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În Republica Moldova precum şi în
celelalte state ex-sovietice, ale Europei
Centrale şi de Est au demarat unele
transformări sociale, politice şi în special
economice. Reformele economice au plasat
omul cu valorile lui morale şi spirituale pe un
plan secundar. În ţara noastră, precum şi în
restul lumii se resimt: criza energetică şi a
resurselor energetice, ecologică şi a
sistemelor ecologice. Criza mentalităţii şi
moralităţii oamenilor constituie una din cele
mai importante probleme cu care ne
confruntăm. Un rol deosebit îi revine crizei
demnităţii umane – trafic de fiinţe umane,
droguri, războaie etc.
Tot mai des devin evidente aspecte de
depersonificare a omului, de dezumanizare
exprimate prin pseudocultură. Drept consecinţă iau amploare dezmăţul şi desfrîul. Se
accentuiază tot mai mult lupta între religii,
între culturi. Se încearcă dezmembrarea
bisericii ortodoxe din Republica Moldova.
Odată cu globalizarea şi europenizarea ne
confruntăm cu fenomene medico-biologice,
demografice şi epidimiologice. Cetăţenii ţării
noastre vieţuiesc în sărăcie. În republica
noastră înfloreşte emigrarea în masă a populaţiei, corupţia, protecţionismul şi favoritismul.
Spectrul şi eşchierul politic din republica
noastră este destul de fărîmiţat. Nu s-a

înregistrat o polarizare de centru, de dreapta
şi de stînga a partidelor politice, electoratul
este manipulat prin intermediul anumitor
pîrghii de ordin social - economic, aflate în
mîinele unor partide majoritare. Tot mai
evidentă devine migraţia unor persoane dintrun partid în altul, precum şi grupările de
interese. Unii lideri de partid cu o concepţie
politică prea flexibilă schimbă partidele ca şi
mănuşile, sau crează altele noi, iar după ce se
calomniază induc în eroare încrederea
maselor. În plan politic devine tot mai evident
aspectul economic. Totul se vinde şi se
cumpără, interesul egocentrist prevalează unei
atitudini grijulii faţă de electorat. Unele partide
politice sînt finanţate din exterior şi
promovează interese străine poporului nostru.
Stimaţi delegaţi! Partidul Umanist a afirmat
nu o singură dată că în societatea noastră
corupţia incepe de la crearea sistemului
electoral, precum şi a listelor de candidaţi.
Noi pledăm pentru votul uninominal atît
pentru circumscripţiile electorale, cît şi
pentru alegerea parlamentului şi a
preşedintelui statului.
Conform datelor oficiale în economia
naţională se simte o înviorare: PIB-ul a
crescut cu 6% anual, ceea ce constituie cca
29,6 mld lei, iar în ultimele 9 luni cu 7,3%.
Totuşi situaţia rămîne alarmantă. Atît seceta
din anul curent dar mai ales, inflaţia (cu circa
20%) influenţează negativ asupra calităţii
vieţii oamenilor. Deşi cota oamenilor care
trăiesc sub nivelul sărăciei s-a micşorat, în
societate e vădită existenţa discrepanţei
dintre oamenii foarte bogaţi şi cei săraci. Pînă
în prezent în RM nu putem crea clasa medie.
Este un semn nefavorabil pentru viitorul
societăţii şi a sensibilităţii economiei ţării

„Omul e în creştinism,
obiectul unei infinite mai
mari afecţiuni ca în
păgânism: este afecţiunea
lui Dumnezeu care îl ridică
din stadiul de creatură
umilă şi păcătoasă la rangul
de columnă sfinţită între
pământ şi cer.”
(preotul Ioan G. Coman
în „Probleme de filosofie
şi literatură patristică ”)

De ce
creştin-umanist?
Transformarea PUM în Partid
Creştin Umanist este condiţionată
de mai mulţi factori şi premise.
Suntem creştini ortodocşi. Aşa neam născut şi aşa vom pleca la
Domnul. Noi respectăm aspiraţiile
religioase ale ficărei etnii, ale
fiecărui om, dar dorim ca şi noi să
fim respectaţi ca creştini ortodocşi.
Cine să apere credinţa noastră de
tentative din partea altor religii şi
confesiuni? E timpul cînd noi
trebuie să o apărăm, căci este o
valoare naţională venită din veacuri.
Ştefan cel Mare a apărat-o cu sabia.
Noi trebuie să o apărăm cu cuvîntul
şi raţiunea prin educaţie şi
spiritualitate. Dorim să facem parte
din Europa Unită. Dorinţa noastră
este şi mai mare să facem parte dintro Europă Creştină.
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noastre factorilor externi. Potrivit unui raport
Albert datoria externă a RM a constituit 1,92
mlrd USD, adică 74 la sută din valoarea PIB.
Din această sumă 884 mln USD reprezintă
datoria publică sau garantată de stat.
Economia RM este dependentă în mare
măsură de banii trimişi de peste hotare, 960
mln USD.
Statistica Ministerului Agriculturii relevă că
50% din volumul exporturilor revine livrării
băuturilor alcoolice. Livrările de fructe şi
struguri nu au înregistrat creşteri esenţiale şi
se plasează pe locul II, constituind 57 mln
USD. Exporturile de fructe şi legume s-au
cifrat la 41 mln USD.
Adoptarea legilor privind Ghelutina,
simplificarea unor mecanisme economice şi
fiscale nu au generat rezultatul scontat. Lasă
de dorit investiţiile naţionale şi mai ales cele
din exterior. Investiţiile pe termen lung nu au
înregistrat nici o creştere datorită instabilităţii
politice, economice şi bancare. O economie
sănătoasă este atunci cînd sistemul bancar
este bine pus la punct, oferind un spectru
mult mai larg de servicii. Dobinzile continuă
să rămînă de două şi chiar trei ori mai mari
decît cele din Europa.
O bogăţie a neamului nostru o constituie
bătrînii. Dar ce pensie primesc ei?! Dar
oamenii cu dificienţă de sănătate? Toate
problemele sferii sociale necesită o soluţionare
grabnică. Sunt necesare programe pentru
fiecare grup social: bătrîni, handicapaţi, copii
orfani, mame cu mulţi copii etc.
Se mai înregisrează o parte a populaţiei,
care nu este asigurată din punct de vedere
medical nici de stat, nici de compania de
asigurări în medicină. E necesar ca statul săşi asume responsabilitatea pentru grupurile
sociale, care trebuie să rămînă sub tutela sa.
Emigrarea profesională a medicilor din ţară
continuă să atingă cote mari. Sunt sate unde
nu există medic de familie. Deşi în ultimul
timp Guvernul a întreprins unele măsuri
financiare pentrui tinerii specialisti, situaţia
continuă să fie alarmantă.
Numeroasele invenţii ale oamenilor de
ştiinţă din republica noastră, apreciate cu
medalii de aur la Geneva şi Bruxell, au
contribuit la consolidarea prestigiului
Moldovei pe arena internaţională.
Independenţa în cercetări, creaţii va da
roade mai mari dacă conducerea statului ar
înlătura monopolismul din domeniul
cercetării ştiinţifice. Fiecare savant este o
personalitate şi el poate crea de sine stătător
sau în grup, alt ceva este înregistrarea,
monitorizarea de către Guvern, Ministerele
de profil, Academia de Ştiinţe a Moldovei,

