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„Stejarul crește numai unde-i

pământul bun, buruienile cresc

pretutindeni.”

- Mihai Eminescu
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Cezar Adonis
Mihalache

PPoate pe acest man-
dat european vom înțelege mai
bine dimensiunea tragică spre
care poate fi împinsă normali-
tatea din cauza lipsei de
rațiune generată de somnul
unei națiunii care a dormit
vreme de trei decenii! Iar pen-
tru întâia oară am privi și noi,
„din afară”, dar și ca părți impli-
cate, la felul în care arătau
grozăviile îndreptate împotriva
libertăților cetățenești pe care
Europa civilizată le vedea la
noi…

Și este cu adevărat
bizar, trebuie să o

recunoaștem, ca tocmai o put-
ere politică înverșunată, care
în fiecare dintre prezențele ei la
guvernare, majoritar agresive,
a inventat și căutat să impună
norme legislative de pus
botnițe presei, și, în general
pumnul în gură libertăților de
exprimare, tocmai una dintre
cele mai ostile guvernări din
Europa la adresa știrilor libere,
independente, să se afle acum
în capul mesei ca mediator pe
o temă atât de grea pentru fi-
catul său roșu de ură la adresa
creației, exprimării, opiniei,
libertății de exprimare… Me-
dierea negocierilor pentru fi-
nalizarea unei Directive
europene privind drepturile de
autor, cu unul dintre cele mai
fierbinți articole: introducerea
ori nu a unei taxe pe link în
cazul articolelor ce se pot găsi
pe motoarele de căutare.

Și totuși, va fi doar
unul dintre exercițiile pe 
care România, în fruntea
președinției Consiliului UE, le
va avea de dat. Nu doar pentru
ea, de data aceasta, ci pentru
o întreagă Europă! În numele
libertății de exprimare ori a
cenzurii fundamentate de cri-
terii economice.

Tehnic, lucrurile aflate
în mediere sunt simple.
Urmează negocierile finale
pentru definitivarea unei direc-
tive UE pe zona pieței media, o
directivă care, în spatele unui
țel aparent onorabil, dreptul
fiecărui creator (de știri media)

de a fi plătit pentru munca sa,
ar putea da o formă agresivă
pumnilor și botnițelor libertății
de exprimare.

Printr-un articol contro-
versat, cel mai fierbinte din în-
treaga directivă, UE vrea să
impună o taxă pe link mo-
toarelor de căutare. Adică
acestea să plătească creato-
rilor de conținut pentru fiecare
articol prezent pe motorul de
căutare pe internet. Doar că
tocmai din această acțiune
aparent reparatorie, s-ar putea
naște o hidoasă cenzură. O
cenzură dată de interesul eco-
nomic, dar speculată de
păpușarii politici din spatele
inițiativei. Pentru că, dacă va
exista această taxă pe link,

motoarele web tip google vor
„filtra” (spus într-un limbaj mai
diplomatic), accesul la
conținutul dat de sursele mai
slab finanțate economic, uti-
lizatorii de conținut fiind puși în
situația de a alege din ceva
deja selectat. Iar reprezentanții
motoarelor de căutare nu au
făcut un secret din acest lucru!

Sigur, totul costă, iar
motoarele web, pentru a con-
trabalansa costurile legate de
taxa de link, vor trebui să-și re-
cupereze banii, lucrurile fiind
simple: pe aceste motoare vor
rămâne doar marii creatori de
conținut de știri (doar acum, de
conținut media, căci directiva,
o dată adoptată va fi sursă de
„revizuire” și pe alte zone de
creație) în detrimentul celor
mici, nefinanțați. În fapt, ziare,
reviste și platforme online care
nu pot concura cu giganții din
media.

Or, siguranța
existenței pe mai departe a
unui jurnalism cât mai apropiat
de obiectivitate și echidistanță,
a unuia care să nu cadă pradă
falsurilor de tip fake-news in-
duse de fel și fel de „actori”,
vine tocmai dinspre media
celor „mici”. Aceia care nu fac
bani în urma muncii lor de
presă, dar asigură un conținut
cât mai credibil și cât mai
plauzibil în a respecta deon-
tologia de presă.

Dacă prin finalizarea și
adoptarea Directivei se va
păstra taxa pe link, motoarele

de căutare nu vor putea fi
împiedicate să-și selecteze
ele, din interesul strict al nevoii
de a avea de unde să-și recu-
pereze banii plătiți pentru
aceste linkuri, furnizori de
conținut media.

