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- Mihai Eminescu
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„Noua” criză economică – „Noua” criză economică – 
mic îndreptar de reeuropenizare?mic îndreptar de reeuropenizare?

Cezar Adonis
Mihalache

DDe venit o să vină, nu
încape vorbă!… Problema nu
este când, în cazul nostru ar
fi cea mai mică grijă, ci în ce
fel de status economic, fiscal
și de management guverna-
mental ne va găsi… Iar lu-
crurile nu sunt prea optimiste.
Din nou… Și parcă mult prea
repede față de coșmarul pe
care l-am trăit data trecută…

O criză va veni pentru
că este scris în regulile eco-

nomice. Iar dacă peste cal-
culele de „ciclicitate” mai
suprapunem și analizele unor
experți financiari, situația
devine, peste noapte, gravă.
Sau cel puțin așa trebuie să
fie pentru unii mai din fundul
curții bătrânei Europe. Dintr-o
dată, de prin prea multe
locuri, apar indicii sugerând,
de fapt girând, un iminent nou
moment al „tăierilor”. Și atât
de greu de descâlcit se arată
acest nod gordian al
sustenabilității economico-fi-
nanciare a unei țări, nod
răsucit și de incompetența
guvernanților din ultimii ani,
încât s-ar putea să ne dorim
să mai fie posibil măcar un
moment „T. Băsescu”. Un
moment al tăierilor de salarii
și pensii… Pentru a mai salva
ceva…

Și, Doamne ferește
să ne prindă următoarea
criză, poate nici 
măcar regională, ci de
convergență… coercitivă a
unei părți a Europei, ca mijloc
de readucere pe linia de
supunere a unor state care
au ieșit din frontul
pseudounității familiei eu-
ropene cu actualul guvern la
butoane. Cu un premier care
se va uita la criza nouă cu
ochii umezi de nepricepere.

Semnale sunt. Sem-
nale ni se tot trimit. Și nu te
poți întreba de ce, în contex-
tul anunțării unei noi 
crize economice, semnalele
experților internaționali trimit

spre noi. Aproape ca un
obiect de studiu, România
este arătată cu degetul. Toți
se așteaptă ca la noi lucrurile
să nu meragă deloc bine.
Deși criza ar trebui să fie
măcar una regională, avertis-
mentele, probabil în curând și
„soluțiile” ne vizează strict pe
noi.

Să fim noi împinși
într-un soi de avanpost al
crizei?… Carne de tun pentru
aplicarea unor măsuri pentru
a vedea ce va trebui făcut
pentru a avea la îndemână
metode când criza va

zgândări marile fami(g)lii eu-
ropene? Sau va fi un mod de
sfârtecare a unei țări care
oricum își bate singură joc de
resursele la care alții se uită
cu jind?… Poate că Europa,
ca „big sister”, s-a enervat…
Tot călcăm prin alte bătături:
China, Rusia, Arabia… Iar
resursele noastre, în loc să
fie la un loc în solidaritatea
marii familii europene, încep
să ajungă peste mări și țări.
În loc să se hrănească ea,
coana mare și bătrână, dăm
„furaje” cămilelor și stăpânilor
lor…

UE are de rezolvat
multe probleme prin câteva
colțuri tot mai înstrăinate de
ideile ei… Tot mai radical-
izate, mai critice, mai nesu-
puse. Iar o criză economică
ar putea tranșa lucrurile,
nu?!… Căci, dacă a reușit
„unchiul Sam” să-și rezolve
niște deficite printr-o mizerie
aruncată peste întreaga
lume, de ce să nu-și spele ea,
„coana mare a UE” niște rufe
prin căldările din fundul
curților din fundul Europei,
nu?!

Prea repede BNR s-a
raliat la linia a ceea ce va
veni. Și a impus o drastică
limitare a gradului de înda-
torare. Prea pe șestache,
guvernanții își fac „temele” și
trimit Comisiei Europene
garanții despre măsurile pe
care le vor lua la izbucnirea
crizei. Că sunt soluții total
aiuristice, fără nici o legătură

cu înțelegerea conceptelor
economice și financiare, nu
poate fi decât în folosul
acelora care vor specula
izbucnirea crizei economice.

Europa nu va avea
nici o surpriză când se va afla
că singurele supape pe care
le are la dispoziție România
în cazul izbucnirii unei crize
se încadrează pe linia
înghețării salariilor, a blocării
angajărilor, chiar demararea
unor concedieri bugetare
pentru „eficientizare”, și a
inventării unor noi impozite
(pe miri și, mirese furate).

Pentru că la altceva s-ar
putea să nu se mai poată
„umbla”, fiind deja împinși pe
linia roșie de o guvernare, nu
atât de incompetentă, cât mai
ales trădătoare.

Prea dintr-o dată ni
se arată sfârșitul „lăfăielilor”
(unora, nici măcar a națiunii
întregi). Prea dintr-o dată
constatăm că unii și-au făcut
deja temele pe falimentul
nostru ca țară. Și au lacrimi
prin colțurile ochilor, da nu din
compasiune…

Să  nu ajungem ca
singura ieșire dintr-o
prăbușire să fie un „roexit” ca
soluție la criza subregională
dintr-un colț al Europei…

Sigur, ar fi atât de
simplu să spunem: „Ura și la
gară!” Dar la care „gară”?