etc. Parlamentul trebuie să înţeleagă, şi să
adopte baza legislativă alocînd cel puţin 3%
din PIB ştiinţei.
E necesar să delimităm cercetările
ştiinţifice fundamentale de cele aplicative.
Principiul cercetare-dezvoltare-implimentare
în practică, trebuie asigurat de către stat şi
investitori. Transferul tehnologic trebuie să
fie o prioritate în ştiinţa aplicativă. Agenţii
economici care aplică cercetările ştiinţifice în
practică, se ocupă de transfer tehnologic,
necesită să fie încurajaţi prin facilităţi fiscale.
Un rol deosebit trebuie să-l ocupe în
ştiinţă dreptul de autor şi drepturile conexe.
Să terminăm cu plagiatul, cu protecţionismul
şi favoritismul, cu traficul de influienţă în
ştiinţă şi în politica de cadre ştiinţifice, cu
cumpărarea şi vinderea cercetărilor ştiinţifice
şi a desertaţiilor.
Propagarea unui mod sănătos de viaţă,
dezvoltarea multilaterală a sportului sunt
condiţiile primordiale ale unei societăţi
contemporane.
Datele şi obiciurile strămoşeşti definesc
spiritualitatea neamului nostru. Un popor se
regăseşte în cultura sa. Asigurarea unui trai
decent oamenilor de creaţie (muzicienilor,
pictorilor, scriitorilor etc) trebuie să
constituie o normă a vieţii.
În republica noastră s-a înregistrat o
creştere a numărului instuţiilor superioare de
învăţămînt. Însă lipseşte o corelaţie adecvată
între pregătirea specialiştilor şi piaţa muncii.
Deşi majoritatea specialiştilor argumentează
omologarea proceselor de învăţămînt cu
tratatul de la Bologna, acesta nu necesită de
a fi implimentat în totalmente la noi în ţară. Nu
trebuie să fie stabilite condiţii financiare pentru
studii: cel ce plăteşte este şi student, şi
doctorand (sau) şi profesor! Se resimte
deficitul de cadre didactice, emigrarea din ţară
a profesorilor este vădită, fiind cauzată de
salariile mizere . E necesar să restabilim
prestigiul profesorului!
La 10 decembrie vom sărbători ziua
internaţională a Drepturilor Omului. Dar cum
se respectă drepturile omului în Moldova?
Drepturile fundamentale ale omului sunt încă
încălcate şi în special în regiunea
transnistreană. Despre încălcarea drepturilor
omului ne vorbesc şi Dosarele pierdute la
CEDO, penalităţile pentru RM.
Credinţa noastră ortodoxă este baza
spiritualităţii poporului nostru. Această
comoară venită din veacuri este în fiecare
dintre noi. Pe parcursul veacurilor noi am
dăinuit ca popor, fiindcă am avut credinţă.
Au apărat-o strămoşii noştri şi trebuie s-o
apărăm şi noi. În ultimul timp s-au deschis
bisericile, mănăstirile, dar mai avem de făcut