Marea îndoială se
leagă de felul în care o putere
politică evident anti-media va
alege să medieze această
directivă? Se va lăsa ea pradă
„directivelor” de partid, folosind
momentul și pentru a  readuce
în discuție în țară proiectele de
legi ale presei ori cele anti-
defăimare? Dar, mai ales, cum
vor privi părțile implicate, pe de
o parte cele guvernamentale
ale Europei, pe de altă parte
cele ale presei, la rându-i
împărțite între cei ce produc și
cei ce se folosesc de ceea ce
au produs alții, având avanta-
jul de piață, al prezenței, prin
ei, pe piață? Câtă încredere
vor putea avea cu toții în put-
erea anti-media de la
București? Sau, de fapt, ne-
gocierile vor merge ca până
acum, cu un București aflat
doar în postura de a lua la
cunoștință? Căci, de preferat
unei implicări prodirectivă, care
să cimenteze pilonii unei cen-
zuri media, ar fi totuși
„veșnicia” poziției struțului…

Totodată, cum va trata
aceeași putere, din fruntea
Consiliului UE, solicitările ven-
ite dinspre părți? Mai ales că
ea este obișnuită cu o atitudine
fățiș discreționară în felul de a
impune o legislație, nu doar
fără a ține cont de părerile
celor vizați, dar și fără a cere
măcar o opinie în segmentul
de transparență decizională
(capitol esențial pentru UE, dar
atât de ignorat, ba chiar persi-
flat de puterea de la București).

Deja, Google, ca
motor de căutare web, și-a
prezentat public poziția și seg-
mentele de mediere, cu argu-
mentul că, prin adoptarea
articolului vizând taxa de link,
va fi obligat să decidă „ce edi-
tori de presă intră în căutări și
cine nu”…

Iar încărcătura este cu
atât mai mare cu cât, forma
finală dată de negocieri, in-
diferent de felul în care va
arăta rezultatul „transpunerii”
(fie păstrarea accesului la lib-
ertatea de alegere a
informației, a acelei diversități
pe care doar motoarele de
căutare o pot asigura, fie mer-
cantilizare muncii unora) va
putea genera și alte directive
vizând creația, iar, în final felu-
ritele forme de exprimare,
literară, artistică, publicitară…

●

Imnului de stat și demnitateaImnului de stat și demnitatea
națională nu se cenzureazănațională nu se cenzurează

Ionuț
Țene

UUn fapt de
extraordinară gravitate s-a în-
tâmplat la ceremonia preluării
de către România a
Președinției Consiliului UE de la
Ateneul Român. Imnul de stat al
României a fost cenzurat delib-
erat de către organizatori. Sim-
bol românesc, imnul României,
a fost intonat ciuntit de către
Corul Madrigal. Conform Legii
nr.75 din 16 iulie 1994, in-
tonarea în variantă scurtă a im-
nului național prevede
intonarea strofelor 1, 2,4 și 11.
Strofa a 11-a are următoarele
versuri: „Preoți, cu crucea-n
frunte! căci oastea e creștină,/
Deviza-i libertate și scopul ei
preasfânt./ Murim mai bine-n
luptă, cu glorie deplină,/ Decât
să fim sclavi iarăși în vechiul
nost’pământ!”.

Cenzurarea Imnului de
stat al României se pedepsește
conform legii. În acest sens,
poliția și jandarmeria română
sunt obligate prin lege să
amendeze organizatorii cere-
moniei de la Ateneul Român.
Sigur că cenzurarea unei strofe
din Imnul Național al României
nu a fost o gafă intenționată a
corului Madrigal. La acest nivel,
în care s-a organizat ceremoni-
alul cu participarea directă a
Guvernului României și
Președinției, lucrurile au fost
premeditate de la vârful ierahiei
noastre de stat. În ultima strofă
a Imnului Național din poezia
„Deșteaptă-te, române!” pentru
care s-a murit la 1848/1849
este menționat rolul clerului
ortodox în lupta pentru drep-
tate, egalitate, libertate și su-
veranitate naționale. Este mai
mult decât evident că pe
eurofuncționarii corupți și atei
de la Bruxelles i-ar fi 
deranjat amintirea funda-
mentelor creștine ale Europei și
lupta bisericii ortodoxe pentru
libertate națională. De altfel,
Donald Tusk este un ateu de-
clarat, iar celebrul președinte al
Comisiei Europene este un ad-
mirator declarat al lui Karl Marx,
care ura religia creștină și a fost
vinovat moral de uciderea a
circa o sută de milioane de oa-
meni de către regimurile
bolșevice, care i-au aplicat
ideile „luptei și urii de clasă”. De
altfel, Juncker a dezvelit „colo-
sul din Trier”, o statuie uriașă a
lui Karl Marx în orașul german
în care s-a născut filosoful co-
munist. În celebrul său discurs
Junker a atacat religia și a adus
elogii filosofului comunist ale
cărui idei a semănat moarte în
Europa și-n lume. Astfel, că nu
mă miră cenzurarea Imnului
Național prin încălcarea legii la
ceremonia de la Ateneul

