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„Dacă Biserica ar dispărea din

istorie, istoria n-ar mai avea 

oameni. Ar dispărea şi omul. ”

- Petre Țuțea
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Cezar 
A. Mihalache

CCând Europa a încer-
cat să contureze un instrument
de cenzură al informaților pe
cel mai „viral” domeniu al noilor
formate media, internetul, pen-
tru un control al rețelelor de
dezbatere dar și al presei elec-
tronice, măcar a căutat să
impună, înainte de toate, un
cadru de reglementare. Dacă
acesta ar fi izbutit, în speță
aprobarea maleficului acord
ACTA la nivelul Uniunii Eu-
ropene, ar fi urmat în mod cert
și conturarea, legală, a unor
instituții-instrument de control.
Dar, chiar dacă ACTA a fost
respins, presiunile vizând con-
turarea unor mecanisme de
control au continuat la noi.
Fără a de vorbi măcar public,
ca dezbatere democratică a
unei inițiative vizând legalitatea
juridică și a oportunității în
spațiul media a creării unui in-
strument specific de control, se
încearcă o extindere abuzivă a
sferei de acțiune a unui organ-
ism deja existent.

Și nu este nici un se-
cret că, de multă timp, Consil-
iul Național al Audiovizualului
(CNA) jinduiește la uriașa felie
de comunicare a internetului.
De acolo de unde, dacă și-ar
putea înfige ghearele acapara-
toare, instituția ar putea să
stoarcă mulți bani din amenzile
pe care, acum, este limitată a
le aplica doar, așa cum îi
spune și titulatura, la nivelul
audiovizualului. În speță, tele-
viziunilor și a radiourilor. De al-
tfel, în cârdășie cu legislativul,
speculând frustările unor par-
lamentari ale căror unice
proiecte ca aleși ai neamului
vizau croirea unor inițiative
legistive vizând controlul
blogurilor și al ziarelor elec-
tronice, CNA a mustit de multe
ori în pofta de acaparare a unui
domeniu extrem de suculent
pentru un eventual organism
coercitiv.

E adevărat, inițial, din-
colo de latura financiar-
pecuniară vizată de CNA, era
vorba mai mult de interesul di-
verselor ocârmuiri de a con-
trola un segment ostil
planurilor acestora: presa
scrisă. Pentru că, prin acor-
darea dreptului de a amenda
activitatea asociată presei
electronice, CNA putea face ul-
terior și pasul ca organism de
reglementare a presei scrise.
Mai întâi a presei online, la vre-
mea respectivă ziarele elec-
tronice fiind doar niște
„cenușărese” față de ziarele pe
hârtie, pentru a cuprinde apoi
în cadrul de reglementare, ca
ținta supremă, presa tipărită. Și
au numeroase proiectel stre-
curate în parlament care încer-
cau să dea astfel de puteri

CNA-ului. Nu după mulți ani,
însă, „ierarhia” avea să se
răstoarne, ziarele tipărite de-
venind ele cenușăresele celor
electronice. A fost momentul în
care cenzura și sugrumarea
până la dispariție a presei
scrise erau mult mai facile prin
intermediul mecanismelor fi-
nanciare. De la restrângerea
accesului la publicitate, prin
masiva dezagregare a mediu-
lui economic, la scumpirea hâr-
tiei de ziar, prin desființarea
fabricilor de hârtie și în-
dreptarea spre hârtia mult mai
scumpă din import, dar, mai
ales, prin controlul și
desființarea secțiunii vitale a
mecanismului de aducere a
ziarelor și revistelor la în-
demâna cititorilor. În speță,
rețelele naționale de difuzare a
presei, desființate sau limitat la
structuri zonale, dar și elim-
inarea, sub presiunea
comercială a „vadului”, a mii de
chioșcuri și tarabe de ziare. Și
totuși, deși ziarele pe hârtie,
reduse drastic ca număr și tiraj,
nu mai reprezentau un pericol,
pofta Consiliului Național de a
reglementa ceva ce nu avea
trecut în statutul de funcționare
s-a menținut. Mai mult, grației
noilor media, a interacțiunii la
nivelul acestora, dintre ra-
diourile și televiziunile clasice,
aflate în modul de regle-
mentare al CNA, cu ziarele și
revistele electronice, instituția
a reușit să mai facă un pas
spre momentul creării
justificărilor necesare. În plus,
faptul că presa scrisă, a se citi
„libertatea de exprimare”, a
reușit să supraviețuiască,
refugiindu-se, ea între paginile
electronice ale internetului, dar,
în special, consemnarea unui
rol deloc neglijabil pe care au
reușit să-l joace ziarele elec-
tronice și blogurile în timpul
campaniei locale din acest an,
furnizând diverselor forumuri
de discuții, asociate ori nu
acestora, subiectele necesare,
au readus presa electronică în
atenția CNA. Iar cum
inițiativele legislative de control
al presei ale unor personaje
precum Prigoană, Gișe sau Ol-
tean, care au facut valuri cu
propuneri de legi care să îi
pedepsească pe cei ce „se as-
cund în spatele presei online”,
au rămas în sertarele parla-
mentului, fie și în stadiul de
conservă, alegerea momentu-
lui și a „motivației” CNA-ului de
a „sugera” unor aleși să
desfacă putoarea botulismului
deja împachetat ca inițiative
legislative este singura barieră
între starea de azi și starea de
mâine, cea a loviturii de grație
dată libertății de exprimare.
Dar cum să ajungă CNA, fără
să încalce violent democrația,
să invoce dreptul de control al
presei electronice? Răspunsul
a venit din identificarea unui

mijloc abject, dar eficient, prin
emiterea unor pretenții vizând
„reglementarea” ctocmai a
acelor segmente din compo-
nenta presei scrise electronice
care fac legătura cu au-
diovizualul clasic. Este vorba
fie de structurile de radio și
televiziune online create de an-
umite publicații, fie de gestul
altor reviste electronice de a in-
sera clipuri și filme pe plat-
formele lor multimedia. În
acest context trebuie să citim
„directiva” pe care Consiliul
Național al Audiovizualului a
dat-o Poliției Române privind
încălecarea abuzivă a site-lor
online care difuzează filme. 