ceva. Trebuie să deschidem sufletele noastre
pentru ca Dumnezeu să se întoarcă cu faţa
spre noi, spre faptele noastre.
Atât autorităţile statale, autoadministraţiile,
sectorul asociativ, trebuie să conlucreze cu
Biserica pentru binele poporului nostru.
Ştiinţa şi religia să curgă pe un curs unic, fără
confruntări, întru cunoaşterea adevărului.
Virtuţile umane cât şi cele divine, trebuie
implantate în sufletul cetăţeanului nostru
creştin. E necesar ca umanismul creştin să
devină concepţia de bază a educaţiei în
societatea noastră. În consecinţă, trebuie să
întroducem religia în şcoală, în sistemul de
învăţământ pre şi post universitar, să
deschidem biserici universitare! În paralel
trebuie să excludem extremismul religios şi
a speculaţiilor pe marginea libertăţii la
confesiune. În Moldova suntem 96%creştini
ortodoxi. Noi stimăm dreptul fiecărui
cetăţean la confesiune la deducţiile sale
religioase şi considerăm că numai aşa vom
avea o armonie în societate. Doresc să mă
opresc la un aspect al vieţii bisericeşti, pe
care îl observăm noi, cei din lumea laică:
cum Preoţii nu-şi pot întreţine familia,
muncesc 3-4 luni la construcţii apoi se
întorc la slujbă. Famiile de preoţi au 3-4
copii! Ar fi necesar ca statul să ia atitudine
de acest moment fiindcă ei, preoţii, călugării
şi călugăriţele sunt cetăţeni ai RM. În unele
state europene toţi ei au un salariu social
minimal.
Ne dorim ca Biserica Ortodoxă din
Moldova să fie unită!
Pînă în prezent conflictul transnistrean
continuă să rămînă o problemă cheie a
politicii intene a statului nostru. Noi am
propus un proiect, ce prevedea umanizarea
conflictului, soluţionarea problemei la nivel
interstatal, la care să participe RM, Ukraina,
Federeaţia Rusă, România, OSCE, UE,
SUA. Principiul de bază trebuie să rămînă
factorul intern, bazîndu-se pe ortodoxie şi
umanism: lichidarea vamei, libera circulaţie
a oamenilor, a mărfurilor, acreditarea şcolilor,
universităţilor etc.
Stimaţi delegaţi, toţi guvernanţii actuali şi
cei, care vor veni la guvernare trebuie să
conştientizeze că oamenii sunt cea mai mare
bogăţie a ţării. Sănătatea lor, demnitatea
umană sunt valori supreme. Credinţa
Ortodoxă este baza spiritualităţii societăţii
noastre. Umanismul Creştin trebuie să devină
concepţia de educaţie şi formare a unei
societăţii cu adevărat umane!
Prof. Ion MEREUŢĂ,
preşedintele Partidului Umanist
din Moldova
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Politica externă a Partidului
Umanist din Moldova
În domeniul politicii externe, Partidul pledează consecvent
pentru introducerea în practică a principiului – ţările mari fac
politică mare, iar cele mici politică deşteaptă.
Politica externă trebuie să fie axată pe interesele statului
şi a cetăţenilor Republicii Moldova.
Demnitatea statului, demnitatea naţională şi demnitatea
cetăţenilor Republicii Moldova trebuie să devină valoare
supremă în toate acordurile internaţionale la care Republica
Moldova poate fi parte.
Colaborarea militară a Republicii Moldova poate fi admisă
în exclusivitate pentru asigurarea securităţii statale.
Toate acordurile internaţionale trebuie să aibă ca laitmotiv
suveranitatea politico-economică a Republicii Moldova.
Partidul consideră că politica externă trebuie implementată
în direcţia promovării şi integrării Republicii Moldova în
valorile europene şi mondiale. Toate contractele trebuie să
aibă principii reciproc acceptabile şi reciproc avantajoase şi
• E necesar să dezvoltăm structura organizaţională a partidului.
să nu lezeze drepturile cetăţenilor Republicii Moldova,
• Să amplificăm resursele umane şi pregătirea lor politică.
drepturile Republicii Moldova şi drepturile internaţionale.
• Să revigurăm activitatea organizaţiilor interne ale
Politica externă trebuie să contribuie la dezvoltarea social
partidului – Organizaţia de femei, Organizaţia de tineret,
economică a ţării, democratizarea societăţii, protecţiei
organizaţia de bătrîni şi de profiluri.
sociale a tuturor cetăţenilor Republicii, Moldova aflaţi în ţară
• Activitatea cu feţele bisericeşti şi cu enoriaşii.
cît şi peste hotarele ei.
• Stabilirea relaţiilor cu partidele creştine din Republica
Politica externă va fi axată şi pe asigurarea suveranităţii
Moldova, ţările vecine şi din asambleea Consiliului Europei.
economice a ţării şi orientării externe a economiei.
• Mediatizarea partidului – ziarul „Viaţa”, lucrul cu
Colaborările reciproc avantajoase vor fi în primul rând
oamenii, lecturi, foi volante, radio, TV.
acceptate cu ţările vecine, comunitatea europeană, CSI şi
• Promovarea personalităţilor partidului în diferite ipostaze,
ONU, inclusiv cu toate organismele internaţionale, europene
profesionale, culturale, politice, ştiinţifice, academice, etc.
şi mondiale.
• Promovarea ideii umanizării politicii, societăţii şi impunerea
Partidul consideră, că numai promovarea unei politici
moralităţii în politică, în relaţiile cu oamenii, etc.
externe înţelepte va favoriza aderarea Republicii Moldova la
Uniunea Europeană, îi va asigura un loc în Europa şi în lume.
Sensul şi condiţia supremă a acestei integrări trebuie să fie
asigurarea intereselor Republicii Moldova şi a poporului ei.
În ultimul timp s-au înrăutăţit relaţiile externe cu România,
anterior cu Rusia, ceea ce a declanşat o adevărată criză
economică prin stabilirea imbargo-ului la produsele vinicole.
Partidul Umanist din RM a impus în aceste condiţii de criză
Lasă de dorit şi amplificarea relaţiilor noastre cu UE, ţările
din societatea noastră şi chiar la nivel european şi mondial
CSI, Guam , etc.

