
revistei, suplimentul este 
menţionat, dar în plic e lipsă.

De ce o plantă nevinovată a 
stârnit clişeul comunist al celor de 
la ICR? Scrieţi despre pulă, pizdă, 
muie – că e ok. Numai nu despre 
cânepa, că vai, e drog. Şi, avem şi 
noi, europenii, teme ce nu se 
discută.

       JOS   
CENZURA!

 Anatol 

JURAVELI

În loc să ne înveţe, cică, democraţie, 
şi cum e cu libera exprimare în 
Europa, Institutul Cultural Român o 
dă cu cenzura după bunul său plac. 
E vorba de suplimentul meu despre 
cânepă pentru plicul revistei «La 
Plic» (numărul 2).

După cum am aflat de la 
conducerea revistei, ICR, principalul 
finanţator al plicului, au ameninţat 
(telefonic) conducerea revistei că, 
dacă nu scot suplimentul (deja 
pregătit şi pus în plic), opresc 
finanţarea. 

Şi uite aşa, m-am trezit cu 
suplimentul cenzurat. În catalogul 

   

     The team behind “Curaj.MD” 
is sick and tired of obstacles 
that impede the freedom of 
speech. We do not require spe-
cial advantages, special treat-
ment or support. On the con-
trary, we ask others to refrain 
from making efforts to interfere 
with our activity, as long as we 
do not affect people around. 

     Censorship, no matter its 
source, is to be confronted. We 
begin with message, because 
as long as a phenomenon is 
kept in silence, we do not rec-
ognize it as a part of our reality, 
and its effects are bore without 
any reaction. 

      This issue of our magazine 
supplement is one of protest 
and solidarity with those af-
fected by censorship, in cultural 
and civil society’s projects, at 
school or in family, in relation 
with any other institution. While 
promoting the freedom of 
speech, members and sympa-
thizers of our organizations 
have come upon several im-
pedes, and by publishing some 
texts about some of their ex-
periences, we express our sup-
port. Also we claim that censor-
ship is unacceptable in a soci-
ety that has a fresh totalitarian 
past and should have learned 
that freedom of speech is the 
first tool against this monster >>

    Cenzura la plic?     

Şi americanii cenzurează 
Începând cu octombrie 
2004, ONG Hyde Park 
gestiona un grant de la 
Ambasada SUA pentru 
realizarea unui proiect cu 
durata de un an, care 
contribuia la promovarea 
libertăţii cuvântului, a 
impl icăr i i  cetăţeneşt i .        
Dar această colaborare cu 
un finanţator generos a 
trebuit să fie întreruptă în 
februarie 2005, pentru că la 
realizarea unei publicaţii de 
liberă exprimare difuzată 
gratis ni se impuneau 
condiţii neprevăzute în 
contract şi neacceptate >>>



>>> de noi ca fiind cenzuroase. 

Pe lângă faptul că afişam în fiecare 
număr o notă vizibilă că publicaţia 
apare cu sprijinul ambasadei 
americane şi că opiniile exprimate 
nu reprezintă şi punctul de vedere al 
finanţatorului, noi mai eram impuşi 
să le trimitem macheta ziarului cu 
două săptămîni înainte de tirajare, 
ca ei s-o traducă, s-o dea la citit, 
apoi să emită în scris un “bun de 
tipar”! 

Condiţia n-ar fi fost tocmai 
inacceptabilă, cît timp ei acceptau 
să primească textele şi cu o 
săptămînă mai tîrziu. Totuşi un ziar, 
chiar dacă e unul de opinii, nu din 
cele clasice, de informare, ar trebui 
să fie cît mai actual, nu să 
vorbească despre subiecte demult 
consumate. În plus, aveam şi o 
pagină cu actualitatea organizaţiei, 
am fi vrut să publicăm anunţuri 
despre activităţi planificate, impresii 
proaspete despre cele curente, din 
trecutul imediat… Dar într-o bună zi 
am aflat că şi un text nu este agreat: 
ei n-ar vrea ca acea poezie să 
apară într-o publicaţie plătită de 
guvernul american! Ba ne-au mai şi 
făcut sugestii să găsim nu doar 
păreri anti-comuniste, ci şi din cele 
favorabile guvernării (amintim că era 
sfârşit de prim mandat 
guvernamental comunist). Cum nici 
pe internet, nici prin scrisori nu ne 
veneau la redacţie astfel de păreri, a 
trebuit să preluăm din ziarul lor de 
partid “Comunistul” texte favorabile 
lor. 

