Pribegia, formă de protest?
În istoria sa zbuciumată, frumoasa si bogata noastră ţară a avut parte de multe
capcane pe care a trebuit să le evite cu foarte multe eforturi diplomatice sau economice,
chinuitoare.
Am avut domni şi domnitori, iubitori ori trădători de ţară şi de neam, am avut parte
în istorie de situaţii limită în care poporul îşi lua Boc(celuţa) şi se Oprea în desişul
pădurilor ocrotitoare.
Da.Am fost şi un popor de pribegi. Pribegie = hoinăreală, refugiu, emigrare,
vagabondare, rătăcire din loc în loc, părăsire a locului natal, stabilire într-un loc străin.
Am folosit timpul trecut pentru că aşa a fost, este o realitate istorică indubitabilă. Dar
cum roata istoriei se învârte iată că ajungem şi la timpul prezent, când Musiu, conducător,
ne spune că pribegia nu e o formă de protest, ci o formă de supravieţuire.
Dacă vrem să supravieţuim să ne luăm azimutul şi să plecăm cât vom vedea cu ochii
şi să ne întoarcem când vremurile bune ne vor chema, că doar statul nu e dator neamului
său ci el e doar casierul pentru cei care au în mână ştampila, iar celor ce nu le convine
situaţia au la îndemână substantivul pribegie.
Situaţia se suprapune doar peste cei nevoiaşi pentru că cei aleşi sau autoaleşi nu au
la îndemână supravieţuirea, ci bunăstarea, iar peste timp, când statul român reformat,
puternic şi potent ne va chema să-l sprijinim cu noi taxe şi impozite, cu noi dări şi
peşcheşuri, vom alerga pentru ca să-i mulţumim din inimă că ne primeşte la sânul său.
Legea Educaţiei, prin formă şi conţinut ne dă încă o posibilitate de pribegie, pentru
cârcotaşi, ori pentru cei cu păreri diferite de putere. Boc(celuţa) e la uşă, şi pentru că
titularizarea nu mai există, contestatarul nu are decât să bată şoselele şi drumurile patriei,
pentru a-şi găsi o bucată de pâine în ceea ce a mai rămas din şcolile satelelor româneşti.
Politicul şi ingerinţa sa periculoasă în sistemul de educaţie, şi nu numai, va aduce din nou
în primplan noţiunea de pribegie,definită cu atâta competenţă şi siguranţă de către cel
pentru şcoala a făcut parte din opţionalele la dispoziţia vârstei.
Nu ştim ce mai trebuia făcut pentru a preveni o asemenea situaţie !
Am protestat, am ridicat glasul, am dat soluţii, dar parcă mai repede se îndoiau
gardurile din fier forjat ale jandarmilor decât inimile guvernanţilor.Ne-am simţit într-o
ţară pustie, fără suflete, fără conducători, fără brumă de umanism şi protecţie.
Am protestat din nou pentru o viaţă decentă, pentru legi bune şi funcţionale, pentru o
grilă a importanţei sociale, pentru armonie socială şi pentru perspectivă. Am fost
împroşcaţi cu cuvinte grele, dovadă că Preşedintele nostru iubeşte doar Marea şi nu
şcoala, dovadă că ministrul nostru Daniel(nu Sihastru) Funeriu iubeşte funcţia şi nu
slujitorii domeniului .Ne-am retras necăjiţi, neluaţi în seamă, neimportanţi, într-o lume în

care dialogul şi comunicarea sunt cele mai importante semne de progres de încredere şi
siguranţă socială. Noi nu le avem.
Am fost nevoiţi să acceptăm o Lege a Educaţiei stâmbă, atacată din toate părţile în
care propunerile celor câteva zeci de mii de dascăli au fost aruncate la coşul dictaturii,
deşi angajamentul unei permanente colaborări chiar în interiorul Pactului pentru Educaţie
ne dădea speranţe.
E dureros că atâţia parlamentari n-au văzut, ori au văzut, dar n-au vrut să vadă, că în
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ domină nespecialiştii. Când vin alţii
să-ţi facă bugetul, să-ţi gospodărească resursele umane şi financiare, fără ca să fie
stimulaţi, rezultatele nu pot fi cele aşteptate.
Rămâne însă valabil pentru unii conţinutul atât de bine explicat al cuvântului
pribegie : rătăcire din loc în loc, vagabondare, emigrare etc.Cu toate acestea noi nu vom
pribegi,vom rămâne aici şi ne vom lupta în continuare cu mijloacele pe care democraţia
românească ni le oferă, astfel ca generaţiile viitoare să arate cu degetul răul din istoriei şi
să beneficieze de un învăţământ modern în care dascălii, elevii şi părinţii să formeze o
familie omogenă, sănătoasă şi prosperă.
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