●

Excentricitatile Excentricitatile 
premierului Ungarieipremierului Ungariei

Corneliu
Vlad

DDintr-un proiect
geopolitic care se anunță, pe
ruinele fumegande ale
războiului mondial și pe
moștenirea ostilităților cronice
dintre mari puteri continentale,
iar apoi în contextul războiului
rece, că o idee și o construcție
temerară dar și realistă,
benefică și pentru Europa, și
pentru fiecare dintre statele ei,
Uniunea Europeană prezintă tot
mai multe vulnerabilități.
Enunțul lor e arhicunoscut, loc
comun, banalitate și nimeni nu
se mai străduiește să le
ascundă și nici măcar să le jus-
tifice, dar-mi-te să le elimine.
Tendințe centrifuge, deficit de
democrație și exces de
birocrație, duble standarde,
politică externă confuză și
politică de apărare zero, clivaje
interne Vest-Est și Nord-Sud,
hegemonism și interese înguste
etc. Un turnesol excentric, dar
prin această și mai sugestiv,
este prestația europeană a pre-
mierului ungur Viktor Orban,
care și-a compus în ultimii ani o
imagine de „copil teribil” al UE.
Rețeta e simplă și deloc
originală: el capitalizează 
viciile constructului european,
clamează pretutindeni, în-
cepând cu aulele impozante de
la Bruxelles și Strasburg, că
„împăratul e gol” și agită fără
inhibiții sloganurile iliberalismu-
lui și autoritarismului. A
amestecă într-un discurs eclec-
tic bunele și relele indraznetei
construcții europene, care a
asigurat – și încă asigura –
pacea și securitatea, dar chiar
și relativă prosperitate a statelor
membre este o formulă
verificată și de succes pe ter-
men scurt. Viktor Orban spune,
de fapt, ceea ce toată lumea
știe: UE nu este un proiect per-
fect. Ceea ce nu-l face însă in-
util. Dacă din spitale nu toată
lumea iese vindecată, nu
înseamnă că spitalele trebuie
desființate. Un discurs demola-
tor poate pronunță oricine. Dar
nu oricine știe – sau vrea – să
propună soluții pentru
depășirea momentului critic în
care se află astăzi Europa
Unită. Dincolo de agitarea for-
mulelor drapate în neopop-
ulism, suveranism și iliberalism,
gesticulația politico-diplomatică
a liderului de la Budapesta
subminează solidaritatea și co-
eziunea Uniunii, cu extensii
păguboase pentru toată lumea
(începând cu Germania, princi-
palul beneficiar al integrării eu-
ropene). Dar implicațiile unei
asemenea atitudini au o miza
mult mai mare și ea depășește
preocupant cadrele politicii
curente și politicianismului de

uz intern sau regional.
Pe fondul teribilismelor

premierului Orban, în Europa
Centrală s-a coagulat un
mănunchi de state, în Grupul
Vișegrad, dar care-și găsește
susțînători nu doar în cadrul UE
(Austria, Italia etc.), ci își înafara
cadrului comunitar. Budapeste
mizează tot mai mult pe relațiile
cu Rusia (fapt de salutat, dacă
n-ar fi demers unilateral, ci unul
armonizat cu partenerii comuni-
tari și că parte a unor inițiative
de politică externă europeană
coordonată), iar fostul consilier
prezidențial american Steve
Bannon lucrează, în perspec-
tiva europarlamentarelor de
anul viitor, la o „mișcare”
neopopulista în interiorul UE că
o contrapondere la actualul
grup popular european. Nici
Rusiei, nici Americii, iar mai nou
nici Chinei nu le este indiferent
încotro se îndreaptă Europa și,
că superputeri politico-militare
cu viziune și acțiune globală, au
interese proprii de propulsat pe
Vechiul Continent. Care poate fi
rezultatul unor asemenea ten-
tative care depășesc sfera
comunitară europeană? În
cadrul UE, se prefigurează o
nouă falie, între promotorii
integrării și iliberalistii-su-
veranisti. La nivel geopolitic ex-
tins, un risc sporit și cu
consecințe incerte, chiar dacă
tot mai previzibile. Căci nu este
vorba doar de o confruntare –
care se materializează tot mai
distinct – între Grupul Vișegrad,
Austria, Italia etc. și contraforta
pe care încearcă să o injghe-
beze, cu șanse precare,
președintele francez Macron. 
Rezultatul este că asupra Eu-
ropei Unite planează tot mai ev-
ident perspectiva disoluției sau
măcar a blocării instituțiilor
integrării (dar și scindarea în-
tregului spațiu continental), prin
divizarea UE în trei blocuri Eu-
ropa occidentală, pe linia
tradițională care a prezidat
proiectul de la începuturile sale,
o Europa „extra-UE” (Rusia,
Turcia etc.) și o „Nouă Europa”,
cum a numit-o un fost șef al
Pentagonului, care să se
interpună în zona dintre ele.

„Nouă Europa”, chiar
dacă nu-și asumă în mod de-
schis (deocamdată?) un
asemenea obiectiv, ar urmă să
preia rolul, deloc de invidiat,
cum a demonstrat-o istoria rel-
ativ recentă, de „cordon 
sanitar”, „zona tampon”, Europa
Mediană/Centrală/ fosta
Răsăriteană, Intermarium etc.,
care, din interbelic și până la
încheierea războiului rece a fost
spațiul european cel mai agitat,
nesigur, răscolit, al continentu-
lui de pe care au izbucnit cele ri
de anvergură globală.

