia? Din păcate, religia îţi oferă mai 
mult “guide lines” (recomandări) decât 
reguli stricte! Nu spune religia „iubeş-
te-ţi aproapele ca pe tine însuţi”? 

Azan: Pentru a explica homosexua-
litatea în alte religii, trebuie să apelăm 
la istorie. Cele mai ve�i documente ale
culturii europene cu aceasta temă vin 
din Grecia antică (3000-3200 î.H.), unde 
relaţiile homosexuale - atît emoţionale 

cît şi fizică - făceau parte din normele 
sociale. Simplu de înţeles ca identitatea 
modernă gay este în mare parte un pro-
dus al emancipării începând cu secolul 
XIX. În Grecia relaţiile homosexuale 
erau cultivate ca o metodă de a limita 
creşterea populaţiei. Aceste relaţii, în 
mare parte, coexistau cu mariajul, îm-
preună cu care constituiau un trai bi-
sexual. Ele erau uneori impuse de lege, 
care, în Sparta de exemplu, obliga băr-
baţii să cultive asemenea relaţii cu tine-
rii cetăţeni. De asemenea, cărţi istorice 
şi mitologice arată că aceste legături se 
făceau numai cu aprobarea tatălui tînă-
rului. Religia greacă de asemenea bine-
cuvînta aceste relaţii prin miturile care 
funcţionau ca “îndrumar”. Pe lîngă 
aceste relaţii tipic greceşti, mai existau 
şi relaţii “egalitare” în care partenerii 
erau de o vîrstă. Exemple se găsesc atât 
în mitologie (Ahile şi Patrocle), cât şi în 
istorie (Alexandru cel Mare 350 i.H). 
La fel, romanii antici pînă la împăra-
tul Traian (70 d.H.). Printe musulma-
ni, continuînd ve�ea tradiţie, practica 
pederastiei şi a homosexualităţii a fost 
şi este foarte răspândită, �iar dacă in-
terzisă de religia actuală. În Asia iubi-

rea homosexuală era un aspect central 
al vieţii cotidiene, în China, cel puţin 
de la anul 600 î.H., în această practică 
implicându-se toţi bărbaţii (de ex. de 
la împărat pînă la pescari). În Japonia, 
timp de cel puţin o mie de ani, această 
iubire a fost o parte esenţială din via-
ţa preoţilor, samurailor, şogunilor şi, 
în ultimele veacuri, a mic-burghezilor. 
Aceste relaţii (numite shudo) erau în 
general între adulţi şi tineri, deci mar-
cate prin diferenţa de vîrstă. Ele au fă-
cut parte integrală din opera artistică şi 

literară a Japoniei pînă la sfîrşitul anilor 
1800. În Asia Centrală, cele două tradi-
ţii ale orientului şi a occidentului s-au 
contopit şi au contribuit la naşterea 
unei culturi locale de iubire masculină, 
mediată de muzicienii şi dansatorii tra-
diţionali (numai bărbaţi). Deşi tradiţia 
a fost suprimată de forţele staliniste şi 
obiceiurile apusene, exploratorii ruşi 
de la începutul secolului XX au putut 
să o documenteze. În concluzie, atitu-
dinile sociale legate de homosexuali-
tate (afectivă şi sexuala) au variat de-
a lungul secolelor, mergînd mînă în 
mînă cu atitudinile dictate de religie: 
de la trecerea sub tăcere (toleranţa) 
din ţările musulmane pînă la percepţia 
relaţiilor ca o slăbiciune, pedeapsa cu 
în�isoare sau �iar cu moartea, în ta-
rile din Europa de Nord, începînd cu 
sfîrşitul evului mediu pînă în secolul 
XX. Astăzi, atitudinea religiilor faţă de 
homosexualitate variază. Doctrinele 
religiilor abrahamice sunt preferate de 
grupurile mai conservatoare, care cata-
loghează relaţiile în cauză drept păcat. 
În ţările guvernate de interpretări fun-
damentaliste ale religiilor, aceste rela-
ţii sunt considerate perversiuni şi sunt 

ilegale. În contrast, Budismul, 
Sionismul şi alte religii consi-
deră că în general sexualitatea 
sunt compatibile cu aspiraţiile 
spirituale şi ordinea socială.