Aparent, măsura a
venit ca urmare solicitărilor
unui operator privat al au-
diovizualului, ProTV, care, der-
anjat că propria-i platformă de
difuzare a filmelor în mediul
online, contra cost, nu reușea
să „producă” (mai ales în
condițiile existenței a zeci de
site-uri echivalente, dar gratu-
ite), a apelat la CNA, un or-
ganism al statului, pentru a-i
apăra interesele comerciale!

Or, în condițiile în care
multe dintre site-urile ziare lor
și revistelor electronice
difuzează astfel de filme și
clipuri pe platformele lor (să ne
gândim doar la documentarele
„sensibile” pe care televiziunile
„mari” nu le transmit niciodată),
inclusiv publicitate audio-
vizuală pe care CNA și-ar dori
să o „reglementeze” și în
mediul virtual, tot ceea ce se
întâmplă acum constituie doar
un mjloc de creare a justificării
de a pune gheara pe tot ceea
ce înseamnă presă
electronică. Este însă o
construcție cu mult dincolo de
lege, CNA neavând dreptul să
ia la puricat aceste site-uri, fie
și în condițiile în care acestea
difuzează producții audio-
vizuale fără a respecta drep-
turile de copyright. Pentru că,
în asemenea situații, stabilirea
furtului intelectual este de
competența instituției care se
ocupă de drepturile de autor,
ORDA, și nu a CNA-ului care
își crează abuziv acea justifi-
care necesară extinderii
„competențelor” pe care le are
prin lege.

Suntem, de altfel, în
fața unui moment de cotitură
pentru audio-vizual și online.
Dacă CNA nu va fi adus rapid
în limitele date de lege, pentru
că Internetul nu face parte din
aria de acoperire a regulilor im-
puse de acest organism, noile
ținte de reglementare ale aces-
tei instituți de dat amenzi, care
se va transforma rapid din CNA
în CNAI (Consiliul Național al
Audio-vizualului și Internetului),
vor fi serviciile de televiziune
online, live sau preplătite.

●

Devizele amăgirii...Devizele amăgirii...

Iulian
Chivu

OO nouă campanie
electorală, un nou prilej de a
arunca în agora zoaia
defulărilor amânate, dar mai
ales un nou prilej de a-i
amăgi pe cei vreo două mil-
ioane de alcoolici autohtoni
din statistilile Uniunii Eu-
ropene și anturajul lor
(românii adulti, citim într-o
astfel de statistică, consuma
18,5 litri de alcool/locuitor, cu
20 la sută mai mult decat
media UE). Mai mult decât
atât, se recurge din nou, cu
bunăvoință social-democrată,
la fondul național de creduli-
tate capabil încă să facă 
istorie pe plaiurile mioritico-
mineritice ca și în 1992 când
erau hăituiţi cei ce nu
mâncaseră salam cu soia,
fiindcă veneau să-și ia
moșiile înapoi, ca și în 1996,
când ne decideam cu greu să
facem schimbarea, ca și în
2000, când se vota  schim-
barea schimbării, ca și în
2004, când ne răzgândeam
încă o dată și ne doream
dreptate și adevăr, şi mai
apoi, ca în 2008, când se
promitea un Parteneriat pen-
tru România, și tot aşa, vorba
cuiva, mai săraci ca anul tre-
cut, ca anul acesta și ca de
când ne știm, nu am fost
niciodată.

Dar fiindcă tot vorbim
despre asta, aceleaşi statis-
tici ale UE ne găsesc pe un
nefericit loc al doilea (totuși!),
după Bulgaria, în rândul celor
mai sărace ţări comunitare,
fără să ne impresioneze că
Cehia, și ea fostă țară
socialistă, este mai puțin
afectată de sărăcie chiar
decât Austria sau Suedia. Ori
să nu uităm că tranziția Ce-
hiei se realizează de post-to-
talitaristul Václav Havel, nu
de criptocomunistul Ion Ili-
escu și nici cehii nu sunt
români. Aceste lucruri nu sunt
premise încropite pentru un
raționament forțat, ci niște
cauzalități  care conduc la an-
ticiparea unei campanii elec-
torale cu o altă originalitate;
una a argumentelor frag-
mentare, rupte de context,
dar înflăcărate, inflamabile,
incendiare.Colegiile au fost
năpădite de candidaţi
providenţiali, gen Becali,
Ponta, Dan Diaconescu, dar
şi alţii scoşi de la rezerva cu
miros de naftalină a cântecu-
lui popular, a menestrelilor, a
jurnaliștilor refuzați de profe-
sie și a altor veleitari. Vet-

eranii, nearmonizați, agită
partitura flașnetelor răgușite
prin spațiile editoriale ale
unor televiziuni de duzină sau
ale unor ziare care, în afara
corectorului, se mai citesc
doar între colegii de partid. În
plină campanie, guvernul
face un împrumut de pe
piețele externe de 1,5 mil-
iarde de euro, scadent în
șapte ani, premierul își
depune candidatura în Gorj
sub girul subtil al
președintelui Parlamentului
European Martin Schulz,
venit să facă vocalize cu nu-
mele lui Brâncuși. Un altul se
rățoiește la ambasadorul
american, ca în poezia lui
Topârceanu (Ce-ai cu noi,
bă?/Pentru ce să dăm cu
var?). DNA-ul pare că își
vede de treabă și face, deco-
rativ, descinderi ba în lumea
interlopilor, ba prin linia a
doua a corupției, adică printre
afaceriștii bancari.

Senatul agită teatral
floreta lui Mircea Diaconu în
duel cu Puterea
Judecătorească, iar Dan
Voiculescu, proaspăt candi-
dat la un fotoliu de parlal-
mentar, în ciuda statutului
său de fost colaborator al
Securităţii, încă mai crede în
cea de a treia suspendare a
lui Traian Băsescu,
președintele pus sub obrocul
cenzurii draconice şi redus la
tăcere. De cealaltă parte,
românul năucit între lovituri
sub centură și credulitatea lui
strămoșească trage linie și
adună deînmulțitul cu
împărțitorul după aritmetica
lui ce-am avut și ce-am pier-
dut: Munca lui este, după cea
a bulgarului, cel mai prost
plătită în UE, pe când cea a
belgienilor și a suedezilor se
situează la polul opus.