Strategii şi Tactici
ulterioare ale PUM

Aspecte în dezvoltarea
Partidului Umanist

doctrina umanistă. PUM a apărut din necesităţi stringente a
societăţii moldoveneşti aşa ca reevaluarea omului în societate,
a valorilor general-umane şi creştine, a apărării drepturilor
fundamentale ale omului, ridicarea calităţii vieţii oamenilor, a
soluţionării problemei Transnistrene, a edificării unei societăţi
bazate pe valori umane şi creştine cu o calitate înaltă a vieţii,
societate bazată pe drept cu posibilităţi egale pentru fiecare.
Ne-am impus în politică acum 2 ani, la 10 decembrie curent
PUM va împlini 2 ani de activitate. În acest timp fără subsidiţii
dar cu dăruire, PUM a ieşit din anonimatul politic şi a apărut
în politica RM după alegerile generale locale din anul curent.
Cei 40 de consilieri şi un primar din teritorii sunt exponenţii
creştin-umanismului. Este un început, şi este un început bun. E
important să educăm societatea în doctrina creştin-umanistă, iar
rezultatele se vor simţi peste timp.
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Umanismul Creştin - concepţie de educaţie
10 decembrie 2005
Constituirea Partidului Umanist din Moldova.
14 mai 2006
În incinta Casei Sindicatelor din or. Chişinău a avut loc
Adunarea generală a Organizaţiei Femeilor Creştin Umaniste
a Partidului Umanist din Moldova, binecuvîntată de părintele
Serghei Cireş. La lucrările ei au participat peste 250 de femei.
Prezenţa şi participarea acestora demonstrează faptul, că
femeile noastre nu sunt indiferente şi pasive vis-a-vis de
problemele, cu care se confruntă în societate.
Scopul Organizaţiei Femeilor Umaniste din cadrul PUM
este reafirmarea demnităţii femeii şi reevaluarea ei în
societate. În cadrul acestei întruniri au fost puse în discuţie
cele mai stringente probleme: drepturile femeilor, egalitatea
genurilor, discriminarea femeilor şi neadmiterea lor în
organele de conducere, traficul de femei, protecţia şi
stimularea maternităţii, protecţia socială şi asistenţa
medicală etc.
Adunarea a fost deschisă cu adresarea prof. Ion Mereuţă,
preşedintele PUM-ului. În cadrul ei au mai luat cuvîntul: Elvira
Pîntea – preşedintele OFCU, Victoria Arteni – psihologlogoped, or. Chişinău, Aurelia Focşa – economist, or.
Căuşeni, Corina Gîrlea – lector universitar, Ludmila Mazur
– studentă UPS „I. Creangă”, maica Daniela etc.
Participanţii la adunare au adoptat. „Declaraţia Femeilor
Creştin-Umaniste a partidului Umanist din Moldova”.
26-28 octombrie 2006
„Prin religie şi ştiinţă spre pace şi umanism”. Asociaţia
pentru Demnitate Umană cu sprijinul PUM, în colaborare cu
biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva”, a organizat conferinţa
internaţională: „Prin religie şi ştiinţă - spre pace şi umanism”.
Evenimentul a reunit prezenţa unor importanţi oameni de
ştiinţă, politicieni şi slujitori ai cultelor din Germania, România,
Ucraina, Rusia etc.În cadrul dezbaterilor s-a urmărit
constituirea Parteneriatului European pentru Pace şi
Umanism în ţările Europei Centrale şi de Est. Subiectele
abordate au fost: „Credinţa, Religia şi Umanismul în contextul
crizei globale”, „Bioetica – concepţia salvării umanităţii”, etc.
12 noiembrie 2006
Conferinţa naţională a Organizaţiei de Tineret PUM.
(Tineretul Umanist). Tematica conferinţei a fost „Rolul
tinerilor în societate şi consolidarea Organizaţiei de Tineret
a PUM”. În cadrul conferinţei a fost ales Consiliul
Coordonator al Organizaţiei de Tineret, adoptat Programul
Tineretului Umanist. Preşedinte al Organizaţiei de Tineret a
fost ales Bantea Nicolae. Participarea activă a tinerilor s-a
finalizat cu adoptarea unei rezoluţii.

***

Căldură elevilor liceului „Mircea Eliade” din or. Nisporeni.
Sub conducerea prof. I. Mereuţă a avut loc o întîlnire cu
colectivul profesoral - didactic şi cu elevii cl. XI – XII ai
liceului. Scopul întîlnirii a fost expunerea conceptului de
educaţie a Omului Nou. Au mai participat: prof. Univ. Virgil
Mîndîcanu, conf. Univ. Ion Arteni, alte personalităţi marcante.
PUM a donat elevilor utilaj electro-casnic, cadouri de crăciun.
3 decembrie 2006
De ziua internaţională a oamenilor cu deficienţe de sănătate
PUM a organizat conferinţa „Omul cu dificienţe de sănătate
şi asigurarea calităţii vieţii lui”. În cadrul întrunirii s-a constituit,