Român. E de apreciat că
Asociația Neamunit a transmis
o scrisoare deschisă prin care
cere sancționarea vinovaților de
încălcarea legii. În lipsa unei
explicații oficiale din partea or-
ganizatorilor, asociația Neamu-
nit a adresat un protest
Ministerului Afacerilor Interne 
și Prefectului Municipiului
București, în care solicită luarea
măsurilor legale care se impun
pentru a sancționa organizatorii
oficiali ai ceremoniei de la
Ateneul Român, după cum
prevede art.24 alin.1 pct. (i) din
HG 1157/2001, care precizează
că „intonarea imnului național
cu alt text și cu altă partitură
decât cele stabilite de lege (…)
constituie contravenție și se
sancționează cu amendă”. „In-
diferent de motivele avute în
vedere de către organizatorii
evenimentului, considerăm că
cenzurarea voită a imnului de
stat al României este total
inacceptabilă dar și în mod clar
ilegală. Acest fapt reprezintă ev-
ident atât o încălcare a
demnității poporului român, cât
și o încălcare a articolului 9 din
cadrul legii nr.75/1994”, se
spune în comunicatul asociației
Neamunit. Totuși, să nu fim
naivi să considerăm că doar
câșțiva șefi de protocol de la
guvern și președinție sunt
vinovați. În astfel de manifestări
de stat, la cel mai înalt nivel, se
implică agenții SRI și SPP, care,
poate din ignoranță sau pentru
a face pe plac invitațiilor
anticreștini sau atei de la Brux-
elles, au permis încălcarea
legii? Nu știu de ce nu mă miră
„întâmplarea”, atunci când o
parte din conducerea Acade-
miei SRI duce o politică
educațională în maniera fostei
Școli de partid „Ștefan Gheo-
rghiu”, lucru evidențiat de rec-
torul acestei instituții, care
într-un interviu relativ recent
ataca patriotismul și
creștinismul în maniera ideolo-
giei lui „Ana Pauker, Luka și cu
Dej, care bagă spaima în
burghezi”?

Cu astfel de „profesori”,
care nu respectă sloganul „Pa-
tria a priori” nu mă mai miră că
România devine o subcolonie
în care democrația, libertatea și
fundamentele naționale sunt
călcate în picioare, iar
multinaționalele și ambasadele
străine țin loc de guvernare? De
aceea identificarea autorilor
încălcării flagrante a legii Imnu-
lui de stat de la Ateneul Român
trebuie făcută imediat și
vinovații amendați sever con-
form legii, pentru ca astfel de
slugărnicii penibile împotriva
demnității românești de către
oficiali să nu se mai repete 

absolut niciodată.

●
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Naţionalismul şi Noua Europă. Sfârşitul colectivismului etnic?Naţionalismul şi Noua Europă. Sfârşitul colectivismului etnic?

Mircea
Chelaru

AAbordarea temei
naţionalismului din perspectiva
categoriilor filosofice ale
construcţiei Noii Europe obligă
mai întâi de toate la a înţelege
ce este Noua Europă, şi ce
anume ipoteză de lucru cu vi-
itorul ne propune această nouă
organizare comunitară. Pentru
a defini „naţionalismul de tip
european” va trebui să se
renunţe la tehnica îndeobşte
cunoscută ca fiind
nesociologică. Construcţia
abstractă, (referenţial logică)
nu este suficientă, şi nici suma
paradigmelor ştiinţifice (etnop-
sihologia, etnologia stilurilor,
morfologia culturii etc.) nu sat-
isface o realitate percepută,
însă modest cuprinsă în
explicaţii mulţumitoare. Per-
sonal, recuz atribuirea
tipologică unei entităţi teritori-
ale sau structuri etnice. Este
separatismul catalan datorat
„catalanismului” sau cel
scoţian „scoţianismului”? Sau
autonomismul secuilor vine din
„secuismul doctrinar”? Nicide-
cum. Cu siguranţă
naţionalismul din Europa nu
este unul original european şi
nici nu poate fi atribuit 
unui exportator impersonal.
Naţionalismul este o stare de
manifestare instantanee,
latentă sau activă, moderată
sau violentă ca toate stările
sufleteşti ale unei fiinţe umane.
Doar că fiinţa umană de data
aceasta este una multiplă,
complexă, continuuă,
conştientă, identitară şi
neconvertibilă, numită Naţiune.
O Fiinţă colectivă racordată or-
ganic la un mental istoric, cul-
tural şi spiritual, continuu!