Dezamăgit că îi dă
mereu cu rest, mai adaugă în
caietul cârciumarului o sută
de adio mamă, ce dacă la noi
excesul de alcool omoară
anual mai mulți oameni decât
SIDA și TBC-ul la un loc. Apoi
o să vină și dom’ primar să-i
dea și el un rând de  inox ca
să voteze și de data asta cu
PSD-ul, că poate așa cele
8.700.000 de săraci din
România, socotiți după stan-
dardele UE, se vor pricopsi
cu mai vechile speranțe
mărunte, proiectate în prox-
imitate, adevărate diviziuni
de orizont, submultipli
amăgitori ai amânării de azi
pe mâine a deștepării noas-
tre electorale.

●
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Un Nobel pentru calul meu!Un Nobel pentru calul meu!

Corneliu
Florea

„CCe tristă e soarta
scriitorilor români: ciudăţenii
nici măcar interesante,
venite dintr-un spaţiu total
ignorat, dintr-o ţară fără
identitate, fără istorie,
fără nimic de aşteptat de la
ea şi de la cei ce o locuiesc.
Dar asta e o veche
poveste’’ scrie MIRCEA
CĂRTARESCU în volumul
său „Frumoasele străine”

De mult, un domn şi
după el alţi, mulţi domni, au
cerut în scris: „O bere pen-
tru calul meu!”. Mi-a plăcut
comanda, cred că şi cailor,
fiindcă o bere e o be-
re, ecologică, sănătoasă,
diuretică. Dar, de la un timp
m-am întrebat: pentru ce fel
de cai au comandat ei bere,
chiar au avut cai berofili (cu-
vânt improvizat ad-hoc) sau
i-au plăsmuit pentru o idee
sau pamflet? 

Şi aşa am ajuns să-
mi imaginez un cal care
vrea şi un Nobel, pe lângă
bere. De ce nu, doar s-a dat
liber şi la imaginaţie din De-
cembrie 1989, scrie şi la
ziar. Eu oricum nu ţin seama
că, între timp, libertăţile au
fost modificate genetic, par-
don politic ca pe vremuri, eu
scriu despre Nobel.

Şi, cum spusei, calul
imaginat de mine, nechează
şi bate din copite, în miez de
noapte, că vrea un Nobel.
Mă duc la el să-l liniştesc
fiind prea târziu şi toate s-au
închis, peste tot, chiar şi la
Stockholm. Atât mi-a trebuit,
era să-mi dea o copită de
să-mi sară proteza din gură.
Îl înţeleg, sunt tolerant cu
calul, fiinţă nobilă, dar cu
mai multe picioare, şi
omeneşte încerc să-l
calmez cu una cu alta, dar
nu-mi scapă să-l întreb de
ce vrea el neapărat un
Nobel? Şi ce fel de Nobel
vrea, că sunt mai multe sor-
timente. Nici mai mult nici
mai puţin, el vrea un Nobel
pentru Literatură. No, Du-
mitre, atât ţi-a fost, tu ţi l-ai
imaginat, descurcă-te!
Naiba te-a pus să citeşti
„frumoasele străine’’
aşteptându-te la nu ştiu
ce… Ştii ce, l-a citit şi Io-
ranna împreună cu mine,
aşa că lasă subînţelesurile
şi submultipli lui.

Oameni buni, întâi
de toate, credeţi-mă, eu
sunt unul dintre milioanele
de cititori români, care sin-
cer, pe cuvântul meu de om
simplu şi cinstit, aş dori un
premiu Nobel pentru liter-
atura română acordat unui
scriitor român. Poate şi
dumneata, dragă cititorule

român, doreşti acest lucru,
fiind unul dintre acele mil-
ioane de români care,
împreună, credem în scri-
itorii români că pot să ne
satisfacă această dorinţă,
pentru că nu suntem o ţară
fără identitate, fără istorie, ci
din contră avem inteligenţă
şi imaginaţie creativă chiar
şi în literatură, precum au şi

celelalte naţiuni. Avem
speranţe în scriitorimea
noastră că, poate, prin sen-
sibilitate, dăruire, trudă, să
ne proiecteze mai bine în
lume. Dar, nu aşa, să aud
calul, în miez de noapte,
cerându-mi şi mie un Nobel,
după ce a scris sub specifi-
cul naţional ne exhibăm fără
jenă organele atavice ale
unui trecut ciobănesc, ne
vine greu să-l susţinem. Aşa
că n-are decât să şi-l caute
şi adjudece singur printre
ceilalţi ce nu au trecut
ciobănesc şi miros de
stână, ca noi românii.

Mie nu mi-e ruşine
că mă trag din ciobani, eu
iubesc plaiul mioritic cu ma-
joritatea oamenilor lui aşa
cum sunt. Şi-i dau o bere de
drum bun, fiindcă tot dă din
copite că are să plece din
stâna noastră, în alte părţi,
unde sunt sălaşe mai
luxoase, cu aer condiţionat
şi trotuare spălate cu
şampon pentru cai breji ca
el. Nu mă scuteşte, îşi
aduce aminte de Herta
Muller că a trebuit să plece
din România să primească
Nobelul pentru literatură, şi
ea a scris la fel ca el, poezie
şi proză roză. Argument lui,
nu are decât să o ia din loc.
Nu-l ţinem legat de stâna
noastră.

Nu pleacă, s-a do-
molit, a lăsat capul în jos,
pare dărâmat, deprimat. Mi
se face milă de el, încerc din
nou, eşti cal bătrân, pardon
matur, ştii cum merg tre-
burile în literatură, cum vă
mâncaţi pe Dâmboviţa, aşa-
i peste tot şi nu te mai pune
cu iepele, şti că nu poţi…
Am răbdare, îl mângâi pe
coamă şi povestesc:

„Stăteam cu Ioranna la o
terasă pe frumosul pietonal
din Fussen, ştii care, ai fost
pe el, şi vis-a-vis era o
librărie care ne atrăgea
privirile. Când am terminat,
ne ridicăm şi intrăm în
librărie.