Anton: Azan, tu ai mai mult 
bun simţ decât mulţi de aici 
care îşi dau ifose de cunoscăto-
ri. Da, cauzele orientării sexua-
le au legătură cu nivelul hor-
monal din uterul mamei. Dar 
cauzalitatea este mai complexă 
şi pare să aibă şi componente 
genetice.

Azan: N-am dorit să mă 
grăbesc, ci am explicat lucruri-
le din punct de vedere istoric. 
În continuare, sunt pregătit să 
discutăm referitor la natura 
omului. Cred că aceasta este 
liberă, din orice punct de vede-
re. Nu este uşor de a stabili un 

hotar între heterosexualitate şi homo-
sexualitate. De obicei, când vorbim de 
homosexuali, ne referim la persoanele 
care au atracţie totală pentru persoane 
de acelaşi sex, raporturile sentimentale 
şi sexuale cu indivizii de acelaşi sex ba-
zându-se pe pulsiuni interne, nu pe im-
pulsuri din exterior.  Mulţi se întreabă 
care sunt cauzele homosexualităţii. Ipo-
tezele sunt împărţite în trei categorii: 
1) Homosexualitate înnăscută 1.1 
din cauze naturale, 1.2 din cau-
za unui defect fizic (deze�ilibru

 10 mai 2008
Olaru şi Avornic, doi şefi mari din poliţie, care l-au 

agresat verbal şi fizic pe Ghenadie Brega - protestatar 
paşnic din PMAN. După ce l-au arestat pentru trei zile  
ca să-i închidă gura şi distrugă înregistrările video, l-au 
acuzat de ultraj. Pentru atîtea fapte măreţe au fost doar 
sancţionaţi disciplinar. Sunt singurii poliţişti, care au 
fost “penalizaţi” în urma reclamaţiilor noastre.
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a terminat clasa 
a patra, a cincea, etc., în caz că le-a terminat!).

Ghiciţi ce scrie el in aceasta autobiografie? Că limba lui 
maternă este… RUSA!   Trebuie să recunosc că asemenea 
gogomănie nu pot să o găsesc în România de azi, oricât de 
mult aş căuta! Pas de mai înţelege ceva! Deci sunt sau nu 
sunt ruşi basarabenii? Numai îngerul păzitor al fiecăruia s-
ar putea să dezlege acest mister!

Lare: Basarabenii s-au s�imbat în bine în privinţa lim-
bii. Prin 1989 toţi vorbeau după dicţionarul lui Stati, dar îşi 
doreau să vorbească ca în România. La ţară, în ambele părţi 
se vorbeşte la fel şi n-au nici o problemă, şi-i bine aşa! Ce-i 
de făcut cu rusificaţii care se dau moldoveni şi au un cuvînt 
de spus în luarea deciziilor? De ce nu scăpaţi de ei!?

:) : Ce să zic acum? Dar voi de ce nu scăpaţi de lupii co-
munişti, îmbracaţi în piei de oi democratice, de la putere?

Mircea V.: Păi Zîmbăreţule, n-ai observat că ei ne-au dus 
în UE şi NATO, spre deosebire de ai voştri? Şi asta-i altă 
mîncare de peşte, nu?

:) : Să vă trăiască conducătorii în continuare, şi poate 
ajungeţi şi voi ca noi la sapă de lemn (pardon, voi o s-o aveţi 
de bronz, că, na, sunteţi NATO şi UE).

Mircea V : Da, ăsta-i visul maldavanului, referitor la ca-
pra vecinului. Sunt curios dacă şi faţă-n faţă cu românii tot 
aşa vorbeşti, dar mă îndoiesc. Îi fi tu de 10 ani la noi, dar,
după cum gîndeşti, e ca şi cum nu ai fi. Toata ziua asta aud
de peste Prut, las că mai vedeţi voi unde o să ajungeţi. Nu 
că hai şi noi să facem ca voi, ci doar un vis secret să vă în-
gropaţi şi voi ca noi. Şi tu-mi vorbeşti mie de fraţi şi unire? 
După 10 ani de stat în România, să gîndeşti cum gîndeşti, 

să ne doreşti ce ne doreşti - demonstrează cît de bine pro-
cedează românii în privinţa cetăţeniei. Păi, ce dracu cauţi la 
noi, dacă asta crezi despre noi. Te-am �emat noi?

