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EDUCAÞIE PENTRU DEMOCRAÞIE*

Constantin TÃNASE

ziarist

Actualmente, societatea moldoveanã este marcatã de
chinuitoare procese de stagnare ºi chiar involuþie la
compartimentul democraþie. Guvernarea instalatã acum
trei ani a demolat vechile reprezentãri despre democraþie
ºi patriotism, a scos din circuitul valorilor elita intelectualã
ºi politicã intratã în scenã dupã 1990, creînd astfel o
profundã stare de crizã moralã.

De un deceniu ºi ceva, societatea noastrã trãieºte o
dramã – drama de a nu se putea izbãvi de patologiile
totalitarismului. Cu cît creºte nevoia de adevãr ºi
democraþie, cu atît devine mai greu sã spui adevãrul ºi sã
acþionezi în chip democratic. Acest lucru, cred, îl simt
înainte de toate ziariºtii. A devenit un loc comun opinia
cã presa depinde de politicã ºi bani; aºa e, trebuie însã sã
recunoaºtem cã în aceeaºi mãsurã presa depinde de cititor.
Prin aceastã constatare ajungem la un subiect foarte
delicat – opinia publicã ºi promovarea valorilor
democratice prin intermediul mass-media. Originalitatea
situaþiei din Republica Moldova constã în faptul cã pe
piaþa informaþionalã coexistã – deloc paºnic! – douã tipuri
de presã: presa liberã ºi presa guvernamentalã (de partid).
Aceste douã tipuri de presã cultivã douã tipuri de
mentalitãþi, aflate în relaþii de profund antagonism. Presa
liberã, portavoce a aspiraþiilor de democraþie ºi refacere
moralã a societãþii, trebuie sã lupte nu numai cu presa de
stat (guvernamentalã, de partid), ci ºi cu un anumit tip de
cititor format de vechiul regim. Pentru cã, în virtutea unor
circumstanþe obiective, presa din deceniul trecut a viciat
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cititorul. Apariþia la începutul deceniului trecut a presei
libere, necontrolate de stat (cînd fiecare partid, oricît de
mic, îºi avea publicaþia sa) a deformat relaþia obiectivã ce
ar fi trebuit sã existe între presã (marfã) ºi cititor
(cumpãrãtor). Beneficiind de fonduri obscure ºi folosind
publicaþiile lor, înainte de toate, ca pe niºte pîrghii de
influenþã electoralã, partidele au minþit cititorul,
discreditînd astfel presa ca principala instituþie a unei
societãþi libere ºi democratice. Aceastã nouã presã “liberã”
a creat un “nou” tip de cititor, unul la fel de îndoctrinat ca
cel vechi. Acest cititor este mereu menajat, jelit ºi cãinat
cã n-are bani, din care pricinã i se vinde ziarul la un preþ
de nimic ºi nimeni nu cuteazã sã-l supere cu adevãruri mai
dureroase. În aceastã ordine de idei, îndrãznesc sã afirm
cã ºi astãzi principala problemã a presei naþionale nu e cea
financiarã, ci... cititorul.

Înþeleg, risc sã mã pomenesc în situaþia vãcarului
supãrat pe sat, dar am sã îndrãznesc sã-i dau în obraz
acestui cititor care, atunci cînd scrii altceva decît aºteaptã
el, te declarã “eretic”, “kaghebist”, “trãdãtor de neam”
“colaboraþionist cu Puterea” º.a.m.d., te asasineazã moral
ºi-i gata sã te scoatã din circuitul public. (Îmi amintesc de
o scenã ce s-a produs în faþa unui chioºc din centrul
Chiºinãului acum doi ani, în timpul protestelor
anticomuniste, cînd un grup de “democraþi” din Piaþa
Marii Adunãri Naþionale rupeau o publicaþie democraticã
pentru “delictul” de a fi publicat un comentariu ce nu a
plãcut celor care protestau în Piaþã în numele valorilor
democratice, inclusiv pentru abolirea... cenzurii). O scenã
similarã s-a repetat ºi cu publicaþia TIMPUL, care “ºi-a
permis imprudenþa” sã publice rezultatele sondajului
IMAS ºi sã le comenteze în alt fel decît ar fi dorit unii
luptãtori pentru... democraþie din... Orãºelul Libertãþii.
Aceste accidente puse la cale de cei care se plîng Europei
de “derapajele antidemocratice” ale regimului comunist
de la Chiºinãu dovedesc cã, dupã un deceniu ºi ceva de
experienþã democraticã, societatea noastrã este încã
îndoctrinatã ºi intolerantã, nu poate accepta dialogul,
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pluralismul de opinii, iar acei care se declarã democraþi
fac dovada celei mai negre intoleranþe ºi intransigenþe
ideologice. Aceastã situaþie a constituit subiectul unui
comentariu pe care l-am publicat atunci, comentariu în
care am evocat chipul legendarului Moº Teacã, ca fiind,
din pãcate, emblematic pentru actuala fazã a democraþiei
din Republica Moldova.