Între timp am scris o depeşă 
revoltată ambasadoarei SUA în RM, 
în care-i spuneam că ne sufocăm cu 
astfel de condiţii şi că suntem 
dispuşi să renunţăm la grant, dacă 
subalternii ei nu vor slăbi frâul. 
Drept consecinţă imediată a fost 
sistarea finanţării şi astfel am scăpat 
de grija colectării părerilor pro-
guvernamentale pentru echilibru, 

dar nici cameră foto, reportofon, 
scaner şi computer bun n-am mai 
avut în anii următori, pentru că 
ambasada ni le-a luat! La fel, a 
trebuit să le întoarcem şi banii pe 
care nu i-am cheltuit. 

Împotrivirea noastră la cenzură n-
a rămas pedepsită numai cu 
oprirea banilor, din acea perioada 
la postul de radio Europa Liberă, 
finanţat de Guvernul SUA, nu s-
au mai făcut reportaje de la 
acţiunile noastre publice, chiar 
dacă am emis comunicate de 
presă, am convocat conferinţe. 

Iar din toamna 2005, când am 
început să edităm publicaţia 
periodică Curaj, pe care 
încercasem zădarnic să o 
difuzăm prin Poşta Moldovei şi 
chioşcurile din oraş, o mai 
duceam şi la posturile de radio ce 
au în grilă o revistă a presei, 
ziarul nostru a fost ignorat de 
Europa Libera. 

Radio Antena C iniţial a pomenit 
de câteva ori apariţia gazetei 
cetăţenilor activi, dar apoi, la 
presiunea administraţiei, poate şi 
din cauza unor indicaţii politice 
(postul era atunci declarat public, 
dar era cunoscută dependenţa lui 
de factorul politic), a încetat să 
mai pomenească publicaţia 
noastră. 

Am continuat să edităm gazetuţa 
de opinii “Hyde Park”, care 
ulterior a devenit Curaj.Net, după 
numele sitului de liberă 
exprimare, pe care l-am lansat în 
vară. Avea un tiraj mai mic după 
retragerea grantului şi ne 
confruntam cu mari probleme 
financiare, dar am ales să fim 
săraci o vreme pentru a rămâne 
liberi mereu. 

 Oleg BREGA

>> The paradox of censorhip 
in projects claiming to pro-
mote culture or democracy 
remains the most striking. 
Two of our contributors, also 
Hyde Park members, fo-
cused on this problem. A ta-
boo is censorship, claims one 
of the text-authors, and it 
leads to confusion: what is 
permitted and what is not? 
What are the limits of free-
dom? We won’t admit being 
treated like puppets. We re-
nounce money rather than 
freedom, and we will speak 
out about it.

       Self-confidence, the ba-
sis of social ego, is to be con-
tinuously cultivated. It is a 
must for independent and 
conscious persons. Still, peo-
ple feeling superior owing to 
money, physical or control 
power, tend to block others to 
express themselves freely, 
emphasizing that disobedi-
ence can lead to specific 
consequences. This is the 
idea of the first text, present-
ing the same situation in 
families and national institu-
tions. And those weak, who 
would need protection from 
those invested with power, 
but discover similar barriers 
within their network, have no 
alternative but giving up.

