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Introducere.
Evoluția civilizației contemporane care are rădăcini în antichitate –  

Grecia și Roma Antică, legătura cu ele se face prin tradiție și prin cunoaș-
tere. Experiența umană este una cumulativă și calea progresului poate fi 
parcursă numai prin acumularea de cunoștințe. Un exemplu cert în acest 
sens îl reprezintă evul mediu cu faimoasa epocă a Renașterii, când lumea 
a descoperit nu doar frumosul artistic, dar ținând cont de descoperirile lui 
Aristotel, Arhimede, Plutarh și a altor savanți, au reușit să înscrie un nou 
capitol în științele exacte, în medicină, astronomie ș.a.

Elocvent în acest sens este cazul lui Galileo Galilei (1564-1642) [1, 
p. 380-381] care în fața Inchiziției a recunoscut că este eretic, s-a scu-
zat pentru afirmațiile sale bazate pe teoriile lui Nicolaus Copernic (1473-
1543) [1, p. 234-235] și a rostit celebra frază, emblematică pentru toată 
epoca renașterii – „și totuși, pământul se rotește”. De la necunoaștere, de 
la afirmația bizară că pământul se sprijină pe trei balene, omul acumulând 
cunoștințe, a demonstrat că pământul este o planetă din sistemul solar, că 
ea într-adevăr se rotește și este parte componentă a unei galaxii și este o 
pată de lumină în univers.

În același context se înscrie secolul XIX și începutul sec. XX care vin 
cu descoperiri epocale în matematică, în fizica nucleară, în medicină 
cu descoperirile fenomenale ale lui Pasteur care prin vaccinare a reușit 
să salveze milioane de oameni condamnați în alte timpuri să moară în 
epidemii de ciumă, holeră ș.a.

Fără cunoștințe și fără parcurgerea drumului cunoașterii omenirea ar 
fi fost alta – n-ar fi ajuns în cosmos, n-ar fi cunoscut structura pământului 
și n-ar fi cunoscut omul în toată complexitatea sa filosofică, de la fizic la 
suflet, de la suflet la cultură.
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O importantă reflecție în acest sens ne oferă filosoful Ludmila Roșca: 
„Analogia culturii, cu viața și activitatea omului, conduce la concluzii dis-
cutabile, controversate. Este evident însă că între aceste două fenomene 
complexe: cultura/civilizația și omul există multiple interconexiuni, care 
justifică teza, omul este creatorul culturii, cultura este condiția indispen-
sabilă existenței umane” [4, p. 11].

Rezultatele investigației.
Un fenomen foarte straniu înregistrat recent pare să pună la îndoială 

factorul cunoașterii în favoarea libertății de exprimare. Dreptul la liber-
tatea de exprimare vine să anihileze respectul pentru trecutul istoric care 
în realitate trebuie să fie bazat tot pe cunoaștere.

Problema cu lupta împotriva rasismului are rădăcini adânci în istorie, 
dar o fațetă nebănuită apărută recent ne pune în fața faptului că, tinerii care 
stăpânesc noile tehnologii și cu ușurință transmit noiane de informații, nu 
cunosc lucruri elementare și sunt manipulați cu ușurință. Apare problema 
că nu doar cunoștințele și cunoașterea sunt suficiente, este nevoie ca ele 
să fie cimentate prin convingeri. Când omul este sigur în ceea ce cunoaște, 
el judecă rațional orice situație, având o abordare critică față de mesajele 
care i se aduc [6, p. 380-381].

De aceea, convingerea mea este că astăzi, mai mult ca niciodată, soci-
etatea contemporană are nevoie nu doar de informație, nu doar de mesaje 
încurajatoare, ci în primul rând de cunoștințe profunde care ar forma un 
fundament stabil pentru orice individ, respectiv, pentru societate și în cele 
din urmă pentru civilizație.