F r u m o a s ă ,
ordonată, bogată şi cu două
nemţoaice să le pupi, nu că

erau frumoase, ci de ama-
bile ce erau. Privim,
atingem, răsfoim şi
comentăm şi deodată Io-
ranna zice: „Dumitre, dar
nemţii, ăştia, au zeci de scri-
itori de-ai lor, băştinaşi, ce
scriu de zeci de ani, cum de
nu s-a găsit unul dintre ei,
mai breaz ca Herta Muller,
să i se dea premiul Nobel
pentru Literatură?” Rămân
perplex! Uite, calule, până la
Ioranna, care citeşte şi scrie
pe lângă profesia ei, nimeni
dintre scriitori şi critici
români nu a pus această în-
trebare, care era de întrebat
şi de răspuns. 

Nu le-a trecut prin
cap o întrebare esenţială,
obligatorie pentru un IQ cât
de cât mai elevat de con-
deieri despre cum merge de
politic Nobelul pentru
literatură. Asta-i una la
mână, a doua e că Ioranna
nu te are la rânză, cum zic
ardelenii, mai ales după ce
a citit «De ce iubim femeile»
şi frumoasele străine în
care, de la un capăt la altul,
discreditezi România, pe
care o scrii Românica ca
ţiganii, ceea ce ne face să
credem ca nu te-a chemat
cărtărescu de la carte ci
căldărescu la origini. 

Ţi-ar conveni ca în
loc de scriitor roman să te
numim scriitor romanic?! 

Apoi în cele două
scrieri vorbeşti murdar, jos-
nic de români şi de tot ce
este românesc, ca să nu-ţi
amintesc decât cât de oribil,
murdar o portretizezi pe
Sofia Vicoveanca la pagina
95: „o… mogâldeaţă…
cocârjată… broboadă pe
ochi… un soi de traistă în
spinare… opinci uriaşe…

port popular de o
hidoşenie… mirosind a
stătut… cu arniciul
mucegăit… voce de baci de
la oi… şi închei… Era
Muma-Pădurii!” Te-a ros in-
vidia că toată asistenţa în-
cremenise siderată în
scaunele ei cum conchizi. 

Uite îţi sugerez, să
citeşti această pagină unui
psihiatru, care nu te
cunoaşte şi să-l întrebi ce
părere are despre autor.
Atât. Ba nu, fă-i un portret şi
lui Băsescu 2012, care ti-a
proptit o tinichea în piept
pentru video-clipul de
susţinere în alegerile
prezidenţiale. Hai, nu fi
poltron, ce contează că e
„zeus”, nu ne lăsa cu impre-
sia că numai de
„mogâldeţe” ai curajul să te
legi. Când am să mă întâl-
nesc cu DOAMNA SOFIA
VICOVEANCA am să-i pup
mâna, şi ca medic ce sunt,
am să-i spun să nu te ieie în
seamă, pentru că de la un
timp ţi s-a stricat
mansarda… de când cu No-
belul Hertei Muller.

Şi pentru că am
ajuns noi doi, acum în miez
de noapte, până aici cu vor-
birea, să-ţi spun şi finalul de
la Fussen. Era vară şi fru-
mos pe acel pietonal, de pe
care nu ne mai dădeam duşi
şi luându-ne pe ale literaturii
valuri, am întrebat-o pe Io-
ranna, care citeşte de o sută
de ori mai mult decât scrie,
cine crede ea că e
îndreptăţit la Nobel pentru
Literatură dintre români? S-
a uitat la mine în dungă şi
mi-a zis: „Mă m-ai întrebi,
păi daca i l-au dat Hertei
Muller, Paul Goma îl merita
de zece ori până acum, fiind
vorbă de dezvăluirea şi con-
damnarea comunismului din
România, şi de cinci ori ca
scriitor mai bun”. Îi dau
dreptate, eu am citit cu in-
teres pe Paul Goma şi
împins de curiozitate şi pe
Herta Muller, curiozitate ce
mi s-a topit repede…

Hai, calule, revino-ţi,
nu cădea în depresie din
cauza chinezului ce a luat
Nobel-ul 2012, vorba
Coanei Zoiţica: „capul sus,
calule, asta nu-i cea din
urmă decernare de Nobel’’.

Bea o bere, ca alţi
cai şi puneţi o ecuaţie: între
pleiada scriitorilor germani,
ce scriu de zeci de ani fără
să primească recent un Pre-
miul Nobel, şvaba Herta
Muller ale cărei cărţi nu se
citesc mai mult de jumătate
şi-s abandonate, să nu-ţi
spun cu ce comentarii, şi
Paul Goma, care zeci de ani
a dezvăluit adevărul despre
dictatura comunistă din
România, despre suferinţa
basarabenilor, fiind

basarabean, dar niciodată
nu a ultragiat ţara ci a criti-
cat direct, deschis scri-
itorimea română pentru că a
scris la comandă şi-a îndoc-
trinat cititori, cine era mai
îndreptăţit la Nobel pentru
literatură?! Să fim raţionali,
înaintea tuturor vanităţilor şi
nedreptăţilor societăţii.

Ca să fii un scriitor
român, nu un scriitor ro-
manic, trebuie întâi de toate
să fii alături de concetăţenii
tăi, la bine şi rău, să-le scrii
bucuriile şi supărările,
durerile să i le alini, să-l în-
curajezi cu personaje care
să-i antreneze în reuşită. Să
critici cu aplomb pe cei ce
ne mint, fură şi urăsc. Şi vei
simţi cum cititorii te vor
îndrăgi şi te vor susţine pen-
tru un Premiu Nobel!

Aşa credem noi,
mulţi dintre cititori români,
ce dorim sincer să avem un
Nobel pentru literatura
noastră, pentru că va fi al
nostru al tuturor. Dacă nu-ţi
place felul şi judecata
noastră, ştii că nu te-a legat
nimeni de stâna noastră
românească. Eşti liber să
paşti unde vrei. Mai mult
decât o altă bere de drum
nu-ţi dăm, după cum ai scris
despre noi până acum. 

Nu avem nevoie de
laude sau vorbe goale, nici
de epitete sau clişele
necorespunzătoare, dar nici
nu mai aceptam megaloma-
nia găunoasă în care te
simţi bine de la un timp, în
locul valorilor literare
naţionale. Încă suntem o
naţiune, nu te da cu cei ce
vor să ne distrugă prin toate
mijloacele vremurilor.