:) : Păi, poate de asta pleacă de la sate românii în Italia, 
când în România cârnaţii cresc în copaci şi mierea curge pe 
râuri la vale. În România e mai uşor de trăit ca în Moldova, 
dar nici viaţă de vis nu o poţi numi.

Mircea V: Dar, orbule, nu vezi că direcţia e bună? La voi 
e? Şi compari situaţia unei ţări care la greu are cine să o aju-
te, cu cea a uneia care-i vîndută deja?

:) : Direcţia e bună, dar mai trebuie din când în când în-
dreptată. Şi România e vânduta străinilor. O să-ţi dai seama, 
dar o să fie prea târziu.

Uite că nu mai suntem neamuri, vasăzică. Măi Mircea, 
îmi provoci indigestie. Decât să “te luminez” pe tine, mai 
bine vorbesc cu “fraţii mei” cu care ne respectăm şi ne înţe-
legem, doar îs înconjurat de români zi de zi, nu de “patrioţi 
înflăcăraţi virtuali” ca tine. 

P.S. Când scapi de frustrări şi fiţe, poate mai vorbim Mir-
cea. Până atunci, numai sănătate şi voie bună. Şi salutari la 
ardeleni! Domnul să vă aibă în pază!

Wr: Ca să trăieşti bine, trebuie şi să te vinzi bine. Câteo-
dată ne vindem mai bine, alteori mai rău, în funcţie de cât 
suntem de buni sau ceruţi. Că suntem vânduţi străinilor, că 
întreprinderile au doar capital străin şi altele, sunt prostii 
într-o anumită măsură! Pentru că toţi din start suntem vân-
duţi banului, pentru întreţinerea vieţii, când facem afaceri 
ne gândim numai la pungă şi viaţa noastră personală, ne 
vindem pentru o viaţă mai bună. Prost te simţi doar atunci 
când ai fost „vândut“ de alţii la un preţ foarte mic ce nu-ţi 
va permite să trăieşti bine.

Filmare la două aparate. Oleg şi Ghenadie Brega înregistrează pe video examenul ratat al 
noii legi despre întruniri în prima zi de nefuncţionare a ei. Poliţiştii fără cap dar cu conducere 
de foarte sus i-au tîrît pe jos (inclusiv pe alţi doi protestatari: Anatol Hristea-Stan şi Vasile Cos-
tiuc), i-au agresat verbal şi fizic apoi i-au dus la judecată cu aceeaşi acuzaţie de ultraj şi opunere 
de rezistenţă. Ba au mai şi invocat legea nouă cu vechea interpretare miliţienească. Toţi patru 
au fost achitaţi în cîteva zile. Dar represaliile aveau să continue, cu alte ocazii, alte pretexte.

La prezentarea publică a filmului “Fărădelege” în sală erau mai mulţi poliţişti în civil. Aveau 
să trimită iscoade şi la festivalul Cronograf, unde era prezentat un documentar al nostru. 

hormonal şi în timpul gravidităţii); 
2)   Explicaţie psihologică, adică homo-
sexualitatea este a�iziţionată din cauza 
influenţei mediului în adolescenţă, dar 
această explicaţie nu mai este valabilă.  
3) Nu există persoane homosexuale, ci 
numai actul sexual. La moment, niciuna 
din ipoteze (adică cauze) nu are un su-
port ştiinţific suficient pentru a le exclu-
de pe toate celelalte.

Costya: Azane, ai dreptate, relaţii 
homosexuale au existat la diferite po-
poare: �inezi, japonezi, greci, romani. 
Românii au interzis aceste relaţii încă 
înaintea apariţiei creştinătăţii. Grecii 
le aprobau şi le practicau (nu în toată 
Grecia, ci în anumite regiuni), însă ele 
niciodată nu au fost relaţii de egalitate. 
De regulă, partenerul pasiv (penetrat) 
era un tînăr, o persoană cu statut social 
inferior, un sclav. Nu putem vorbi des-
pre relaţii egale, deci, ci despre o formă 
de violenţă. 