Experiența mea, drumul parcurs pentru a ajunge la această masă 
rotundă, venind de la MAEIE unde sunt atașat, a fost lung și întortocheat. 
Am făcut liceul seral, am susținut BAC-ul, fiind una dintre puținele absol-
vente care a reușit să facă acest lucru și am ales să vin la IRIM deoarece 
mă preocupa problema construirii relațiilor între oameni și mai ales între 
țări și state. E o problemă de actualitate pentru R. Moldova, căci în anii ’90 
am fost martoră la evenimentele care au dus la eliberarea națională, la răz-
boiul care a început în Transnistria, la crizele politice care au urmat când 
primeam tichete pentru a procura ciorapi sau lenjerie intimă. Doream să 
cunosc istoria altor țări, drumul parcurs de ele spre nivelul de prosperare 
pe care l-au atins, să știu cum s-a comportat populația, cum a reacționat 
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statul la diverse crize, războaie și care a fost reacția omului. Și vreau să 
menționez că am început cu Bizanțul, cu diplomația acelei civilizații care 
a pus bazele relațiilor internaționale moderne și am ajuns să studiez apro-
fundat perioada când Winston Churchill a fost prim-ministru și grație lui 
Anglia a ieșit învingătoare în războiul cu Germania fascistă. De aceea am 
fost profund consternată de faptul când am văzut cum vandalii moderni 
au batjocorit statuia lui Churchill, considerându-l un element rasist. Pe el, 
pe omul, politicianul și scriitorul care a avut ca ideal libertatea individului 
și a făcut tot posibilul ca oamenii în sec. XX să fie cât mai liberi ca și în afir-
mația sa: „Sufletul libertății e nemuritor; nu poate să piară și nu va pieri”.

Dacă acei tineri ar fi știut că Churchill a fost politicianul care în anul 
1946, în cadrul unui discurs istoric, susținut la Universitatea de la Fulton, 
a declarat apariția Cortinei de Fier și că a fost un luptător neînduplecat 
împotriva comunismului… poate n-ar fi îndrăznit să batjocorească azi 
memoria acestui om, care printre altele a fost laureat la Premiul Nobel 
pentru Literatură, fiind premiat pentru memoriile sale în șase volume.

A început revizuirea totală a valorilor culturale prin prisma atitudinii 
rasiale. Libertatea de exprimare care a substituit abordarea critică a feno-
menelor sociale dictează noi epurări. S-a ajuns la ridicol, fiind acuzat 
Ludwig van Beethoven pentru muzica lui profundă, cu suspiciunea ar 
venera supremația rasei albe [2, p. 318-319]. Se face abstracție de faptul 
că muzica solemnă, înălțătoare reprezintă în realitate un imn omului și 
puterii lui interioare, capabilă să învingă obstacole, pericole și tragedii. Nu 
în zadar imnul Uniunii Europene a fost selectat din creația acestui compo-
zitor. Dacă se va continua în aceiași cheie, în scurt timp vom avea o revi-
zuire totală a istoriei civilizației, având la bază nu criteriul evoluției istorice 
în sens cronologic, ci o istorie care are fundamentul pe fragilul sentiment 
de recunoaștere a supremației „teorii de prioritate rasială a popoarelor 
care au pătimit în urma politicii coloniale”. Această tendință de revizuire 
vine în contradicție cu un curent firesc al necesității studierii trecutului 
și sintetizării unor concluzii care ar reprezenta niște criterii ce ar exclude 
pe viitor asemenea anomalii. Acesta și este momentul semnificativ de 
studiere a istoriei, ca lecțiile odată însușite să nu se mai repete, la fel ca și 
greșelile comise să nu aibă șanse la perpetuare.

Revizuirea trecutului, rescrierea istoriei ca acțiune este posibilă, dar ca 
efect este nulă, deoarece obiectiv, trecutul a fost așa cum a fost și nu există 
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posibilitate de a interveni și a-l modifica după bunul nostru plac. Ar fi mai 
util ca energia cheltuită la revizuirea trecutului, la demolarea monumen-
telor să fie canalizată spre cimentarea cunoștințelor, spre studierea apro-
fundată a trecutului istoric, spre cultivarea sentimentului demnității prin 
asumarea acestui trecut.

Revenim la ceea ce am afirmat anterior, noua generație rămâne restan-
țieră la capitolul criterii de analiză și formarea de convingeri adecvate. 
Dacă ar exista aceste elemente la nivel de grup, la nivel de populație nu s-ar 
înregistra devieri atât de mari în problemele de interes public. Abordarea 
critică ar pune un stăvilar în fața demagogiei care se acoperă cu dreptul la 
libera exprimare și noi am privi lucrurile dintr-un unghi realist, obiectiv 
și principial. Aici este cazul ca școala, universitatea să-și spună cuvântul 
hotărâtor prin formarea discipolilor prin prisma criteriilor de comparație, 
a criteriilor de abordare critică a informației și a felului de-a reacționa la 
această informație.