●
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Verdele de smarald al Mănăstirii SuceviţaVerdele de smarald al Mănăstirii Suceviţa

George V.
Grigore

DDacă Mănăstirea
Voroneț este celebră pentru
culoarea sa albastră, mai
sunt și alte mănăstiri mol-
dave ce uimesc prin culori și
maniera de pictare prin care
au devenit adevărate galerii
de artă. Astfel Mănăstirea
Suceviţa este şi ea pictată
cu o nuanţă deosebită de
verde „de smarald”, creată
după o formulă necunocută
pe care restauratorii nu au
reuşit să o reproducă. 

Totuşi, Suceviţa are
una dintre cele mai bine
păstrare picturi exterioare
dintre bisericile bucovinene.

Dacă pe latura de
nord este reprezentată
„Scara virtuţilor”, fiind
impresionantă prin am-
ploarea şi contrastul dintre
ordinea îngerilor şi haosul
Iadului, pe restul bisericii au
fost pictate vieţile unor sfinţi
precum Sfântul Ierarh Nico-
lae sau Sfântul Mucenic
Gheorghe. Interesant este
faptul că pe pereţii
Mănăstirii Suceviţa şi-au
făcut apariţia şi portretele
unor mari învăţaţi din Grecia
Antică, precum Homer, So-
focle sau Aristotel. Nu se
ştiu motivele exacte pentru
care aceştia au fost pictaţi
pe pereţii bisericii, însă se
pare că portretele lor ar fi
fost realizate doar în scop
educativ. 

Dacă se pune în
balanță și faptul că Bizanțul
se afla sub ocupația Imperi-
ului Otoman, iar mănăstirile
de la Sfântul Munte Athos
se aflau în pericol de a fi
desființate, atunci avântul
pe care l-a luat construirea
de biserici și mănăstiri în
Moldova poate avea
legătură și cu ideea de a
păstra și duce mai departe
o zestre culturală ce risca
să dispară. Moldova a
acționat ca un adevărat Nou
Athos, creând un pol de
spiritualitate atunci când era
mai mare nevoie de el.

Din punct de vedere
istoric, Mănăstirea Suceviţa
este atestată în anul 1586,
construită şi pictată pe chel-
tuiala familiei de boieri
Movilă. Picturile interioare şi
exterioare ale acestei
mănăstiri se păstrează în
forma originală cel mai bine,
spre deosebire de cele ale
celorlalte biserici. 

Desenele de pe
partea de nord ale tuturor
mănăstirilor din această
zonă a Moldovei s-au dete-
riorat din cauza umezelii,
mai puţin la Suceviţa, unde
pe zidul nordic se vede
foarte bine „Scara virtuţilor”,
impresionantă prin am-
ploare şi prin contrastul din-

tre lumea îngerilor şi
nenorocirea Iadului. În nici o
biserică din România nu
sunt reprezentate cu atâta
cruzime caznele păcătoşilor
în lumea diavolilor (momen-
tul „ruperii formelor vechi”, a
spargerii tiparelor de viață,
înainte de apariția noilor

forme, a noilor viețuitoare).
În mod straniu, tocmai
această „viziune a Iadului”
nu a fost ştearsă de timp,
spre luarea aminte…

La Suceviţa se mai
aud şi astăzi clopotele orig-
inale de pe vremea lui Ier-
imia Movilă, pe care le-a
donat mănăstirii în 1605 şi
care se găsesc încă în tur-
nul cel mai masiv, amplasat
în partea de nord-vest.
După venirea pe tronul
Moldovei (1595), acelaşi
Ieremia Movilă adaugă bis-
ericii două pridvoraşe, la in-
trare, zidurile şi turnurile de
incintă, o casă domnească,
ale cărei ruine se mai văd şi
astăzi pe latura de nord,
precum şi chilii. 

Biserica a fost
pictată în jurul anului 1595,
în buna tradiţie specifică
domniei lui Ştefan cel 
Mare, din a cărei linie
conducătoare cei trei fraţi
Movilă se considerau a fi
descendenţi. 

Este ultima biserică
zugrăvită pe faţade (exte-
rior), cu aproape jumătate
de veac după bisericile
„surori“ ale Mănăstirilor
Humor, Moldoviţa, Arbore şi
Voroneţ (biserici unice în
lume prin acestă pictură
exterioară). Este monumen-
tul cu cel mai mare număr
de imagini religioase din

ţară, un „testament al artei
vechi moldoveneşti“, după
cum l-a numit cercetătorul
de artă francez Paul Henry.

De fapt, pictura
murală de la Suceviţa
încheie epoca marilor creaţii
ale secolul al XVI-lea,
reprezentate prin monu-

mentele cu pictură
exterioară de la mănăstirile
sus-menţionate. În esență,
pictura Suceviţei, operă a
doi români, zugravii Ion şi
fratele său Sofronie, luată în
ansamblu, pare o adevărată
carte de poveşti. Pictura,
care respectă tradiţia pe-
rioadei lui Petru Rareş –
prima jumătate a sec. al
XVI-lea -, îmbracă fiecare
centimentru din interiorul
lăcaşului de cult. Unele
subiecte au influenţe speci-
fice zonei Munteniei, cum
este scena din altar, numită
„Cortul Mărturiei“. 