sub patronajul PUM, organizaţia „Oameni cu dificienţe de
sănătate”. Participanţilor li s-a oferit o serie de cadouri.
Decembrie 2006
Un zîmbet pe faţa copilaşilor. În ajunul sărbătorilor de iarnă
PUM a făcut un gest de binefacere pentru copilaşii internaţi în
secţia de oncopediatrie a Institutului Oncologic, oferindu-le un
set de cadouri. PUM nu este indiferent de soarta micuţilor şi
mereu depune eforturi pentru a le aduce zîmbetul pe faţă.
Acest gest de binefacere, la fel ca şi multe alte gesturi
a PUM, a reuşit să aducă magia Sărbătorilor de Iarnă în
inimile micuţilor bolnavi.
4 mai – 17 iunie
PUM participă pentru prima dată la alegerile locale,
obţinînd următoarele rezultate: 40 consilieri în consiliile
orăşăneşti şi săteşti precum şi un primar.
10 mai 2007
PUM a organizat o serată, dedicată tinerilor, cu genericul:
„PUM pentru tineri”. Serata a întrunit peste 200 reprezentanţi
ai instituţiilor de învăţămînt superior din ţara noastră cît şi
studenţi din România şi Rusia. Programul seratei a mai inclus
concursuri, dansuri, premii şi alte momente atractive pentru
participanţi.
31 august 2007
„Limba – simbol al identităţii naţionale”. PUM a organizat
o masă rotundă cu tematica: „Limba – simbol al identităţii
naţionale”. La întrunire alături de profesorul I. Mereuţă,
preşedintele PUM, au participat filologi, scriitori şi numeroşi
creştini-umanişti. PUM consideră că vorbirea şi cunoaşterea
limbii române este o datorie constituţională a fiecărui
cetăţean al RM.
27 aprilie 2007
„Femeia creştin-umanistă, purtătoare de pace şi umanism”.
La conferinţă au participat feţe bisericeşti, scriitori,
economişti, doamne de afaceri, care au abordat subiecte
privind dezastrul din societate, lezarea demnităţii şi drepturilor
femeii, migraţia excesivă, traficul şi exploatarea sexuală,
destrămarea familiilor, scăderea natalităţii, sănătatea precară
a femeilor şi viitoarelor mame. S-au determinat cauzele şi sau propus căi de soluţionare ale acestor probleme.
11 martie 2007
“Ocrotirea femeii, protecţia maternităţii, stimularea
natalităţii şi educarea omului nou” – a fost tematica
conferinţei PUM. La conferinţă au fost prezenţi medici,
profesori,jurişti din Republica Moldova,România şi Grecia.
1 martie 2007
„Primăvară în suflet – Umanism în ţară.” În cadrul
conferinţei Organizaţiei de Tineret PUM au fost abordate
probleme de mare actualitate în societatea contemporană:
încălcarea drepturilor fundamentale şi lezarea demnităţii
tinerei generaţii, migraţia excesivă a tinerilor peste hotare,
starea precară şi eficienţa redusă a sistemului de învăţămînt
şi de asigurare a sănătăţii.
2 martie 2007
Partidul Umanist din Moldova a comemorat patrioţii
neamului, căzuţi pe câmpul de luptă în războiul de pe Nistru.
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şi formare a societăţii cu adevărat umane
Profesorul Ion Mereuţă, Preşedintele Partidului Umanist,
a propus noi modalitati de rezolvare a conflictului la nivel geopolitic prin participarea Republicii Moldova în parteneriat cu
Rusia, Ucraina, România, Germania, OSCE şi ONU, cu
implicarea societăţii civile. S-a argumentat rolul diplomaţiei
populare, a democraţiei participative, precum si implicarea
personalităţilor din diferite domenii sociale în procesul
integrării.
5 aprilie 2007
PUM a îndeplinit dorinţa unui copilaş. Prof. I. Mereuţă a
remarcat un copilaş, care zîmbea rar din cauza stării
materiale precare din familie. Din cele mai profunde
sentimente creştin-umaniste, dl. I. Mereuţă i-a oferit hăinuţe,
dulciuri, manuale şi um computer, pentru ca băieţelul să
poată progresa în tehnica informaţională. Cu ajutorul lui
Dumnezeu şi cu susţinerea dumneavoastră vom avea grijă
de fiecare familie şi fiecare copil trist.
6 aprilie 2007
De Sărbătorile de Paşti, PUM a oferit cadouri copiilor cu
probleme de sănătate. Prof. I. Mereuţă, alături de alţi colegi
creştini-umanişti, a vizitat grădiniţa nr. 74 din or. Chişinău,
pentru a face daruri copiilor cu grave afecţiuni neuropsihice.În cadrul întîlnirii domnul I. Mereuţă, preşedintele
PUM i-a asigurat că îi va susţine şi în viitor atît în plan moral
cît şi material.
12 aprilie 2007
„Ştefan cel Mare şi Sfînt – simbol al demnităţii naţionale.”
– tematica conferinţei organizate de PUM. Au participat
istorici, cercetători ştiinţifici, medici, profesori, feţe
bisericeşti. În încheiere s-au menţionat cuvintele lui Ştefan
cel Mare: „Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea
şi nu este a voastră, ci a urmaşilor noştri în vecii vecilor”.
26 aprilie 2007
Membrii Partidului Umanist din Moldova, au pus în discuţie
efectele nesetocastice şi teratogene a Cernobîlului, în
cadrul unei Conferinţe.
Profesorul Ion Mereuţă a relatat siguranţele staţiilor
care se află în apropierea Republicii Moldova, siguranţele
tehnice, nucleare, radiologice, ecologice şi corelaţia
dintre tragedia de la Cernobîl.
5 mai 2007
Cu prilejul aniversarii Consiliului Europei, institutie
europeana cu traditie in promovarea democratiei si a
drepturilor omului, Biroului Permanent a PUM au organizat
o conferinţă cu genericul “Partidul Umanist din Moldova şi
procesul de integrare europeană”.
Profesorul Ion Mereuţă, candidat la funcţia de Primar
general al municipiului Chişinău din partea PUM, a declarat:
“Doar cu un primar umanist în fruntea orasului Chisinau vom
avea o Capitală şi un viitor european”.
14 mai 2007
„NU frontierei între neam şi naţiune!”. Partidul Naţional
Ţărănesc Creştin Democrat din România a întrunit partide
politice şi reprezentanţi ai societăţii civile din România şi
Republica Moldova în cadrul unei întîlniri, ce a avut loc la
Bucureşti în incinta Palatului Parlamentului. Întrunirea a avut
ca subiect: „Optimizarea Relaţiilor dintre Romînia şi