                   Curaj.MD  |  Curaj.TV

     Şi americanii cenzurează (continuare)



Ne confruntăm deseori cu diverşi 
factori care ne perturbă modul de viaţă 
şi care ne fac să credem că trăim fără 
restricţii. Mergem la şcoală, acolo unde 
credem că viaţa ne dă o şansă să 
învăţăm a ne exprima liber, fără a fi 
cenzuraţi. Dar anume profesorii sunt 
cei care se opun procesului, în 
momentul când 
dorim să ne 
expunem gîndul 
asupra unei teme 
studiate. Luăm 
note negative 
când nu suntem 
de acord cu 
opinia unui 
profesor, iar 
registrul este 
metoda cea mai 
sigură de a 
cenzura un elev. 
În acest caz 
apare întrebarea 
de ce mai studiem 
o temă dacă în 
cele din urmă tot 
nu avem voie să ne expunem propriul 
punct de vedere la subiect? Replicile 
schimbate cu un profesor riscă să-ţi 
imprime automat şi eticheta de 
obraznic. Cenzura este din ce în ce 
mai apăsătoare la şcoală, când o 
lucrare mai puţin reuşită îi dă ocazia 
profesorului să afirme că am tratat 
subiectul aiurea, neacceptând totodată 
nici un fel de obiecţii. Cenzurată, 
lumea interioară a elevului devine tot 

mai nesemnificativă şi el se transformă 
într-un copil timid, neîncrezător în 
propriile forţe. Bineînţeles că dispare şi 
dorinţa de a mai merge la orele 
profesorului cu pricina. Când nu ai 
dreptul să vorbeşti, ai impresia că te 
sufoci, nu mai ai cu ce respira. Unii au 
curajul să se opună acestor situaţii 

jenante, spunând 
profesorilor direct ce 
cred despre tema 
studiată, însă ulterior 
părăsesc auditoriul 
forţaţi de vocile 
acuzatoare ale 
colegilor, de genul: 
“Mai taci, că este 
profesorul în faţa ta!”. 
În opinia mea, cenzura 
este un factor care 
dăunează unei 
personalităţi creative. 
Cenzura conduce la 
pierderea încrederii în 
sine şi este un mod de 
intimidare, care inhibă 
şi împiedică formarea 
unei păreri proprii. 

Pentru a evita situaţia, trebuie să ne 
împotivim cenzurii, în pofida tuturor 
riscurilor pe care le implică. Câştigul e 
unul uriaş: exprimarea liberă a opiniilor 
în societate poate oferi un model demn 
de urmat celor din jur, care îl vor aplica 
şi ei în viaţa de toate zilele, 
transformându-l într-o normă comună 
pentru toată lumea. 

 Maria CAZACU 

      Scoala Curajului

      Registrul cenzurii 

vedeţi altfel latura dată?... Eu nu! Să 
vorbim despre acel jurnalist, specialist 
în domeniul său, care este destul de 
competent, cum acţionează el? 
Doreşte să scrie şi să ne vorbească 
despre multe, dar jumătate din ce 
face, este impus şi dictat: „Nu faci 
cum ţi-am zis, vei fi responsabil de 
eventualele consecinţe!” Dar încotro 
se îndreaptă societatea noastră? Ce 
viitor creăm? Haideţi să ne coborâm 
la nivelul oamenilor de rând. Tanti 
Natalia (vecina mea sau poate vecina 
ta) nu poate să iasă din ogradă, să 
ceară ajutor, să strige chiar, căci soţul 

Se ştie că omul este o fiinţă socială. 
El posedă, dar şi îşi dezvoltă continuu 
încrederea în sine – caracteristică 
individuală, care dezvoltă şi întăreşte 
Eul social. Acest Eu presupune 
subiecţi în acţiune liberă, 
independentă, sigură şi conştientă. 
Însă, în contextul dat intervin şi 
influenţe exterioare (control, 
dominare, impunerea unor limite, 
interdicţia şi multe altele), influenţe 
specifice fenomenului cenzurii. În 
realitate însă, situaţii în care cetăţenii 
pot să-şi exprime liber opiniile sunt tot 
mai puţine. De ce zic aşa? Păi, voi 