P.S.:

Celor ce nu sunt de acord
cu acest pamflet şi vor să
mă blameze, să fie
sănătoşi, dar, înainte de-a
mă apuca de gât, să
citească cele doua cărţi ale
lui Mircea Cărtărescu, la
care m-am referit ca cititor
în aceste rânduri, să le com-
pare cu ce scriu şi cum scriu
alţii autori străini de talie
universală despre naţiunea
lor!.

●
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Mișcările Naționaliste din România: Forumul Creştin Noua DreaptăMișcările Naționaliste din România: Forumul Creştin Noua Dreaptă

George
Bara

DDin capul locului,
trebuie să subliniem un
lucru esențial: a nu se con-
funda Noua Dreaptă cu Par-
tidul Dreapta Naţională,
fondat de Radu Sorescu în
anii 90, Noua Dreaptă a fost
fondată în 2000 sub forma
unei organizaţii non-guver-
namentale de către Tudor
Ionescu, la Bucureşti. Foru-
mul Creştin Noua Dreaptă,
aşa cum s-a numit
organizaţia naţionalistă la
începuturi, a luat naşte-
re după ce tănărul
bucureştean Tudor Ionescu,
student la Drept, a părăsit
Partidul Pentru Patrie şi a
decis înfiinţarea unei
organizaţii naţionaliste pen-
tru tineret, după model eu-
ropean.

Partidul pentru Pa-
trie, înfiinţat în anul 1993
sub formula de continuator
al Partidului Totul Pentru
Ţară (creat la 10 decembrie
1934 de către Corneliu
Zelea Codreanu şi generalul
Gheorghe Cantacuzino
Grănicerul) era în anul 2000
un partid care nu se sfia să
se afişeze ca fiind legionar,
ca şi acum, de altfel. Par-
tidul pentru Patrie este
creaţia vechilor legionari
Nistor Chioreanu, Virgil
Mateiaş, Puiu Atanasiu,
Nicu Păun, Nelu Rusu, Nec-
ulae Purcărea, formațiunea
cooptându-i mai târziu în
conducere chiar şi pe Ion
Gavrilă Ogoranu, actorul
Ernest Maftei, Mircea Nico-
lau şi pe actualul secretar
general, imaginea publică a
partidului, profesorul de ge-
ografie Florin Dobrescu.
Una dintre iniţiativele mai
aparte ale Partidului pentru
Patrie a fost construirea
unui sediu propriu în
Bucureşti, pe strada
Veseliei nr. 21 din Ferentari
(Bucureşti), proiect finalizat
în anul 2000. Într-una din
pozele de la ceremonia de
inaugurare este suprins şi
tânărul Tudor Ionescu,
membru al partidului, dar şi
al unui cuib legionar care
funcţiona în cadrul partidu-
lui.

Motivul pentru care
Tudor Ionescu a decis să
înfiinţeze propria organizaţie
naţionalistă ţin mai degrabă
de contextul mişcărilor
naţionaliste din anul 2000.
Partidul pentru Patrie, un
partid care se declara făţiş
legionar nu avea niciun im-
pact politic real şi nu reuşea
să obţină, la alegerile la
care participa, vreun man-
dat. În acest timp Europa
era cuprinsă de revirimentul
organizaţiilor naţionaliste de

tineret, care adoptau un nou
model de acţiune şi o ide-
ologie care lăsat în urmă
nazismul şi de multe ori
chiar şovinismul. Forza
Nuova din Italia, Falanga
din Spania, NOP din Polo-
nia, NPD din Germania, dar
şi Zorii Aurii din Grecia, gru-
parea care a ajuns în parla-
mentul elen în anul 2012,
erau mişcările naţionaliste
din Europa care reprezen-
tau noul val, al cele de-a
Treia Poziţii internaţionale,
anticomuniste şi anticapital-
iste, patriotice, identitare şi
revoluţionare. Cel mai prob-
abil aceste mişcări au
reprezentat modelul pe care
Tudor Ionescu a dorit să îl
urmeze. Într-o Românie în
care puţinele organizaţii şi
partide naţionaliste se pre-
ocupa în primul rând a se
certa pe tema continuităţii
legionare, Forumul Creştin
Noua Dreaptă a reprezentat
un pas înainte. Noua
Dreaptă avea să formeze
mai târziu European
Naţional Front (ENF), o
organizaţie umbrelă care
cuprindea toate aceste par-
tide şi mişcări.

Potrivit unor per-
soane care acum nu mai fac
parte din Noua Dreaptă, de-
cizia de a urma un model
naţionalist sau altul nu a fost
făcută din momentul zero al
fondării. Venind dintr-un
mediu legionar, Tudor
Ionescu a cochetat, potrivit
acestor surse, cu adoptarea
unui model naţionalist mai
radical, de tip skinhead.
Acest model era acceptat în
Europa în rândul partidelor
şi mişcărilor menţionate mai
sus, iar în România încă nu
se adoptase OUG din 2002,
care interzicerea organizati-
ilor si a simbolurilor cu car-
acter fascist, rasist si
xenofob si prevenirea cultu-
lui pentru persoanele vino-
vate de savirsirea unei
infractiuni contra pacii si
omenirii. Această dilemă
avea să se sfârşească de-
finitiv în 2002, o dată cu
reţinerea lui Grigore Opriţă,
unul dintre liderii Noii
Drepte, pentru propagandă
naţionalistă. Modelele de
urmat radicale din Europa,
care se menţineau în viaţă
în principal datorită
fenomenului imigraţionist,
nu aveau priză în România,
nu aveau nici rădăcini şi
tradiţie şi erau, în fond, ne-
tolerate de către statul
român. Noua Dreaptă avea
să termine cochetăria cu
fenomenul skinhead şi să
se îndrepte tot în direcţia
legionară, susţinută cu put-
ere de către unii dintre
membri fondatori. Prima
acţiune publică a Noii
Drepte, un marş memorial

devenit o tradiţiei între timp,
la Tâncăbeşti, locul unde a
fost asasinat în noaptea de
Sf. Andrei 1938 Corneliu
Zelea Codreanu, adună sub
20 de persoane. Fotografia
document este încă
disponibilă pe site-ul
www.nouadreapta.org, o
adevărată resursă de istorie
recentă. Tot în anul 2000 se
legalizează în România ho-
mosexualitatea, iar Noua
Dreaptă este printre primele
organizaţii care iau poziţie,
printr-o pichetare în faţa
Senatului, la 30 iunie 2000.