Pictura exterioară a
bisericii  din partea
răsăriteană, în cele trei ab-
side, desfăşoară un singur,
dar uriaş, ansamblu pictural
numit „Cinul” („cin” în Evul
Mediu = poziție socială
înaltă, stare social, ordin
preoțesc sau călugăresc,
tagmă, sau barcă mică, cu
care să plutești pe „valurile
vieții”). Ansamblul pictural
este împărţit în şapte reg-
istre orizontale (a se vedea
simbolismul numărului
șapte) care ilustreză ierarhi-
ile cereşti şi cele
pământeşti: serafimii, în-
gerii, profeţii, apostolii, epis-
copii, martirii, pustinicii şi
călugării. 

La extremitatea ab-
sidei, pe faţada sudică a

bisericii se desfăşoară un alt
mare ansamblu pictural
care se numeşte „Arborele
lui Ieseu” şi reprezintă sim-
bolic genealogia fizică şi
spirituală a lui Hristos –
strămoşii şi toți cei care i-au
proorocit venirea pe
pământ. În lucrarea sa „O

samă de cuvinte”, cronicarul
Ion Neculce povesteşte că
„Ieremia Vodă au pus multă
avere la mănăstirea
Suceviţă într-un beci sub
curţile domneşti. Iară după
moartea lui vinit-au doamna
cu ginerii ei din Ţara
Leşască şi au luat ace
avere toată, de s-au dus cu
dânsa de au făcut oaste în
Ţara Leşască şi au vinit în
Moldova. Care stau tainele
şi până astăzi deşarte, unde
au fost ace avere”? (Ion
Neculce – „Letopiseţul Țării
Moldovei”).

La muzeul Mănăstirii
Suceviţa se găsește cea
mai mare şi preţioasă
colecţie de artă medievală
din Moldova. Dintre podoa-
bele de preţ pot fi
menționate acoperămintele
de morminte ale domnito-
rilor Ieremia (1606) şi
Simion Movilă (1609),
capodopere ale broderiei,
totodată – printre cele mai
reuşite portrete laice din
epocă – epitaful cu 10.000
de mărgăritare (1597),
caseta de argint cu părul
doamnei Elisabeta, soţia lui
Ieremia Movilă. La toate
acestea se adaugă obiecte
reprezentative artei me-
dievale din secolele al XV-
lea şi al XVI-lea, reunite 
cu cele de arhitectură
religioasă, monastică, de

pictură, sculptură în lemn şi
piatră, broderii, manuscrise
miniate şi argintărie. 

În latura de est a in-
cintei, situată pe locul fostei
săli de consiliu, se găseşte
o colecţie de broderii, de pe
vremea lui Ieremia şi a lui
Simion Movilă, lucrate cu fir
de aur, argint, mătase şi
perle. Portretele celor doi
sunt expuse în aceeaşi
încăpere, alături de alte ex-
ponate, precum un epitaf cu
perle, tetraevangheliare fer-
ecate în argint aurit, un
chivot dăruit de mitropolitul
Gheorghe Movilă. 

Despre capsula de
argint aurit cu părul
Elisavetei, soţia lui Ieremia
Movilă, se spune că în anul
1617 Elisaveta împreună cu
al său fiu, Alexăndrel a fost
prinsă de turci şi dusă în
robie la Constantinopol. În
semn de nemărginită
durere, Elisaveta şi-a tăiat
părul şi l-a trimis la
Suceviţa.

Așa cum odinioară,
în antichitate, partea de sus
a coloanelor aflate în temple
era vopsită cu verde, ca
symbol al prioritizării regnu-
lui vegetal fără de care nu
poate exista regnul animal
și cel omenesc, tot astfel s-
au gândit a face și zugravii
noștri de biserici. 

Purtând numele de
la tribul dacilor suci („a suci”
= a întorce, a roti; „lumea
asta sucită” – element sym-
bol preluat în coloanele
răsucite ale bisericilor),
Mănăstirea Sucevița, prin
verdele de smarald al pic-
turilor sale se „pierde” în
verdele crud al vegetației
înconjurătoare. Pentru val-
oare sa culturală, acestă
mănăstire a fost inclusă în
anul 1993, pe lista Patrimo-
niului mondial UNESCO.
Merită să îi treceți pragul!

●



4 Tichia de politician

Boia decorat de nemți pentru că a demitizat istoria românilor?Boia decorat de nemți pentru că a demitizat istoria românilor?