Ca să pun punct temei, crezi că ho-

mosexualii vor ajunge departe fără par-
teneri de gen opus? Cum vor perpetua 
(scopul suprem al oricărei fiinţe biolo-
gice)?

Azan: Costya, despre împăratul 
Traian istoricul Dio Cassius a scris ur-
mătoarele: „Ştiu, bineînţeles, că era de-
votat băieţilor şi vinului, dar dacă ar fi
făcut vreodată ceva josnic ar fi fost cri-

ticat; în realitate el a băut cât a vrut însă 
a rămas sobru, şi în relaţiile lui cu băie-
ţii nu a făcut rău nimănui. „(Dio Cas-
sius, Istoria romană, 68.7.4)(53 d.C.117 
d.C.) Şi tot au existat relaţii „egalitare” 
în care partenerii erau de o vîrstă. De 
asemenea, relaţiile homosexuale se mai 
practicau (anul 2008) în unele ţări din 
Asia Orientală.

(Continuare de pe  pagina 3)
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zicem la “hoţie” - “ţigă-
nie”… Trebuie să ne dezicem de aces-
te stereotipuri si clisee ale străbunilor 
noştri. Consider că romii fac parte din 
poporul nostru, cultura romilor româ-
ni face parte din cultura română, şi-s 
mândru de asta! De ce totuşi majorita-
tea îi asociaza din start pe tigani ca hoti, 
mincinoşi, proşti, manelişti, analfabeţi? 
Analfabeţi gaseşti şi printre români! 
O grămadă! De manele şi manelişti? 
Am gasit ceva interesant pe BBC.ro: 
“…Taraful Haiducilor, din satul Cleja-
ni, este acum un nume de răsunet pe 
scena mondială.

“Am fost în America, în Japonia, la 
Polul Nord, în Norvegia, Suedia, am ve-
nit încoace în Danemarca, în Germania. 
Du-te după aia în Elveţia, de la Elveţia 
du-te la Bordeaux, în Franţa. Iar înapoi 
în Germania. Asta ne omoară, nu cânta-
tul cât traficul!”, spune Dumitru Baicu, 
zis Cacurică [membru important al Tarafu-
lui, idolul zdubilor basarabeni, n.m. A. J.].

Dar, cu toate că publicul occidental 
este extrem de entuziasmat să îi audă 
cântând muzică tradiţională, acasă li se 
cere altceva.

“Acuma se cere muzică orientală 
[adică - manele, n.m. A. J.]. Nu mai e cum 
zicea înainte: ‘bă, Cacurică, ia fă-mi şi 
mie Matca Neajlovului, fă-mi şi mie un 
cuculeţ!’ Acuma numai muzică orienta-
lă, şi alea bătrâne se scoală de pe scaun 
şi dă şi ele din fund. Ce să mai zic de 
alea tinere! Dar noi pe unde cântăm, 
cântăm numai muzică tradiţională, 
folclorul din bătrâni ne cere p-acolo pe 
unde mergem”, povesteşte Cacurică.

Secole de-a rândul, muzicienii romi 
din sud-estul Europei au cântat pentru 
comunităţile lor dar şi pentru gagiii [cu-
vantul “gagiu” vine din tiganescul “gadjo” 
ce inseamana “ne-tigan”, n.m.] care i-au 
tocmit la nunţi şi înmormântări. Romii 
au jucat astfel un rol crucial în păstrarea 
tradiţiilor celorlalţi. Ca muzicieni angajaţi 
pentru diverse ocazii, au cântat pe gustul 
tuturor. Iar cântecele simple de azi, acu-
zate ca sunt repetitive, fără mesaj, sunt 
menite mai degrabă să satisfacă gustul 
majorităţii – şi mai puţin pe cel al minori-
tăţii, explică scriitorul Vasile Ionescu.