Republica Moldova” şi s-a desfăşurat sub formă de
dezbateri. În cadrul întrunirii prof. I. Mereuţă a specificat
următoarele: „... avem nevoie de:
- „Varianta Zero” în redobîndirea cetăţeniei Romîniei;
- relaţii prvilegiate între Romînia şi Republica Moldova;
- de sprijin şi ajutor din partea Romîniei în procesul
întegrării europene a RM etc.”
13-14 iulie 2007
„Drumul Crucii”. Membrii PUM au participat la tradiţionalul
drum al Crucii şi al Pocăinţei în jurul or. Chişinău, dedicat
cinstirii Sfîntului Drepcuviinciosului Voievod Ştefan cel Mare
şi Sfînt.
4 mai – 1 iunie
Am participat la campania electorală 2007, care avea ca
scop alegerea primarului general al municipiului Chişinău.
Candidatul la funcţia de primar din partea Partidului Umanist
din Moldova, profesorul Ion Mereuţă, a avut peste 200 de
întâlniri cu circa 11 000 de alegători, cărora le-a prezentat
programa sa electorală, dorinţa de a reeduca societatea în
stil crestin - umanist, de a promova democraţia, etc.
Conform calculelor, Partidul Umanist din Moldova se
poziţionează pe locul V, după numărul de voturi acumulate,
cu 2 consilieri în Consiliul Municipal Chişinău.
22 iunie 2007
Membrii Biroului Permanent a Partidului Umanist din
Moldova (PUM) au organizat o întrunire în condamnarea şi
comemorarea victemelor fascismului.
La eveniment a participat, Ion Mereuţă, preşedintele PUM,
alături de multe personalităţi marcante din Republica
Moldova cât şi din România, Ucraina, precum şi mulţi lideri
culturali, religioşi, scriitori, doctori habilitati în medicină,
profesori, etc.
16 august 2007
Ion Mereuţă, preşedintele PUM, consilier în consiliul
municipal Chişinău, a anunţat printr-un demers adresat
CMC, despre decizia de a-şi depune mandatul său în
favoarea Bisericii Ortodoxe.
Profesorul Ion Mereuţă având în vedere situaţia şi spiritul
necreativ, care s-a creat în Consiliul Municipal Chişinău, sa determinat să-şi depună înainte de termen mandatul,
acordându-l protoiereului Serghei Cireş, preot-paroh al
Bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, mun. Chişinău,
inclus pe lista candidaţilor la funcţia de consilier municipal
din partea PUM sub nr.3.
27 august 2007
Preşedintele PUM a avut o întâlnire cu unii deputaţi în
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, care
au votat Independenţa Ţării. În cadrul întâlnirii a fost discutată
problema asigurării statalităţii Republicii Moldova.
La acest capitol, dl Ion Mereuţă a declarat: „Statalitatea
unei ţări începe cu baştina, familia, locul de muncă, etc.
Independenţa reală constituie securitatea politică şi
economică a statului nostru. Ea include şi integritatea
teritorială, de aceea trebuie de depus eforturi maxime pentru
ca Moldova să devină o ţară integră.
Numai prin unitate naţională, muncă, pace, credinţă,
înţelegere putem dobândi Independenţa reală, deoarece
Independenţa nu trebuie doar declarată dar şi realizată.”
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Femeia creştin umanistă...
Organizaţia Femeilor Creştin Umaniste
consideră un pas făcut cu dreptul alinierii PUM la
doctrina creştin-umanistă, pentru unificarea forţelor
şi promovarea politicii creştin-umaniste în RM.
Scopul nostru este să contribuim activ la
ridicarea calităţii vieţii în RM, integritatea ţării,
integrarea europeană şi mondială a RM.
Noi Femeile Creştin Umaniste, de-a lungul
activităţii noastre de aproape doi ani, am
sensibilizat societatea pentru a deveni mai bună,
mai educată, mai creştină. Am organizat diferite
seminare, treninguri, conferinte la nivel naţional
unde am pus în discuţie problemele cu care se confruntă femeile
în societate şi împreună am găsit soluţii.
În RM femeile constituie 53% din populaţie. Totuşi condiţia
femeii în societatea noastră este încă destul de dificilă, fiind
afectată de consecinţele crizei economice, cît şi de statutul ei
de mamă şi soţie pe care deseori trebuie să îl combine şi cu
statutul său de întreţinătorul familiei. În familie, care este celula
de bază a societăţii, se educă copiii – viitoarea generaţie a ţării.
De aceia o importanţă majoră în soluţionarea tuturor
problemelor în societatea noastră o are rolul femeii. Anume
femeia va crea baza pentru soluţionarea în comun a problemelor
sociale, economice şi de reintegrare a ţării.
Femeile de pe ambele maluri ale Nistrului au datoria morală
să aducă un nou curent modernist societăţii şi în special politicii.
Ne punem întrebarea: „De ce femeia în politică?”. Pentru că
femeia reprezintă echilibrul şi are ceva din forţa şi misterul
electricităţii: conduce fără a fi văzută.
E multă suferinţă în jur! Nu ne putem lăsa copleşite, dar nici
să rămînem indiferente. Important este să ne implicăm, să facem

ceva pentru soluţionarea acestei probleme. Cu cît
vor fi mai multe femei în politică cu atît ar rezista
mai mult starea de normalitate şi stabilitate, sîntem
cele care am chibzui mai bine fondurile şi, datorită
tenacităţii, prudenţei, cîntărim mai bine totul.
Ţinînd cont că femeile sînt soţii, mame, gospodine,
oameni de afaceri, vor contribui mai eficient la
procesul de reintegrare a ţării noastre, şi trebuie să
avem şi noi un punct de vedere important, ecenţial!
Sîntem cele care ne creştem copiii şi avem un rol
important în formarea lor ca viitori cetăţeni ai RM
şi UE, căci cine ţine mai mult la copii decît o
mamă? Ele ar dori să-şi lase copiii să lupte să-şi rişte viaţa pentru
cauze care nu sînt ale noastre, ci s-ar zbate mai mult pentru crearea
locurilor de muncă, să nu fie nevoiţi să plece în străinatate pentru
a-şi gasi un loc de muncă şi un salariu decent, ceea ce duce în mai
multe cazuri la destrămarea familiilor. Noi femeile, ne dorim nouă
şi familiilor noastre o viaţă cât mai frumoasă, milităm pentru
pace, solidaritate, pentru trai decent pe ambele maluri ale
Nistrului. Indiferent de culoarea politică, femeile luptă pentru
aceleaşi idealuri – duc o politică costructivă. Nu în zadar se spune
că în spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie puternică,
însă am dori să fie invers.
Noi, femeile din RM trebuie să milităm pentru eradicarea
sărăciei şi a corupţiei la toate nivelele, pentru programele sociale,
pentru diminuarea decalajelor dintre sat şi oraş şi reducerea
diferenţelor de trai dintre diferite zone geografice ale ţării.
Elvira PANTEA,
Preşedintele Organizaţiei Femeilor
Creştin-Umaniste a PUM

UMANISMUL CREȘTIN
Umanismul e o concepţie de viaţă care
încunună perioadele zise de aur ale
clasicismului elen şi clasicismului latin.
Umanismul reprezintă un sistem de principii,
valori şi realizări, ţîşnit din geniul minunat al
vechilor eleni, văzut ca o cucerire considerabilă
a spiritului omenesc. Problema centrală a
manismului este descoperirea şi preţuirea pînă
la exaltare a tuturor potenţelor umane care,
educate şi promovate prin toate mijloacele
ştiinţei şi ale artei, sunt în măsură să ofere, ca
rezultat, tipul omului ideal, o încarnare
desăvârşită a frumosului şi binelui. Apariţia unei
asemenea făpturi armonioase nu e un produs
spontan al naturii. Ea are ca temeiuri, aplicaţii
ale unor principii şi adevăruri pentru care lumea
s-a străduit şi a sângerat milenii de-a rândul.
Cea dintîi şi cea mai solidă temelie a
umanismului este descoperirea raţiunii şi a
rolului ei hotărâtor în programarea şi trăirea
vieţii. O raţiune autonomă, degajată de balastul
superstiţiilor şi al convenţiilor, orientată exclusiv
spre cercetarea adevărului şi căutarea
armoniilor în lume şi mai ales la om. Aceste
armonii nu sunt însă posibile fără cultul măsurii
şi al frumosului. Frumuseţile umaniste sunt atât
somatice cât şi spirituale. Dreptatea,
cumpătarea şi răbdarea sunt alte coordonate
ale tipului umanist. Înţelepciunea e regina tuturor