Ionuț
Țene

DDemitizarea istoriei
naționale nu este pe gratis.
Aceasta se răsplătește 
financiar prin edituri și
„onorific” prin medalii acor-
date de ambasadele 
marilor puteri interesate ca
popoarele „neocolonizate”
să își piardă încrederea și
stima de sine. Și cum se
poate face asta? Ușor prin
interpretarea trecutului într-
o manieră persiflantă,
ironică și demitizatoare. De
circa 20 de ani, Lucian Boia
ne învață prin cărțile sale
scoase într-un tiraj suspect
de mare că noi românii sun-
tem „altfel”, adică ultimii din
Europa: incapabili să iubim
occidentul civilizator și in-
teresele țărilor mari care îl
compun, că nu suntem
democrați, că suntem prea
creștini ortodocși, adică
bizantini, că Mihai Viteazul
nu știa ce face, iar Decebal
e o parte a istoriei care nu
are nicio legătură cu spațiul
nostru, că românii nu sunt
democrați și privesc spre
Rusia, că suntem incapabili
să ne guvernăm singuri,
noroc cu austriecii și ger-
manii superiori care ne-au
cucerit, exploatat și „civi-

lizat” (furându-ne sute de
ani resursele), că Iorga și
Constantin Noica erau prea
naționaliști, că istoriografia
noastră e prea optimistă și
nu critică trecutul, că grofii
în Ardeal erau stăpâni cum-
secade, că românii nu s-au
bătut cu turcii, că Ștefan cel
Mare iubea femeile (și nu
bărbații?), că Eminescu era
„nebun”, că românii nu au
cu ce se lăuda în istorie etc,
blabla ș.a.m.d. Sigur că
după astfel de alegații
parafrazate, pentru Lucian
Boia a venit și răsplata din
partea puterii protectoare
Germania, țara care con-
duce de fapt Uniunea
Europeană ca pe un land
federal. Distrugerea trecutu-
lui și încrederii de sine a
unei națiuni se răsplătește
cu bani și onoruri în general.
Poporul fără memorie, iden-
titate și rădăcini poate primi
foarte ușor lațul stăpânirii
străine cu ajutorul cozilor de
topor, la care le pute tot ce
e românesc și creștin și tot
ce ține de bărbăția
națională. Recolonizarea
României în interesul ger-
man oferă după faptă și
răsplată?

Lucian Boia a fost
decorat, miercuri, cu Crucea
de Merit în rang de cavaler
a Ordinului de Merit al Re-

publicii Federative Germa-
nia. Boia a primit distincţia
din partea ambasadorului
Germaniei la Bucureşti,
Cord Meier-Klodt, în cadrul
unei ceremonii ce a avut loc
la reşedinţa acestuia din
urmă. În finalul discursului
său, Lucian Boia a vorbit
despre valorile la care ţine
cel mai mult. ‘În ce cred eu?
Aş alege două din marile
mele credinţe. Cred în liber-
tate. Dacă ar fi să aleg între
mai multe, aş alege cu
siguranţă libertatea. 

S-a întâmplat, şi
bine a fost că s-a întâmplat,
să se prăbuşească comu-
nismul. Nu ştiu ce aş fi
făcut, nu s-ar fi ales nimic
de toate gândurile mele, din
toată opera mea, dacă ar fi
continuat acest regim car-
acterizat în primul rând prin
lipsa libertăţii’, a mărturisit
el. De asemenea, Boia şi-a
declarat ataşamentul faţă
de proiectul european.
‘Cred în proiectul european.
(…) Mă gândesc în primul
rând la România, care dacă
n-ar fi fost în Uniunea
Europeană sau dacă n-ar fi
fost admisă România în
Uniunea Europeană, cred
că ar fi semănat astăzi
destul de bine cu Belarus.
Din fericire, nu este aşa, nu
este chiar aşa, nu este încă

aşa şi să sperăm că nu va fi
niciodată’. Ambasadorul
Cord Meier-Klodt l-a oma-
giat pe Lucian Boia, înainte
de a-i decerna distincţia şi
şi-a mărturisit ataşamentul
faţă de opera sa. E normal
să-ți omagiezi agentul istori-
ografic distrugător al mi-
turilor românești? ‘Cărţile
sale ocupă un spaţiu larg în
multe biblioteci private din
ţară. Am avut prilejul să fac
personal această con-
statare. De multe ori ocupă
aproximativ un metru de
raft. Cel puţin aşa este aici,
la mine acasă’, a afirmat
Cord Meier-Klodt. Totodată,
a subliniat el, opera lui Lu-
cian Boia ‘contribuie la o şi
mai profundă înţelegere
asupra României în opinia
publică germană’. ‘Volumele
sale ‘Istorie şi mit în
conştiinţa românească’ şi,
mai recent, ‘De ce este
România altfel?’ au găsit şi
la noi mulţi cititori interesaţi,
contribuind astfel la apro-
fundarea relaţiilor noastre
bilaterale’, a subliniat diplo-
matul german. Cord Meier-
Klodt a afirmat că opera lui
Boia aduce în lumină şi
marile provocări ale Europei
actuale.

O istorie fără mituri
fondatoare e doar o simplă
poveste golită de conținut. 

Realitatea tristă este
că Lucian Boia – de fapt
este doar eseist și nu istoric
– a fost răsplătit pentru
mancurtizarea istoriei
națiunii noastre, indirect în
favoarea Germaniei, care a
transformat UE într-un im-
periu confiscat, unde liber-
tatea de exprimare este tot
mai îngrădită de către
instituții plătite să sufoce lib-
era exprimare. Pun pariu că
acad. I. A. Pop nu va fi
medaliat de ambasadorul
Germaniei și de nicio altă
mare putere din UE, pe
motiv că vorbește corect,
demn și pe izvoare despre
istoria adevărată a poporu-
lui român. Lucian Boia și-a
primit doar recompensa pe
munca prestată de demiti-
zare a istoriei românilor, fără
nicio legătură cu meseria și

instrumentele muzei Clio.