“Un exemplu ironic e maneaua. Ma-
neaua nu este un cântec al romilor, ci 
un cântec făcut de romi pentru români. 
Muzica ţigănească e cu totul altceva…”

Manelismul e un efect al analfabetis-
mului, nimic mai mult.

M-am uitat peste traseul nebun al 
turneelor celor de la Taraf de Haidouks, 
care trece prin toata lumea! M-a frapat 
ca in România, în ultimii patru ani, nu 
au susţinut niciun concert (in 2004 a 
fost ultimul, în Bucureşti, şi acesta or-

ganizat de Alianţa France-
ză)… Ce să zic, ai noştri se delectează 
cu manele şi 3 sudest, că de mai mult 
nu au nevoie.

Cât priveşte hoţiile: Şi românul 
fură! Şi toţi fură! Dar desigur, dacă 
un ţigan sau un negru fură, asta devi-
ne senzaţie, scandal nemaipomenit! 
Când aflaţi, spre exemplu, că un ro-
mânaş de-al nostru a ucis pe cineva, 
nu prea-ti sare mintea in valuri si zici: 
“uite, iar un omor, vai-vai” (fiindcă şi
tu fiind român, nu poţi să-l numeşti pe 
ucigaş cu un cuvânt ce-l va putea separa 
etnic de tine), dar când auzi că a făcut-o 
un ţigan, atunci GATA, e teribil, ingro-
zitor! Şi toţi incep sa strige în cor: “Uite 
ce fac ţiganii! Ei sunt pleava societăţii, 
ei sunt buba etc!” (asta plus la comen-
tariile goale de pe Internet ale unor ig-
noranţi primitivi, de genul: “Moarte ţi-
ganilor!”). E mai uşor să observi răul în 
cineva care nu arată ca tine, adicătelea 
în cineva care are pielea mai neagră, de 
exemplu (suntem raşişti fără să ne dăm 
seama; din naştere, din educaţie)… Nu, 
nimeni nu vede că, de fapt, toată societa-
tea noastră e o pleavă imensă. Suntem o 
societate bolnavă, boală educată de secole, 
intensificată pe timpul comuniştilor. Tutu-
ror ne place să criticăm şi să ne denigrăm 
unul pe altul, dar nimeni nu încearcă să se 
gândească la o rezolvare a problemei. În 
cazul de fată, problema romilor. Trebuie 
să ne gândim, să facem ceva. Mă întrebaţi, 
ce să facem noi, doar şcoli avem, burse la 
romi oferim, ce mai putem face? Putem! 
Ţiganii se miscă pe linia lor tradiţională, 
şi ea tâmpă şi educată de secole, tot din 
cauza discriminării şi 
marginalizării la care 
au fost supuşi (doar 
au fost sclavi secole 
la rând!), risc să zic 
că ei AŞA au supra-
vieţuit: furând (cau-
za: sărăcia, care e un 
efect al discriminării 
si marginalizării). 
Toţi trăiesc cu gân-
dul că romii sunt cei 
mai mari infractori, 
hoţi (o mică parante-
ză: atunci politicienii 
ce-s (bine: unii, ca să 
nu generalizez)? Ni-
meni încă nu a scris 
pe pereţi: “Moarte 
politicienilor!”… ) 
Ţiganii recurg la ile-
galităţi etc. din cau-
za că societatea nu-i 
acceptă, si o altă po-
sibilitate    de   supra-
vieţuire  ei nu au! 

Trebuie să ne eliberăm de prejudecătile 
noastre tipice şi să-i ajutăm. Să-i recu-
noaştem ca fiind parte din poporul şi cul-
tura noastră. Şi sa promovăm valorile. Cu 
mâinile-n sân şi comentarii de doi bani pe 
forumuri nu vei face nimic. Şi când încă 
îi mai aud pe unii care zic că ar trebui să-
i trimitem pe ţigani  înapoi în patria lor 
istorică mă umflă râsul (ca să nu mai zic
de prostiile tricolore ieşite odată din gura 
lui Cioroianu).