Aşa a arătat anul
2000 pentru Noua Dreaptă,
primul an de existenţă.

Dacă primele acţiuni
şi primele proiecte ale Noii
Drepte nu mai sunt cunos-
cute decât de puţine per-
soane, în mare parte din
cauza lipsei de presă online
în România anilor 2000,
membri fondatori şi-au făcut
marcate personalităţile, mai
ales prin proiectele lor
conexe sau prin activităţile
în care s-au implicat după
părăsirea organizaţiei. 

Nicu Calotă, un
tânăr Bucureştean, care a
fost pentru multă vre-
me vicepreşedinte al
organizaţiei, a fondat trupa
pe rock naţionalist Brigada
de Asalt, după care a
părăsit organizaţia şi a fon-
dat gruparea Alianţa
Naţională, cu o agendă
agresivă îndreptată spre
Noua Dreaptă şi Partidul
pentru Patrie. Despre
această organizaţie şi de-
spre membri ei voi scrie în
episoadele următoare. 

Un al lider al
organizaţiei, Bogdan Stan-
ciu, avea să devină fonda-
torul primei agenţii de presă
alternative online din Româ-
nia – Altermedia –(alături de
Dan Ghiţă) şi avea să se im-
plice, după părăsirea
organizaţiei, în Fundaţia Pro
Vita, filiala Bucureşti, cea
ma importantă organizaţie
creştină pro-natalitate şi
anti-avort din România.

Între 2001 şi 2005,
manifestările Noii Drepte
încep să capete o direcţie,
cu toate că majoritatea sunt
reacţii la evenimente interne
şi externe. Primul protest 
împotriva înstrăinării
zăcămintelor de la Roşia
Montană, în 2001, înainte
de apariţia ecologiştilor de
serviciu, cu obiective as-
cunse şi sponsori la fel de
dubioşi ca şi RMGC. Luări
de poziţie împotriva prozelit-
ismului sectar şi homosex-
ual, tabere naţionaliste,
devenite evenimente an-
uale, dar şi apropierea de
organizaţiile naţionaliste eu-
ropene. În anul 2002, de ex-
emplu, ND participă la

tabara naţionalistă
europeană SwordnCross
din Polonia, alături de
organizaţia NOP, eveniment
marcat în numărul 5 al re-
vistei Noua Dreaptă. La
această tabără a participat
şi secretarul general al
organizaţiei, Grigore Opriţă,
care avea să devină în
acelaşi an primul român
acuzat (şi apoi condamnat)
pentru propagandă şi insti-
gare la ură şi şovinism, în
baza ingratei ordonanţe 31
din 2002, emise de guvernul
Adrian Năstase după o
vizită în SUA. Opriţă, achitat
după mulţi ani de procese,
apare şi în raportul SRI din
anul 1995, ca incitator la
acţiuni extremiste. Secre-
tarul general al Noii Drepte
editase o carte intitulată
Garda de Fier şi era
acţionar al o firmă de tra-
duceri tehnice intitualată Ar-
beit MF.

În 2003 Noua
Dreaptă participă la fon-
darea Frontului Naţional Eu-
ropean în Polonia, în urma
unei reuniuni din 21 iunie.
Organizaţiile fondatoare au
fost: Renasterea Nationala
a Poloniei (NOP / Polonia),
Miscarea pentru Unitate Na-
tionala (HNS / Republica
Ceha), Comunitatea Slo-
vaca (SP / Slovacia) si
Noua Dreapta (ND / Roma-
nia). Mai târziu aveau să
adere la ENF şi NPD din
Germania, un partid încă
activ şi cu reprezentanţi lo-
cali şi în guvernele lan-
durilor, Forza Nuova, o
mişcare de tineret italiană
formată după model le-
gionar, Falanga din Spania
şi Zorii Aurii din Grecia.
Organizaţii ca Alianţa
Naţională din Bulgaria şi
Partidul Reformator din Por-
tugalia aveau să devină
grupări afiliate. Frontul
Naţional European a avut
chiar si un membru în Par-
lamentul European. Roberto
Fiore, liderul Forza Nuova, a
devenit membru al PE după
ce Alessandra Mussolini,
nepoata lui Benitto Mus-
solini, a renunţat la postul
de europarlamentar în 2004
obţinut cu Alternativa
Socială (Forza Nuova, Lib-
erta di Azione, Fronte
Nazionale). Ca o ironie,
grupul naţionalist format în
cadrul Parlamentului Euro-
pean numit ITS Identitate,
Tradiţie, Suveranitate, s-a
desfiinţat după ce Mussolini
a făcut remarci xenofobe la
adresa românilor. Vadim
Tudor şi el membru al ITS
cu România Mare, alături de
UKIP din Marea Britanie,
Frontul Naţional al lui Le
Pen, Ataka din Bulgaria,
Fiama Tricolore din Italia,
Vlaams Belang din Belgia şi

Partidul Libertăţi la lui Jorg
Haider din Austria, a decis
scoaterea PRM din grup.
Retragerea lui Vadim Tudor
a desfiinţat oficial ITS cu cei
23 de membri ai săi în 14
noiembrie 2007.

Noua Dreaptă avea
să participe activ la struc-
turarea şi acţiunile ENF
până în anii 2007-2008.
Apropierea a fost în mod
special faţă de NPD din
Germania, Falanga din
Spania, Forza Nuova, dar şi
faţă de Zorii Aurii din Grecia.
Relaţiile cu NPD – Nation-
aldemokratische Partei
Deutschlands,  au fost cre-
ate şi menţinute de către
Claudiu Mihuţiu, reprezen-
tantul Noii Drepte cu relaţiile
externe, care locuia în Ger-
mania (Mannheim) şi avus-
ese legături cu Mircea
Dimitriu, secretarul general
al Mişcării Legionare.
Mihuţiu, care se alătură ND
în 2003, deveni în scurt timp
unul dintre liderii influenţi ai
organizaţiei. Din păcate,
suferă un accident groaznic
în anul 2006, care îl
paralizează de la brâu în
jos. Lupta sa activa în
cadrul ND mai suferise şi
după ce familia sa fusese
agresată, iar el însuşi fus-
ese atacat în stradă de
către anarhiştii nemţi, ca ur-
mare a participării sale la
unele acţiuni al NPD în Ger-
mania. Claudiu Mihuţiu a
tradus şi publicat în limba
germană Cărticica Şefului
de Cuib, scrisă de Co-
dreanu, în anul 2006 la edi-
tura germană Regin Verlag.