Pentru cei mai puþin versaþi în istoria literaturii
române, îmi permit sã fac urmãtoarea notã. Creatorul
personajului Moº Teacã este scriitorul ºi ziaristul român
Anton Bacalbaºa (1865-1899), directorul revistei satirice
“Moº Teacã”. Cine este Moº Teacã? Moº Teacã este
“melitar”, cãpitan, ºef de companie. Slugarnic faþã de
superiori, el e bestial cu inferiorii. El îi urãºte de moarte
pe “þivili” – “cînd treci pã drum pã lîngã vun þivil, trage-i
cu cotul, cã d-aia þi-a dat statul cot” – îi povãþuieºte el pe
soldaþi. “Soldatu’ trebui sã fie vesel. Ai înþeles? Fii vesel,
mã, cã-þi scot mãselele!”; “Beleºte ochii, sã crape!
Sorbeºte-mi-l pã don gheneral, sã vadã cã eºti melitar...
Beleºte-i, mã, sã crape, cã d-aia þi-a dat statu’ ochi!” – îi
muºtruluieºte pe soldaþi înainte de parada militarã de la
10 Mai. Moº Teacã este înspãimîntãtor de incult, despotic,
autoritar ºi nu admite alte pãreri decît pe ale lui: “Aceasta
este pãrerea mea ºi o împãrtãºesc” – iatã lozinca preferatã
a lui Moº Teacã. Bacalbaºa ne avertizeazã: “Ar fi nedrept
sã afirmãm cã Moº Teacã este numai militar. Lãrgindu-i
cercul de activitate, studiindu-l de aproape, el poate fi cu
aceeaºi uºurinþã prefect, profesor de universitate, medic,
comisar comunal, arhimandrit, gardist, avocat, senator,
orice – pentru cã în toate breslele acestea întîlnim însuºirile
de mai sus”. ªi are dreptate Bacalbaºa: Moº Teacã este
un tip nemuritor ºi omniprezent; îl putem întîlni ºi la
Chiºinãu, sub diverse chipuri, dar mai ales sub chip de
membru al unui partid ºi de patriot înflãcãrat care-ºi
sfãtuieºte confraþii de luptã: “Cînd treci pã drum pã lîngã
vun ziarist care nu laudã partidul nostru, trage-i cu cotul,
cã d-aia þi-a dat partidul cot!”.

A fost o perioadã cînd un Moº Teacã de la Hînceºti,
supãrat de unele comentarii apãrute în TIMPUL, striga
militãreºte la un post de radio: “Mã! pentru mine TIMPUL
a murit, a murit, mã!”. Acest tip de cititor, cultivat la
“ºcoala” presei de partid, vocifereazã ºi astãzi: “Mã,
iubeºte partidul ºi liderul nostru, mã, cã-þi scot mãselele!
Sorbeºte-mi-l, mã, din ochi pã don ºef, sã vadã cã eºti
patriot... Beleºte, mã, ochii sã crape, cã d-aia þi-a dat
partidul ochi!”. Acest Moº Teacã este reprezentantul
emblematic al cetãþeanului îndoctrinat, produs tipic al unui
gen de presã care apare la noi. El e plin de prejudecãþi, nu
acceptã pluralismul politic, înghite fãrã discernãmînt totul
ce scrie în ziarul partidului sãu ºi manifestã o intoleranþã
neagrã faþã de presa cu adevãrat liberã.