Repet: Noi, românii, nu ştim să-i 
apreciem pe romii noştri. Trebuie să 
vină germani şi francezi să-i foloseas-
că şi să facă bani din minunile făcute 
de către romii de aici. Nişte exemple: 
Fanfare Ciocârlia, Taraf De Haidouks, 
Fanfare Vagabondu şi mulţi alţii (vedeţi 
pe myspace în ce parte a lumii au con-
cert astăzi)! Ajunşi vestiţi şi apreciaţi 
peste tot, noi, românii, până-n ziua de 
azi nu-i observăm. De exemplu, moar-
te unuia din cei mai apreciaţi şi vestiţi 
violonişti din lume, Nicolae Neacsu (zis 
Culaie, membru important al Tarafului 
Haiducilor), a trecut neobservată în pa-
tria noastră mamă, în timp ce englezii 
îl plangeau în presa lor, noi admiram 
fericiţi zâmbetul până la ure�i al ves-
nicului Iliescu (oare nu-l merităm?). 
Dacă am fi deştepţi am putea să trans-
formăm ceea ce fac romii noştri într-o 
mândrie naţională. Da, să fim mân-
dri că avem asemenea artişti, să-i 
promovăm şi să-i arătăm lumii (noi, 
nu alţii veniţi de peste mări şi ţări)! 
S�imbarea începe cu fiecare din noi. 
Ignoranţa acerbă ne îngroapă.

Anatolie Juraveli
F i l m u l 

d o c u m e n -
tar “Ultima 
vară inocentă 
a Ştefaniei 
M o l d o v a -
nu”, realizat 
cu suportul 
Hyde Park şi 
pe baza mate-
rialelor video 
cu activităţile 
publice din 
ultimii ani 

ale organizaţiei, a obţinut premiul special al juriului la secţiunea 
CadRo a festivalului Cronograf. Lucrarea a fost expediată şi altor 
festivaluri internaţionale de documentar şi specializate pe drep-
turile omului, dar sperăm să fie solicitată de televiziuni. Docu-
mentarele noastre pot fi vizionate şi acum pe internet, de rînd cu 
alte înregistrări video ce descriu fărădelegile regimului. Vă putem 
pune la dispoziţie gratis CD-uri şi DVD-uri cu copii calitative ale 
filmuleţelor pe care le alegeţi de pe Internet, ca să le puteţi pre-
zenta periodic. Suntem dispuşi să co-organizăm vizionări şi dis-
cuţii publice în licee şi facultăţi, la casele de cultură, în biblioteci 
sau la organizaţiile interesate de libertatea cuvîntului.

(Continuare de pe pagina 1) 
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Asociaţia Hyde Park este o asociaţie civică, fondată pe 
11.05.2003. Din anul 2008 activează neformal oriunde în 
lume este ameninţată libertatea de exprimare şi poate fi 
acolo unde se vor găsi susţinători curajoşi ai principiilor 
democraţiei, diversităţii şi pluralismului de opinie. 

Hyde Park a apărut ca reacţie la cenzură şi îngrădirea 
drepturilor fundamentale ale omului în RM. A fost iniţiată 
de 88 de cetăţeni liberi, vorbitori şi ascultători ai unei emi-
siuni radiofonice interactive interzise de autorităţi.

Promovăm libertatea de exprimare şi dreptul la infor-
mare echidistantă, mai monitorizăm comportamentul pre-
sei şi corectitudinea guvernărilor. 

Cîţi?
Acum suntem 17 membri cu dreptul de a vota şi can-

dida în organele de conducere Hyde Park, dar mai sunt 
peste o mie de susţinători ai activităţilor noastre, care pe 
parcursul anilor au binevoit să semneze într-un registru 
special întocmit. Mii de beneficiari şi simpatizanţi se pot 
numi hydeparkişti, cei care au consultat sau scris pe siturile  
noastre şi în ziarele editate de Hyde Park. 

Cum?
Hyde Park se bazează pe munca voluntară neremune-

rată, nu are personal angajat. Cheltuielile de proiecte sunt 
suportate din donaţii şi contribuţiile membrilor. 

Ca să devii membru trebuie să te implici în activităţile 
organizaţiei, să scrii cerere şi să obţii pe ea semnătura de 
susţinere a unui consilier sau a 3 membri de rînd, şi să plă-
teşti o taxă de aderare de 15 lei (1 Euro). Cotizaţia lunară e 
10 lei moldoveneşti. 