●

Ministrul Toader Tudorel legiferează cum vrea el!Ministrul Toader Tudorel legiferează cum vrea el!

George
Petrovai

LLa ce naiba mai e
nevoie de Parlament și de
toate cheltuielile aferente
(campanie electorală, lefuri
și pensii neobrăzate, cheltu-
ieli de forfetare etc.) cu cei
aproape 500 de aflători în
treabă (porecliți „aleșii
nației”), când țara este
potcovită de destin cu un
atotdubios ministru, precum
Tudorel Toader, care îi lasă
pe parlamentari să-și facă
făcutele cu mult pritocitele
legi ale justiției, iar la final
vine cu o Ordonanță de
Urgență ce-i avantajează în
mod subtil-substanțial pe in-
fractori?! Da, căci respec-
tiva ordonanță are tot 
ce trebuie ca să
nemulțumească societatea
civilă, opoziția și factorii de-
cizionali din Uniunea
Europeană (UE), ba chiar
să-i lase cu gura căscată pe
unii pesediști cu greutate
(Adrian Țuțuianu, Robert
Cazanciuc, Șerban Nico-
lae): a respectat cutuma
elaborării ei pe întuneric și
pe furiș de ochii indiscreți ai
presei, însă cu știrea și
binecuvântarea vârfurilor
nelegiuite din Partidul Social
Democrat (PSD), urmărește
să-i descotorosească –

acum și pe viitor – pe 
toți megarăufăcătorii de
procurorii incomozi (a se citi
corecți) din DNA și DIICOT
(să fie o pură întâmplare că
procuroarea Alexandra
Lăncrănjan, cea cu o
vechime de opt ani și care
instrumentează dosarul
dragnian TelDrum, nu mai
îndeplinește noul criteriu
impus procurorilor din
aceste instituții, și anume
vechimea minimă de zece
ani?), nu în ultimul rând i-a
ridiculizat de-a valma pe
parlamentari și convingerea
intimă a acestora, cum că
legile justiției reprezintă pro-
dusul de vârf al strădaniei
lor îndelungate.

E cât se poate de
limpede că pe parlamentarii
puterii nu-i deranjează
câtuși de puțin nici forma
sau maniera întocmirii și nici
conținutul mișelnic-insidios
al ordonanței toaderiene, ci
numai și numai modul
netovărășesc în care au fost
excluși de la triumful (sic!)
nerespectării a nu mai puțin
de șapte dintre cele nouă
recomandări ale Comisiei
de la Veneția. Păi cum să nu
se oftice, când țara fusese
temeinic pregătită să înghită
gălușca: taman acuma și
fără să-și delege atribuțiile
unui adjunct, pleacă în con-
cediu avocatul Poporului

(nimic neobișnuit pentru un
ciorbagiu al regimului, atâta
doar că nedelegarea
atribuțiilor face ca stârpitura
juridică să nu poată fi
atacată la Curtea
Constituțională până la
revenirea din concediu a hi-
dosului ipochimen), iar
cetățenilor, prin necontenită
propagandă pesedisto-
aldistă, li s-a inoculat o atare
neîncredere în UE și valorile
sale (cică din vina occiden-
talilor România are astăzi
statut de colonie și mai are
sărăcie în masă, înciocoire
gășcărească, cârmuitori
penibili, economie în pro-
grame de guvernare,
infrastructură în intenții min-
isteriale, sănătate precară,
educație catastrofală și o
datorie externă de circa 100
miliarde euro!), încât cinci
din cele opt regiuni
românești nu mai agreează
această formă suprastatală
de cooperare politico-
economică, motiv pentru
care, în cazul organizării
unui referendum, ar vota cu
ambele mâini pentru
ROEXIT.

Adică, ce mai, o
stare de spirit total
neproductivă pentru nație
(presupunând prin absurd
că România iese din UE, i
se oferă ceva mai bun?!),
pe care actualele lichele

cârmuitoare au creat-o în
mod artificial după
următoarea rețetă populist-
patriotardă: „Dacă nu ne
lăsați să ne facem men-
drele, ci ne tot tracasați
când ni-i lumea mai dragă,
atunci vom consulta printr-
un referendum poporul
dresat de noi. Să vedem
cine câștigă după 
această probă supremă a
democrației originale”…

Numai că instituțiile
UE (Comisia și Parlamen-
tul), precum și Comisia de la
Veneția, veghează cu
strășnicie la respectarea
statului de drept, separarea
puterilor și independența
reală a justiției în toate
statele membre!

Firește, grosolanele
derapaje din lunga serie de
găselnițe toaderiene, inclu-
siv discreționara putere pe
care o deține în clipa de față
fostul procuror bolșevic și
constanta sa  atitudine
sfidătoare față de Consiliul
Superior al Magistraturii
(CSM), nu puteau fi trecute
cu vederea de către
Comisia de la Veneția, cu
toate că Tudorelul fără car-
acter și coloană vertebrală
ba se sumețește cu
cunoștințele sale într-ale
dreptului…nedrepților, ba cu
faptul că-i membru al acelei
comisii, ba susține că nici

usturoi n-a mâncat la
gătirea legilor justiției și,
drept urmare, nici gura nu-i
miroase ca la orice avid de
demnități nedemne.