ei „ieşit din fire”, o supraveghează 
tratând-o ca pe un obiect şi 
spunându-i că: „Ai dreptul la cuvânt 
la bucătărie!”, „Eşti femeie – rabdă 
bătaia, batjocurile”. Iarăşi 
nedreptate. Şi cum poate tanti 
Natalia spera că acei „de sus” o vor 
ajuta, îi vor apăra drepturile, ca să-
şi recapete demnitatea de fiinţă 
umană, dacă ei acţionează la fel ca 
şi soţul, doar că în contexte diferite, 
unul distrugând familia – celula 
socială, iar celălalt - societatea. 

 Eugenia BERGHII

                                Fără cuvinte 

      Statute of teacher often be-
comes another reason for cen-
sorship, as the second article 
points out. Poor student who 
dares to disagree with a teacher! 
He gets low grades, is labeled 
as impertinent and often it is a 
sure good-bye to creativity. 
Moreover, fellows apostrophize 
for not respecting teacher’s au-
thority. The author of this text 
encourages those facing such 
situations to resist, taking every 
risk, because the fruits, personal 
freedom and institutionalization 
of a democratic norm, make it 
worth.

         Finally, the text on the last 
page is related to the topic of 
our host magazine. Lustration in 
the Republic of Moldova is a 
failed dream, and both political 
and civil societies are responsi-
ble for it. This article illustrates 
the social and political results, 
all having the same roots we 
refuse to confront. Hyde Park 
initiated several manifestations, 
public debates and required po-
litical parties to claim lustration 
in Parliament, and we will con-
tinue taking the necessary 
steps. 



            Lustraţi-vă!    
unei anchete transparent, 
profesionist.  Totodată ar 
exclude fenomenul dosarelor 
„plimbăreţe”  de la o 
judecătorie la alta (cazul 
Gumeniţă).

„Interzicerea prin lege a 
d e ţ i n e r i i  u n o r  f u n c ţ i i 
decizionale în stat pentru cei 
care au elaborat, semnat 
ordine împotriva iniţiativelor şi 
a oamenilor liberi, precum şi 
pentru cei care au executat 
ordine ilegal, nedemocratice, 
în loc să se împotrivească, ar 
constitui o premisă sigură 
pentru democratizarea reală a 
Republicii Moldova, o dovadă 
din partea clasei politice că 

r e g r e t ă  ş i 
c o n d a m n ă 
t r e c u t u l 
d i c t a t o r i a l , 
p r a c t i c i l e 
nedemocratice, 
că vrea să evite 
r e p e t a r e a 
abuzurilor şi a 
crimelor comise 
î n  n u m e l e 
statului”, susţine 
ACI Hyde Park –
organizaţia care 
a  p r o m o v a t 
sistematic din 
2006 până în 
p r e z e n t 

necesitatea adoptării unei legi 
a lustraţiei.

 Parascovia TOPADA

         Responsabilitatea pentru 
neadoptarea unei legi a lustraţiei 
până în prezent o poartă, în egală 
măsură, clasa politică 
dar şi societatea civilă. 
Prima – pentru că nu 
are curajul şi o 
suficientă maturitate 
d e  a  s e 
“autosalubriza”, cei din 
urmă –  pentru că nu 
cer desecretizarea 
arhivelor KGB-ului şi 
NKVD-ului, pentru că 
sunt indiferenţi şi nu 
insistă ca la conducere 
să acceadă politicieni 
necompromişi.  

          Î n  a c e s t 
moment, aplicarea 
lustraţiei ar diminua, 
poate, şantajul la care mai sunt 
supuşi cei care se plasează în 
locuri importante şi au făcut 

poliţie politică sau au fost 
complici cu Securitatea KGB-
istă. Ar preveni asemenea 

evenimente precum au fost cele 
din 7 aprilie 2009, sau cel puţin 
ar contribui la desfăşurarea 
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