Proiectele noastre
-  www.Curaj.Net - e un sit interactiv de liberă exprima-

re, accesibil tuturor doritorilor de a-şi face cunoscute opi-
niile, oricine poate urmări sau participa la dezbateri; astfel 
încurajăm gândirea critică şi libertatea cuvântului. 

Pas cu pas, demascând nedreptăţile şi implicându-vă 
personal, puteţi contribui la schimbarea mentalităţii gru-
purilor din care faceţi parte. Toată lumea care are cunoştin-
ţe elementare de computer & Internet poate comenta sau 
publica texte şi imagini proprii. Important e să vrea! Pentru 
a posta un comentariu nu trebuie decât curaj, inspiraţie şi 
educaţie!

Administratorii www.Curaj.Net îşi rezervă dreptul de 
a publica opiniile apărute pe sit şi în varianta tipărită a pu-
blicaţiei - ziarul Curaj. Oricine doreşte şi are timp pentru 
asta, poate deveni membru al echipei.

- Întruniri publice săptămînale - cîţiva ani ne adunam  
duminica în parcul central de la Chişinău, dar am decis să 
sistăm provizoriu aceste mitinguri pînă cînd aflarea noa-
stră în stradă n-am mai fi pusă în pericol chiar de acei care 
trebuie să vegheze ordinea publică şi respectarea drepturi-
lor omului - poliţia şi alte organe de forţă ale statului.

- Mitinguri de protest - după ce timp de peste un an au 
fost suprimate violent şi pedepsite cu amenzi sau detenţie 
ilegală aplicate organizatorilor şi participanţilor, am de-
cis să renunţăm temporar şi la proteste. Dar monitorizăm 
cu trei experţi acreditaţi de OSCE acţiunile iniţiate de alţi 
şi acordăm asistenţă logistică celor care vor să-şi exercite 
dreptul la protest.  

- Maraton Oratoric – concursul de discursuri publice 
cu premii de încurajare şi diplome de participare, desfăşu-
rat periodic în Chişinău, Iaşi şi Bucureşti a fost şi el suspen-
dat din cauza crizei de libertate şi democraţie din zonă. 

- Publicaţia Curaj - apare din august 2005, iniţial era un 
Buletin informativ săptămânal numit  „Hyde Park” (2003-
2005); oferă spaţiu oricui are ceva de spus şi în altă parte nu 
este acceptat, opinie pe care o poate expedia fie prin poştă 
la adresa redacţiei, fie pe Internet la adresele email sau di-
rect şi nemediat - pe  www.Curaj.Net  

 -  Petiţii, memorii, şedinţe şi conferinţe tematice – mai 
acordăm asistenţă grupurilor organizate şi cetăţenilor ne-
asociaţi la întocmirea şi mediatizarea textelor de atitudine, 
încurajăm participarea civică la luarea deciziilor şi pledăm 
pentru facilitarea dialogului între autorităţi şi cetăţeni. 

- Procese de judecată - chiar dacă nu avem jurişti califi-
caţi proprii, totuşi am iniţiat cîteva zeci de procese în jude-
cată împotriva mai multor instituţii de stat care ne-au lezat 
drepturile. Ajutaţi de experţii din organizaţiile de asistenţă 
juridică (în special Institutul pentru Drepturile Omului), 
în multe cazuri am obţinut satisfacţie în instanţele interne, 
astfel creînd precedente utile şi altora, dar au fost expediate 
şi cîteva cereri la CEDO.

Detalii despre aceste şi alte proiecte  pe www.curaj.net/hp

HYDE PARK -dreptul tău la exprimare!

Anunţăm cu profundă tristeţe că a plecat recent din-
tre noi Gheorghe Briceag, promotor activ al drepturilor 
omului, orator desăvîrşit, membru onorific Hyde Park. 

Era încă minor cînd a fost dus în GULAG pentru ac-
tivităţi contra regimului totalitar comunist, dar n-a re-
nunţat la libertate şi ne-a învăţat prin exemplul propriu 
să o preţuim şi să luptăm pentru ea. 