Și totuși, deși com-
plet lipsit de credibilitate și
cu onoarea la pământ,
nezdravănul Tudorel Toader
nu doar că nu se gândește
să-și dea demisia, dar s-a
făcut foc și pară când
președintele Iohannis a
cutezat să pomenească de
așa ceva. Da, căci Iohannis
n-are putere să-i facă vânt
unui ministru, oricât ar fi
acesta de corupt sau nociv
pentru țară. În schimb, atot-
puternicul ministru Toader
poate să-i impună șefului
statului tot ce-i pe placul lui
și al fârtaților din coaliție,
mai bine spus tot ce i se
comandă pe linie politică,
Dragnea avertizându-l de
mai multe ori că ocupă un
fotoliu care revine
pesediștilor, iar atunci când
președintele tergiversează
(cazul de pomină cu nedes-
tituirea imediată a Laurei
Codruța Kovesi), poate să-l
amenințe că nu respectă 
o decizie a Curții
Constituționale, și astfel dă
tonul pentru demararea pro-
cedurii de suspendare.

●
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Un ciubuc cât o sticlă de benzină…Un ciubuc cât o sticlă de benzină…

Cezar Adonis
Mihalache

CChiar și cu avizul
Consiliului Concurenței, de
fapt, tot o intervenție brutală
pe piața liberă a prețurilor ar
fi… Și nu este vorba de
„beneficiile” pentru con-
sumatori, oricum dis-
cutabile, ci despre
sacrificarea unor lucruri fun-
damentale, chiar tabu pen-
tru mecanismul nostru lent
de a înțelege mersul
economiei de piață, cu
bunele și relele ei.

De fapt, suntem
prea săraci în felul de a ne
fi consolidat vreme de trei
decenii democrația și
economia de piață pentru a
ne bucura acum de acest
„ciubuc” oferit de
guvernanți: plafonarea
impusă a unor prețuri. Căci
despre asta este vorba în
intenția lor de a elimina
supraacciza din com-
bustibili. Un ciubuc cât o
sticlă de benzină la un plin
de rezervor, dar care le va
consolida (căci mită fără
scop nu există, nu?!), un in-
strument extrem de pericu-
los: intervenția în prețurile
pieței. Pentru că eliminarea
supraaccizei reprezintă
doar o mănușă care să
mascheze unghiile guverna-
mentale ce vor putea
descărna ulterior economia
de piață de orice alt preț
care deranjează.

Guvernul nu a făcut
așa ceva nici măcar cu tar-

ifele la gazele naturale… Și
nici a prețului la pâine… În
primul caz, a lăsat econo-
mia de piață să ne ardă în
continuare la buzunar, în
celălalt nu a stabilizat prețul
pieței la dimensiunea reduc-
erii de TVA aplicată. Pentru
că nu avea cum.

Acum vrea să
impună o plafonare, dacă
nu chiar o scădere a
prețurilor la pompă,
motivată de renunțarea la
supraacciză. Doar că, în
prețul benzinei și motorinei
sunt mult prea multe alte
taxe, pentru a risca să
sacrificăm, de dragul unei
minime scăderi a prețului la
combustibili, la un pilon fun-

damental al economiei de
piață.

Sigur, am putea
spune că urmează ceva de
neimaginat dacă un guvern
este capabil să-și asume
rolul intervenționist, de
foarfecă al libertăților eco-
nomice (fie și în parte), pen-

tru a instaura plafonarea
prețurilor pe o piață liberă.
Ceva cu adevărat grav dacă
ținem cont că o asemenea
intervenție nu se poate face
decât în situații extreme,
bine motivate, pe o
perioadă de maxim trei ani
(dar cam de atât ar fi și
nevoie pentru a extrage și
celălalte rădăcini fragilizate
ale economiei de piață,

nu?). Iar așa ceva nu a făcut
nici măcar T. Băsescu la
momentul tăierilor de pensii
și salarii!

Apoi, dacă țara va
accepta acest instrument,
practic, va gira, fără un ref-
erendum de consultare
măcar!, posibilitatea

intervenției similare și pen-
tru alte prețuri. În plus, după
plafonări de prețuri, și re-
duceri impuse prin mercuri-
alul dictat de guvern, ar
putea urma și raționalizări,
de ce nu? Nu ale mărfurilor,
pentru că suntem o piață de
desfacere și o economie ex-
clusiv de consum, ci a
libertăților noastre civice. Și
doar începem cu cele eco-

nomice…
Primii care ar trebui

să spună „Nu!” ar trebui să
fie chiar cei de la Consiliul
Concurenței. Să nu se lase
angrenați în mișcarea de
uniformizare trasată de
guvernanți. Să nu accepte
transformarea într-un instru-
ment, nu de asigurare a
echilibrului pe piață, ci unul
de control. Chiar dacă ar fi
momiți cu promisiunea unui
rang mai înalt al instituției
lor, chiar dacă și-ar schimba
de-a dreptul numele în Con-
siliul Planificării Prețurilor,
nu ar trebui să accepte  să
fie ei cei ce vor deschide o
adevărată cutie a Pandorei.