acestor virtuţi, iar dorul nesfârşit de viaţă e
susţinătorul lor. Fundalul larg pe care se
desfăşoară toate aceste podoabe ale spiritului
omenesc este libertatea.
S-a zis că apariţia creştinismului a însemnat
prin concepţia şi practica lui de viaţă, extirparea
integrală a umanismului şi înlocuirea lui cu acea
filosofie şi morală de sclavi, care ar fi desfigurat
atât de dureros demnitatea şi mândria umană. În
realitate, predica evanghelică şi gândirea
patristică n-au eliminat, ci au reformat şi
transformat umanismul greco-latin. Principiul
umanist al încrederii nelimitate în puterile omului
a fost corectat în sensul că omul fiind o creatură
cu puteri limitate, încrederea în el trebuie să fie
precedată şi pregătită de încrederea în Cel
Atotputernic, care dispune de energii nelimitate.
Raţiunea este însuşi chipul lui Dumnezeu în om.
Ferirea ei de orgoliu şi de nedreptate, adică de
păcat, şi orientarea ei continuă după datele
revelaţiei şi după lumina cea neapusă a harului,
îi asigură o funcţionare care îl ridică pe om pînă
la îndumnezeire. Căutarea frumosului umanist e
completată prin iubirea frumosului spiritual şi
transcendent. Dorul nesfîrşit de viaţă al grecului şi
latinului păgîn e corectat şi completat în sensul că
viaţa de aici fiind un stadion în care ne pregătim
pentru a intra în viaţa eternă, se cuvine ca
existenţa noastră în trup s-o trăim demn şi

frumos. Există, deci, un umanism creştin,
adevărat, integral.
Umanismul creştin este de fapt o sinteză
din adevărurile permanente ale păgânismului
cu creştinismul. Amândouă acestea insistă
asupra valorii unice a personalităţii umane.
Elementele care intră în compoziţia
umanismului creştin sînt prezentate de Sf.
Grigore astfel: „Orice om rezonabil va conveni
că din toate bunurile ce ne stau la dispoziţie,
cultura este cel mai de seamă. Nu vorbesc
numai de această cultură mai nobilă care este
a noastră (a creştinilor)..., ci şi de cultura
profană... Din această cultură noi luăm ce este
folositor pentru viaţă şi pentru satisfacţii,
înlăturăm ce este primejdios... Noi am reţinut
din cultura profană ce este căutarea şi
contemplarea adevărului. Am înlăturat ceea ce
duce la demoni, la eroare şi la prăpastia ruinei.
Dar chiar aceste erori ne pot sluji pentru
evlavie, făcându-ne să înţelegem binele prin
contrast cu răul... Prin urmare nu se cuvine a
condamna ştiinţa, pentru că le place unora să
o afirme. Cei ce susţin o asemenea părere
trebuie socotiţi drept nepricepuţi şi ignoranţi,
care ar vrea ca toată lumea să li se asemene,
pentru ca să ascundă în faţa comunităţii,
insuficienţa lor personală şi să scape de
reproşul de incultură”.
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Umanismul ortodoxiei româneşti
Se poate vorbi de un umanism al
ortodoxiei româneşti? Cu siguranţă.
Umanismul ortodoxiei româneşti a purtat mai
mult un caracter popular. Deşi poate fi
considerat modest în aparenţă, umanismul
popular al ortodoxiei româneşti are meritele
lui. El a fost cadrul spiritual al neamului
românesc de-a lungul evoluţiei sale până în
pragul epocii moderne şi contemporane. El
a creat o omogenitate de simţuri între
rândurile populare, împărţind aceaşi credinţă
vie, ortodoxă. Acest umanism a făcut
comuniunea românilor din Ardeal, Muntenia
şi Moldova. Cu caracterul său popular, el a
evitat de a crea mai târziu neînţelegeri între
fiii drept credincioşi ai ţării. Sentimentul
ortodox a fost acela care a generat lupta
pentru creştinătate împotriva păgînilor,
dîrzenia ostaşilor şi cuminţenia sătenilor. El
a făurit ideea solidarităţii creştine, frăţietăţii
şi păcii.
Înainte de a apărea în creaţii literare sau în
imitaţii literare mai înalte, umanismul ortodox
românesc răsare, ca expresie a
neîntreruptului umanism bizantin, întîi în
literatura populară şi în iconografia
bisericească, prin acea sinteză eleno-creştină
care îmbină sibilele şi vechii filosofi eleni cu
sfinţii şi sfintele calendarului nostru. În
Cronicile noastre vechi, în Legenda Sfintei
Cruci, în Cheia Înţelesului, apoi în picturile
murale, de obicei exterioare, ale multor din
Bisericile Bucovinei, Moldovei, Munteniei se
află pomenite sau pictate nume ori chipuri de
sibile, filosofi greci, înţelepţi iudei şi orientali.
Aceste sibile sunt un reflex al umanismului
grec în ortodoxia românească. Dacă sibilele
au rol de prevestitoare ale venirii
Mîntuitorului, filosofii prezenţi în iconografia
ortodoxă şi creştină în general simbolizează
pregătirea spirituală a lumii păgîne pentru
primirea Evangheliei. E semnificativ că atît
sibilele cît şi filosofii sînt pictaţi de cele mai
multe ori nu înăuntrul, ci în afara bisericii, pe
zidurile exterioare. Sibilele şi filosofii
reprezintă încercările spiritualităţii păgîne de
a duce lumea în împărăţia mîntuirii, care e
Biserica. Aceste încercări au reuşit mai mult
sau mai puţin în misiunea lor. În orice caz,
ele fac parte – deşi modest – din economia
mîntuirii. Iată de ce ele intră, aşa de
armonios, în sinteza umanismului creştin.
Sub influenţa mai mult sau mai puţin
directă mai întîi a Renaşterii bizantine
umanismul popular exprimat prin iconografie
şi prin literatura populară începe să se ridice
la trepte din ce în ce mai înalte. Umanismul
ortodoxiei româneşti începe cu timpul să se
manifeste prin cultura însăşi pe care şi-o
asimilează un număr de membri ai clericului