Frontul Naţional Eu-
ropean începe să îşi piardă
din unitate începând cu anul
2007 şi astăzi putem spune
că această organizaţie-
umbrelă nu mai există. Falia
dintre partidele şi
organizaţiile nepolitice din
ENF a crescut tot mai mult,
mai ales în momentul ac-
cederii Forza Nouva în Par-
lamentul European. Dar cel
mai important motiv a fost
accederea Jobbik în Parla-
mentul de la Budapesta şi 
în Parlamentul European.
Apropierea unor partide şi
organizaţii membre la FNE
de Jobbik şi chiar de HVIM,
mai ales a italienilor şi
francezilor, a dus la o deni-
grarea a relaţiilor cu fonda-
torul FNE, organizaţia Noua
Dreaptă, care şi-a canalizat
energiile în anii 2007-2012
în principal pentru comba-
terea revizionismului
maghiar şi apropierii de
Basarabia.

●
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„Prestatorii” societăţii civice„Prestatorii” societăţii civice

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn prag de campanie
electorală, sindicatele par a
prinde viaţă… Dar nu pentru
a demonstra propriilor mem-
bri că mai există, şi mai au
un cuvânt de spus pe scena
societăţii civile, ci pentru a
semnala clasei politice
disponibilitatea polarizării
votului de sindicat. Mai ales
acum când, prin reducerea
semnificativă a pomenilor
electorale legale la o val-
oare infimă, s-a produs o
dezagregare a posibilităţilor
de mituire directă. Ceea ce
crează pentru sindicate o
şansă nesperată de a pune
pe taraba electorală po-
larizarea după „cerere şi
ofertă” a voturilor membrilor
de sindicat.

Şi chiar dacă, după
masivele restructurări şi
dezagregări de la nive-
lul bugetarilor, sindicatele
reprezentative sunt mult mai
mici în dimensiunea lor, în
contextul în care mitui-
rea directă este prac-
tic suspendată sub
ameninţarea dosarelor pe-
nale în cazul obiectelor
electorale cu un preț de
piață mai mare de zece lei şi
un ban, valoarea politică a
sindicatelor, fie ele şi
înjumătăţite de destruc-
turarea pieţei muncii, creşte

radical. Or, pentru a-și sem-
nala „disponibilitatea”, prin
apelarea la unele tactici de
santaj pe care nu prea le-au
mai exersat de când au fost
reduse la tăcere, în special
sub mandatele premierului
Boc, câteva sindicate au
ieşit acum la rampă cu o
cerere cel puțin năstrusnică

Astfel, deşi în vre-
murile în care se produceau
restructurări masive, când
Codul muncii era rescris
pentru a împlini poftele 
de asuprire de tip neocolo-
nialist ale feluritelor
multinaţionale, sindicatele
nu se preau agitau pentru a
apăra drepturile membrilor,
acum, s-au trezit să lupte
pentru apărarea dreptului la
zile libere. Şi cum Ziua
Naţională bate la uşă,
nimerindu-se înaintea votu-
lui decisiv, sindicatele
încearcă să mimeze acea
conştiinţă naţională pe care
ar fi trebuit să o afişeze cu
doi ani în urmă. Atunci când
tinerii noştri mureau de
epuizare prin multinaţionale,
dar Codul muncii era pocit
pentru a fi pus la dispoziţia
multinaţionalelor.

Astăzi, în numele
unei presupuse apărări a
drepturilor angajaţilor din
companiile de tip retail de a
nu lucra de 1 Decembrie şi
alte sărbători legale, sindi-
catele cer guvernului
adoptarea unei Ordonanţe
de urgenţă prin care maga-

zinele să fie obligatoriu în-
chise în aceste zile. Ceea
ce, chiar dacă sună
mărinimos, reprezintă în
cele din urmă o încălcare
grosolană a libertăţii de de-
cizie a comercianţilor şi
angajaţilor din mediul privat.
Pentru că, atâta timp cât
există un acord al
salariaţilor, iar zilele respec-
tive sunt retribuite conform
legii (activităţile prestate pe
timpul sărbatorilor legale
fiind reglementate de
legislaţia în vigoare), este
evident că forţarea de către
sindicate a închiderii maga-
zinelor urmăreşte un cu totul
alt scop. De fapt, este o
încercare a sindicatelor de a
se extinde peste un seg-
ment pe care l-au ignorat
când aveau destul „mater-
ial” la nivelul bugetarilor:
mediul privat. O tentativă de
a-şi reface dimensiunile an-
terioare prin aducerea la
masa negocierilor a reteiler-
ilor şi multinaţionalelor.

Perioada electorală
este favorabilă însă şi
afişării pretenţiilor altor
miscări civice. Abia constitu-
ite ori ieşite din „conser-
vare”, acestea încearcă la
rândul lor să îşi anunţe, evi-
dent, cu mult mai puţină
forţă de trâmbiţare,
„disponibiltăţile”. Și nu este
nicidecum surprinzătoare
înfiriparea la masa
„revendicărilor” a unor
organizaţii precum o

mişcare, inept intitulată,
„reţeaua”.„Reţeaua politică”.

Denumire care te
duce cu gândul nu doar la
structurile interlope, ci şi la
mişcările de „lobby” din
exact zona pe care aceasta
vrea să o reformeze. Iar pe-
rioadele electorale par
potrivite şi pentru prestaţiilor
scârbavnice ale unor
organizaţii care pun accent
pe anormalitate ca expresie
a normalității. Asociaţii care,
când nu comentează public
opţiunile politice ale person-
ajelor care îşi afişează făţiş
dispreţul faţă de anormali-
tatea unor astfel de mişcări
ori, mai rău, instigă pentru
înlăturarea din viaţa politică
a politicenilor care nu sunt
de acord cu homosexuali-
tatea, prestează spectacole
în centrele noastre educa-
tive.