Pentru că poate
consumatorilor le va plăcea
ideea… Oamenii sunt oa-
meni, iar după o plafonare
impusă a unor prețuri, s-ar
putea să iasă în stradă să
ceară reduceri de prețuri și
la alte bunuri și servicii!…
Este suficient că ne aflăm la
marginea unei prăpastii…
Că mergem cu ochii închiși
încotro ne îndreaptă
cealaltă turmă, cea
„aleasă”, de la guvernare,
aflată ea sub biciul unui ins
gata să ne scoată din Eu-
ropa…

●

Donald Trump şi naţionalismul americanDonald Trump şi naţionalismul american

Tiberiu
Dianu

NNu am auzit pe nici
un președinte american
care să se descrie, cel puțin
în public, şi cu atât mai puțin
în fața unei mari mulțimi de
oameni, ca „naționalist”. Și
chiar ca unul mândru. Nu că
nu am fi avut până acum
niciun președinte
naționalist.

George Washington
a fost naționalist când,
împreună cu Alexander
Hamilton și James Madison,
a convocat Congresul pen-
tru o convenție
constituțională în 1787 care
a produs Constituția pentru
un guvern național puternic,
dezbătută în fiecare stat,
adoptată în unanimitate și
pusă în aplicare în 1789
(vezi Edward J. Larson,
George Washington,
naţionalist, University of Vir-
ginia Press, 2016).

Andrew Jackson a
fost considerat un promotor
al populismului naționalist
american din secolul al XIX-

lea (vezi Uri Friedman, „Ce
este un populist? Și este
Donald Trump unul?”, The
Atlantic, 15 septembrie
2017).

Abraham Lincoln a
fost naționalist când, într-un
discurs din 1858, a afirmat
că naționalismul civic amer-
ican era o metodă de unire
a oamenilor de diverse orig-
ini etnice într-o naționalitate
comună (vezi Abraham Lin-
coln, „Adresă către
alegătorii din Chicago”, 10
iulie 1858).

Dar, luni, 22 oc-
tombrie 2018, în Houston,
Texas, în fața unei audiențe
de peste 100.000 de per-
soane, președintele Donald
Trump a declarat, în sfârşit,
acest lucru. A pus punctul
pe „i”.

„Democrații radicali
doresc să întoarcă ceasul
istoriei înapoi pentru
dominaţia globaliștilor
corupți şi lacomi de putere.
Știţi ce e un globalist, nu?
Știţi ce e un globalist. Un
globalist e o persoană care
dorește ca lumea de pe glob
să o ducă bine şi căreia, sin-

cer, nu-i pasă prea mult de
ţara noastră. Și știţi ceva?
Noi nu putem accepta asta.
Știţi, există un cuvânt care a
devenit cam demodat. Se
numește „naționalist”. Și zic
eu, chiar aşa, nu trebuie să
folosim acest cuvânt?! Știţi
ce sunt eu?! Sunt
naționalist, e bine? Sunt
naționalist. Un naţionalist.
Nimic mai mult. Folosiţi
acest cuvânt, folosiţi-l!”

Trăim vremuri când
cuvinte precum „naționalist”
sau „patriot” sunt constant
batjocorite sau defăimate de
stânga cea arogantă și de
presa găunoasă aservită
acesteia. Aşa încât e nevoie
de mult curaj pentru un lider
politic, ba chiar un
președinte de ţară, ba chiar
liderul lumii libere, să aibă o
expunere atât de clară.

Și acum, că
președintele Statelor Unite
a declarat deja acest lucru
și chiar e mândru de
aceasta, e timpul ca şi noi
toți să îl luăm, în sfârşit, în
serios. Și nu mă refer doar
la cei care l-am votat și care
l-am luat în serios de la bun

început, ci la absolut toți,
adică şi la ceilalţi.

Trump a oficializat
din acest moment
naționalismul atât ca o
credinţă, cât şi ca ideologie,
doctrină și politică în acelaşi
timp.

Naționalismul poate
fi considerat de pe acum
drept direcția oficială a
Casei Albe pentru viitor.

De acum înainte, lid-
erii politici ai lumii, în special
cei conservatori, ar trebui să
se considere înștiințați. Ei
vor trebui fie să adere, fie să
se distanțeze din punct de
vedere ideologic de Trump.

Pentru că aici, în
Statele Unite, Partidul Re-
publican nu mai este doar
un partid conservator, ci și
unul naționalist.
Președintele Trump l-a re-
definit deja. În aceeași
măsură în care Partidul De-
mocrat nu mai este doar un
partid liberal, ci și unul so-
cialist, așa cum mulți
progresiști   l-au redefinit
deja. Discuţia e încheiată.

A venit vremea să
nu ne mai ascundem după

deget și să ne confruntăm
cu cruntul adevăr. Un
adevăr pe care alegerile
parţiale din 6 noiembrie
2018 îl vor confirma. Ne
place sau nu, America a de-
venit parţial naționalistă şi
parţial socialistă.

Iar cei care refuză
încă să creadă asta (și
probabil că vor fi destul de
numeroşi) vor rămâne
acasă în faţa televizoarelor
să urmărească ciocnirea pe
viaţă şi pe moarte a doi
giganți și, cum, în cele din
urmă, unul îl va răpune pe
celălalt.

●