superior, unii dintre boieri sau dregători şi
chiar unii dintre domni. Amintim doar
Mitropoliţii Varlaam şi Dosoftei, deşi
exemplele de ierarhi ortodocşi cu cunoştinţe
de umanism grec sau umanism latin sunt mai
multe. Clericii noştri totuşi, cu mici excepţii,
n-au avut norocul unor dregători români, ale
căror cunoştinţe umaniste grefate pe
substanţă ortodoxă erau superioare celor ale
clericilor. Lucrul se explică prin educaţia
aleasă umanistă pe care aceştia au primit-o
în tinereţe la şcoli vestite peste hotare, prin
desele şi uneori lungile lor călătorii în
străinătate şi în fine prin crearea de legături
culturale internaţionale. Nicolae Milescu,
Constantin Duca, Dimitrie Cantemir şi
Mavrocordaţii sînt elevii „Marii Şcoli” a
Patriarhiei din Constantinopol; Miron Costin
este elevul şcolilor umaniste din Polonia etc.
Una dintre notele specifice ale
umanismului ortodoxiei româneşti este
caracterul său democrat şi nu aristocrat. În
timp ce umanismul Greco-roman pur se
adresează unui cerc restrîns de iniţiaţi,
savanţi şi literaţi, umanismul ortodox
românesc se adresează întregului popor.
Acesta urmăreşte nu formarea unei oligarhii
culturale, ci luminarea întregului popor.
Umanismul ortodox românesc este
făuritor de cultură. El a găsit o cultură
frumoasă ortodoxă la apariţia lui. Dar el o
adînceşte, o amplifică şi o orientează în
sensul realizării clasicismului creştin. Pentru
anumite servicii pe care le aducea Rusiei la
Poartă, Milescu cere ţarului drept răsplată
subvenţii pentru mănăstiri, şcoli, etc.
Preocuparea de a ridica nivelul cultural al
poporului e prezentă în sufletele tuturor
umaniştilor noştri, în deosebi clerici.
Printre cele mai preţioase opere de cultură
pe care umanismul românesc le-a adus ţării,
au fost în primul rînd tipografiile. Ele au fost
introduse de Biserică încă din secolul XVI.
Din tipografiile de la Trei Ierarhi, de la
Cîmpulung, de la Tîrgovişte etc. au ieşit mii
de cărţi: cărţi de slujbă, cazanii, pravile, cărţi
originale în greacă sau slavonă, prelucrări,
compilaţii şi mai ales traduceri. Traducerile
în limba românească sînt unul din meritele
excepţionale ale umaniştilor români. La
început aceste traduceri sunt greoaie, dar
continua lor şlefuire va aduce şi naturaleţe şi
armonie. Cazania lui Varlaam, Noul
Testament al lui Simion Ştefan, lucrările
Mitropolitului Dosoftei şi Biblia de la 1688
desăvîrşesc unitatea limbii literare. Biblia de
la 1688 este considerată un monument literar
fără pereche. Expresia ei e o limbă unitară şi
cel mai important substrat al limbii noastre
literare. Traducerea Bibliei a răspîndit

învăţătura de carte pînă în straturile de jos
ale poporului.
Tot sub aripa umanismului se
promovează artele bisericeşti ca: arhitectura,
sculptura, gravura; estea evoluează spre
clasicism, cînd se ia legătura directă cu
Bizanţul sau se primeşte influenţa veneţiană.
Bisericile de la Curtea de Argeş, de la Trei
Ierarhi şi cele brîncoveneşti sînt expresii
artistice ale celui mai pur umanism creştin.
Umanismul ortodox românesc este
naţional şi ecumenic în acelaş timp. El atrage
atenţia asupra originii daco-romane şi se
străduieşte să elaboreze o cultură
românească. Dar în acelaş timp el este
ecumenic prin universalismul însuşi al
Bisericii şi prin năzuinţa realizării unui tip de
om ideal: omul eleno-creştin în cadrul
românismului.
Umanismul clasic şi umanismul Renaşterii
apusene sînt raţionaliste. Umanismul
românesc nu e raţionalist, ci credincios.
Formula care acoperă întreaga perioadă a
umanismului ortodox românesc este: „tot ce
e bun şi frumos, este pentru slava lui
Dumnezeu”. Operele cronicarilor stau pe
bază morală-religioasă, iar arta este
esenţialmente religioasă. Biserica fiind
instituţia care prin excelenţă făcea cultură,
umaniştii ortodocşi deveneau teologi şi încă
uneori teologi de seamă . Umanismul
ortodox românesc, fidel continuator al
umanismului clasic creştin, este o
considerabilă forţăsocială. În trecut el a
organizat, prin Biserică, relaţiile sociale, el a
dat pravilele, el făcea singur asistenţa socială,
el trimitea ajutoare la Locurile Sfinte. Acest
umanism e omenos şi generos, ca Isus
Hristos însuşi. „El ne-a modelat sufletul
după ortodoxie şi a fă cut din noi unul din
neamurile cele mai ospitaliere şi mai sensibile
la nenorocirea altora” (preotul Ioan
G. Coman).
Umanismul ortodoxiei româneşti
culminează cu sfinţii săi. Sfinţii români
exprimă, ca toţi sfinţii de altfel, un raport de
dulceaţă şi de intimitate a sufletului omenesc
cu Dumnezeu. Faptele unora dintre sfinţii
noştri au un rol hotărîtor în viaţa naţională
prin promovarea acelui umanism eroic, fără
de care noi am fi dispărut ca neam. Scena
dintre Daniil Sihastru şi Ştefan cel Mare
învins în lupta de la Valea Albă – Războieni
respiră acelaşi umanism patriotic. Ortodoxia
românească e purtătoare şi promovatoare de
umanism; nu de un umanism pur păgîn, ca
acela care face esenţa culturii vechi grecolatine, ci de un umanism sinteză, în care pe
lîngă elenism şi latinism intră mai ales
creştinism.
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