Şi cum poți defini o
piesă de teatru despre isto-
ria homosexualităţii din
România care se joacă într-
una din facultăţile noastre?
Şi nu orice facultate, ci, pen-
tru  a insinua, prin analogie
cu aplecările bănuite ale
unor politicieni, o anumite
certitudine, chiar în cadrul
Școlii Naţionale de Ştiinţe
Politice. Or, de când a ajuns
homosexualitatea o ştiinţă
politică?

În acest fel, de la
seminariile despre holo-
caust ţinute prin facultăţile
de filosofie am ajuns la

reprezentaţii despre istoria
homosexualităţii cu oră de
predare în facultăţile de
ştiinţe politice! Cu nume de
piese special alese pentru a
sădi otrava autodispreţului,
precum piesa intitulată:
„După Traian şi Decebal.
(Din Filele Istoriei Gay în
România)”. Oare ministrul
educaţiei are habar? În mod
cert, da! Pentru că astfel de
înjosiri fac parte din mecan-
ismul de dezagregare a
credibilităţi și onorabilității
învăţământului românesc.

Dar poate că tocmai
acesta este şi motivul pen-
tru care acelaşi ministru
face presiuni pentru imple-
mentarea bacalaurea-
tului diferenţiat. Examenul
„maturității”, pentru tâmpiţi şi
pentru isteţi. Să nu ajungă
să asiste, în cadrul
facultăţilor, la asemenea
acţiuni orice „tâmpit”, nu?!
Şi o să avem parte, dacă ni-
meni nu dă de pereţi cu
proiectele „abramburicăi”,
chiar şi de examene de
licenţă diferenţiate. Că nu
toţi absolvenții de facultăți
pot promova examenele,
nu?! După care o să avem
şi doctoranzi, ba, poate, şi
academicieni „profesorali”…

●

Cine sunt „aliaţii loiali şi oamenii de încredere” ai lui Tăriceanu?Cine sunt „aliaţii loiali şi oamenii de încredere” ai lui Tăriceanu?

Ilie Șandru

MMi-am exprimat, într-
un articol, speranţa că,
poate, România va avea
şansa să parcurgă o epocă
,,post-udmeristă”, odată cu
înlăturarea de la guvernarea
ţării a acestei clici trădătoare,
udemeriste, care şi-a făcut
toate mendrele şi şi-a realizat
toate interesele, altele decât
interesele ţării şi ale
românilor. 

Dar acestea nu ar fi
fost posibile dacă miopia şi
prostia – ba, aş spune, chiar
trădarea! – politicenilor
români nu s-ar fi manifestat
din plin, dovedind că în ultim-
ile două decenii România nu
avut o clasă politică
adevărată, ci o adunătură în
care şi-au găsit locul toţi
afaceriştii veroşi, lipsiţi de
morală, puşi pe căpătuială. 

De abia acum încep
să iasă la iveală  toate hoţiile,
nemerniciile şi trădările prin
care aşa-zişii noştri
,,politiceni” au dus ţara de
râpă şi au adus într-o stare
de sărăcie generală aproape
întreaga populaţie a ţării.
Suntem oropsiţii Europei!

La această stare şi-

au adus din plin contribuţia
veroşii şi versaţii politicieni
udemerişti, prezenţi în Parla-
mentul României, legislaturi
la rând, în timpul cărora nu
au făcut altceva decât să-şi
rotunjească averile fabu-
loase, alături de colegii lor
români, şi să îmbătrânească

în rele, cum se spune. Prob-
abil acestea or fi fiind şi in-
teresele lui Tăriceanu, care îi
doreşte pe udmerişti reîntorşi
la guvernarea ţării! Indiferent
dacă USL-ul va câştiga vi-
itoarele alegeri parlamentare
cu o majoritate care să-i
permită să alcătuiască
singură guvernul, Tăriceanu

crede că aducerea UDMR-lui
ar ,,utilă şi benefică”. ,,Utilă şi
benefică” la ce? Poate pen-
tru interesele dumnealui, da,
pentru ale României, ba!

Aflând despre
această dorinţă, care are
darul de a ne lămuri  pe
deplin asupra intereselor

meschine, ale individului, prin
care, evident, ţinteşte să-şi
facă aliaţi în lupta pentru put-
ere, mi-am amintit de
afirmaţiile revoltătoare făcute
în 2007, pe când era prim-
ministru. Răspunzând atunci
unei publicaţii, care-l întreba
dacă nu se gândeşte la
soarta dureroasă a românilor

din Covasna şi Harghita, în
timp ce le satisface atâtea
hatâruri udemeriştilor,
Tăricieanu spunea că nu
este dispus să rupă bunele
relaţii şi buna colaboare cu
aceştia de dragul puţinilor
români covăsneni şi
harghiteni, care nu ştiu să se

impună şi să ceară să fie
respectaţi. Cu atât mai mult,
afirma Tărâceanu, cu cât
,,udemeriştii sunt aliaţi loiali
şi oameni de calitate”!

Ce fel de ,,aliaţi loiali
şi oameni de calitate” sunt ei,
Tăriceanu ar fi trebuit să se
lămurească definitiv cu
ocazia evenimentelor politice

majore care s-au petrecut în
această vară, de pe urma
cărora, datorită faptului că
udmeriştii au fost ,,aliaţi loiali
şi oameni de calitate”(Ştim
cu toţii pentru cine!), Româ-
nia se găseşte în situaţia pe
care o cunoaştem cu toţii.
Când e vorba de interesele
personale, nu mai contează
nimic. De altel am uitat că
în politică imoralitatea este
cea care defineşte comporta-
mentul unui poltician. Aşa că
dacă i-am cere lui Tărâceanu
să fie moral, l-am jigni!
Politicenii rămân politicieni,
ca şi jigodiile, care rămân
jigodii!

P.S.:

Vicepreşed in te le
UDMR, Borbely Laszlo, re-
aluând, papagaliceşte, vor-
bele lui Marko Bela, anume
că ,,în politică niciodată să nu
spui niciodată”, s-a grăbit să-
i răspundă lui Tăriceanu, afir-
mând că uniunea apreciază
afirmaţiile sale şi este gata
oricând la o colaborare cu
USL. Aşa că terenul se
netezeşte…

●