Trăim în era informației totale, care mai poate fi definită ca eră a mani-
pulării totale. În valurile enorme de știri, comentarii, analize ale diverșilor 
experți nu este foarte greu să te „îneci”, să ei drept criteriu sfânt o poziție 
sau alta și să militez pentru ea. De fapt marea majoritate a populației așa și 
procedează. Dar dacă această populație ar lua lucrurile cu discernământ, 
ar formula opinii care contrazic afirmațiile manipulatorii, ar condamna 
public pe autorii acestor falsuri, societatea ar respira altfel, și la sigur ar 
fi descoperite noi posibilități pentru progres și bunăstare. E o legătură 
directă între abordarea critică a fenomenelor sociale și bunăstare. Și aici, 
vom repeta teza, că rolul decisiv îi revine educației. La acest capitol se 
pare că Republica Moldova înregistrează, cu fiecare an, tot mai mari 
restanțe. În primul rând, miza că o parte din sarcinile educaționale le pot 
lua părinții, în cazul nostru este imposibil de a realiza când o majoritate a 
părinților sunt plecați la lucru peste hotare și copiii sunt lăsați sub tutela 
bunicilor, vecinilor, rudelor și cunoscuților. În felul acesta se formează o 
nouă generație care are elemente aproximative despre principii și valori, o 
generație care pune la îndoială valorile general umane și care dispune de 
un mare potențial agresiv și chiar criminal. O redresare a acestei anomalii 
este aproape imposibilă.

O a doua fațetă a aceleiași probleme este lipsa cadrelor didactice, vârsta 
mult prea înaintată a corpului pedagogic, care greu se racordează cu aspi-
rațiile și așteptările noii generații. Se prognozează că anul de învățământ 
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în Republica Moldova, va începe cu un deficit de 2500 de pedagogi. Soluția 
pentru această situație am descoperit-o în paginile revistei „Școala moldo-
venească”, în care erau publicate rezoluțiile Congresului învățătorilor din 
Basarabia ținut la 11 aprilie 1917, la Chișinău: „Despre leafa învățătorilor. 
Leafa învățătorilor trebuie să fie pân la 1500 rub. La fiecare 5 ani la aceasta 
leaf î să crească cu câte 180 rub. Toți învățătorii să fie părtași îndatoritori ai 
casei de pensie, plătind pentru ea 2% din leaf î” [5, p. 21] 

În anul 1917, în momentul trecerii la școala națională, conducerea de 
atunci a Basarabiei a conștientizat că școala națională este calitativ depen-
dentă de retribuirea materială. Ceia ce nu conștientizează guvernanții 
contemporani antrenați în căutarea de soluții pentru criza învățământului.

O a treia problemă e legată de comasarea școlilor, care a dus la aban-
donul școlar și la sporirea rândurilor analfabeților. Fenomen până nu 
demult necunoscut pe la noi. Și acești tineri fără știință de carte trebuie 
să însușească o meserie, să facă armată dirijând armament sofisticat, să 
învețe la rândul lor copiii.

O problemă nu mai puțin gravă este preponderența masivă a cadrelor 
pedagogice de sex feminin, fapt ce influențează negativ la formarea carac-
terului bărbătesc, cauza fiind lipsa de modele. Toate aceste probleme se 
pot reduce, și chiar elimina, doar în cazul asigurării materiale a popula-
ției și desigur, prin salarizarea adecvată a pedagogului pentru a asigura în 
acest domeniu un flux puternic de cadre cu vocație pedagogică.

În concluzie, piramida educației trebuie inversată, punctul forte al ei 
să fie învățătorul. Apoi părinții și în cele din urmă societatea. Iar factorul 
educativ să prevaleze asupra celui cognitiv ori să fie la același nivel, ca să 
obținem nu doar cetățeni informați, dar în primul rând, oameni educați. 
Și ceia ce este deosebit de important în această necesară evoluție o găsim 
în formula lansată de filosoful Ludmila Roșca, care remarcă rolul tinerilor 
în procesul de schimbare a societății și chiar lansează un apel consistent: 
„Adresare către tinerii din Moldova. Dragii mei, este adevărat că Vouă vă 
aparține viitorul, dar acesta nu trebuie așteptat în calitate de observator: să 
vină și apoi vom vedea. Viitorul trebuie pregătit, trebuie create azi condi-
țiile prosperității, corectitudinii cu care veți fi tratați mâine.” [4, p. 303]. 

Teza finală ar fi – istoria nu trebuie refăcută, istoria trebuie cunoscută, 
iar aceasta mi se pare că este unica cale pe care trebuie să meargă tinerii – 
Calea Cunoașterii.
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