Îmi permit sã mai evoc un caz. Pe data de 19 aprilie
2002, TIMPUL a prezentat pe prima paginã rezultatele
sondajului IMAS. Ca sã facem mai înþeles marele pericol
ce plana asupra democraþiei din Republica Moldova,

ne-am zis sã le aplicãm politicienilor, dar ºi cititorilor
noºtri, care prea lesne se îmbatã cu apã rece, un duº rece.
E o obligaþie a presei independente de a nu-i permite
societãþii sã adoarmã. „Duºul”a stîrnit o adevãratã furtunã
de proteste. O ceatã voinicã de moºteciºti ne-au sãrit pa-
triotic în cap, acuzîndu-ne cã prin acest mod de prezentare
a rezultatelor sondajului “i-am trimis un pupic lui
Voronin”, cã sîntem “trãdãtori de neam”... Argumente?
Unul singur ºi extraordinar de “convingãtor”, luat din
arsenalul lui Moº Teacã: “Cum de-aþi îndrãznit, mã
þivililor pîrliþi, sã puneþi în luminã strîmbã linia dreaptã a
partidului nostru?”. Acest soi de “cititori” cred cã au
dreptul sã dea cu cotul în orice tentativã de gîndire liberã,
pentru cã d-aia le-a dat democraþia cot... Acesta e marele
paradox – mizeria ºi splendoarea democraþiei moldovene.

Ar fi greºit sã afirmãm cã principala figurã a acestei
societãþi continuã sã rãmînã moº Teacã. Chiar în aceste
condiþii deloc simple pentru funcþionarea normalã a
institutelor democratice ale statului, presa independentã
a reuºit sã facã extraordinar de mult pentru promovarea
valorilor democratice. Aidoma “picãturii chinezeºti”
aceastã presã sfarmã vechile tipare, demoleazã vechile
mentalitãþi, cultivã un cetãþean care doreºte sã trãiascã
într-o societate liberã.

Cînd am fondat Sãptãmînalul TIMPUL, grupul nostru
de ziariºti a pornit de la convingerea cã procesele
democratice care mocnesc la noi au nevoie de un stimulent
serios, iar aceastã funcþie o poate îndeplini doar o publicaþie
ce îºi va permite niºte atitudini pe care nu ºi le poate permite
presa de partid, inclusiv cea guvernamentalã. Noi ºi acuma
credem cã nu numai Puterea, dar ºi Opoziþia are nevoie de
atitudini critice din partea presei. Ziarele care-i zeificã pe
liderii Opoziþiei fac un mare deserviciu operei de
democratizare ºi desovietizare a societãþii moldovene. O
presã cu adevãrat independentã ºi democraticã trebuie sã
practice în permanenþã “duºurile reci”, care au menirea sã
þinã societatea în stare de veghe. Aceastã presã are menirea
sã-i ajute lui Moº Teacã sã moarã, iar în locul lui sã nascã
un cetãþean liber, tolerant faþã de alte puncte de vedere,
capabil sã se sincronizeze la valorile democraþiei europene.

... În ajunul Paºtelor Blajinilor, un cunoscut politician
îmi telefoneazã din satul sãu de baºtinã ºi-mi povesteºte
urmãtorul caz. Un þãran simplu, fost comunist (Moº
Teacã), care în 2001 a votat Partidul Comuniºtilor, acum
a declarat cã nu va mai vota niciodatã “pentru hoþii iºtia”.
Întrebat prin ce se explicã aceastã bruscã ºi profundã
metamorfozã, þãranul a rãspuns: “Citeºte TIMPUL ºi o sã
vezi de ce. Am dat de acest ziar întîmplãtor, acum cîteva
luni. Mi-a plãcut ºi m-am abonat. Abia acum am înþeles
ce fel de democraþie e în þara asta”...

Exemplul acesta mi se pare extrem de instructiv ºi
relevant: astãzi, anume presei îi revine dificila misiune de
a promova valorile democratice ºi de a edifica o societate
liberã ºi modernã. Hãrþuitã în permanenþã de Putere,
strangulatã financiar, aceastã presã îºi face, totuºi, datoria.
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