Naţionalismul a
revenit un subiect al actualităţii
dar conectat la sursa istoriei
care, după cum am putut
vedea, nu este numai etnicis-
mul cu clişeele sale sepa-
ratiste, xenofobe sau
rasial-segregaţioniste. El se
redefineşte în fiecare epocă şi
cu fiecare eveniment mai im-
portant. De aceea este nevoie
să pornim de la sistemul lumii
moderne, de la mediul său de
civilizaţie, regândită în termenii
de supravieţuire a lui A. Toffler.
În lumea post-statalităţii celui
de Al Treilea Val se naşte şi se
dezvoltă cu o viteză
neliniştitoare o hipercivilizaţie
devoratoare. După Al Treilea
Val ne izbeşte un Tsunami dev-
astator. O civilizaţie a
competiţiei neiertătoare, cu o
reţea neuronală pe care o de-
numesc info-structură, în care
informaţia este quasi-instanta-
nee. În această lume
reprezentările de sine, individ-
uale sau colective sunt super-
flue, adesea paradoxale.
Economiile statelor naţionale
se supun intruziunilor mondiale
şi obligă politicile de stat să-şi
abandoneze măcar o parte din
suveranitate. Poeţii globalis-
mului înalţă imnurile lumii fără
frontiere, ale „conştiinţei plan-
etare”, ignorând diferenţele
abisale existente în gropile fără
fund ale sărăciei la fel 

de globalizată. Dacă Hunting-
ton propovăduia Ciocnirea
Civilizaţiilor Majore de-a lungul
liniilor de ruptură culturale, în
numai un sfert de secol putem
declina motivat o asemenea
ipoteză reducând-o la doar
două civilizaţii în permanentă
coliziune: „super-civilizaţia”
bogaţilor şi „sub-civilizaţia”
săracilor. De la indivizi în coliz-
iune şi clanuri în luptă, la trans-
şi supranaţionale în antago-
nisme distrugătoare cu
naţiunile inseşi!

Un proces ascuns a
început să lucreze revers în
subconştientul individului. La
fel ca în teoria lui Freud fiinţa
naturală a oricărei civilizaţii îşi
produce propriile imagini de
sine din însăşi punctul său
originar, pentru că sistemele
naturale de viaţă sunt cele care
se constituie sub guvernarea
legilor naturale. Toate sis-
temele, de la cel al familiei
agricole triliniare de rudenie,
religioase, morale sau integra-
toare de grup (până la naţiune)
sunt sisteme naturale, ascultă
de legea cosmică, naturală.
Civilizaţiile lui Huntington şi
speculaţiile de altfel întemeiate
ale lui Toffler sunt acceptabile
în interiorul unor sisteme artifi-
ciale, în acord cu reguli şi legi
raţionaliste, chiar pozitiviste,
mult prea abstractizate şi con-
solidate pe modele deziderat şi
nu real funcţionabile. Imperiile,
confederaţiile, globalismul,
capitalizarea uniformă, echi-
tatea absolută sunt de factură
imaginară, hedonistă, artificial
croite, dacă nu împotriva, cu
siguranţă prin ignorarea legilor
naturale. Cu cât presiunea
europenizării, americanizării
sau globalizării este mai mare,
pe atât de mult asistăm la ac-
centuarea diferenţierilor inte-
rioare sistemului prin rezistenţă
identitară. Cu referire la speci-
ficitatea românească merită să
amintesc Mişcarea ce s-a creat
în jurul Ligii Culturale, numită
R.I.S.C. O angajare lucidă şi
activă a intelectualităţii în
Rezistenţa Identitară prin Spirit
şi Cultură. O atitudine defetistă
de genul „nu mai e nimic de
făcut, suntem terminaţi” este
suicid, este tocmai marele risc
de a dispărea identitar din in-
ventarul umanităţii! Tot mai
mulţi pretendenţi la „ghi-
donarea lumii” îşi însuşesc
acea caracteristică lansată de
Yehzekel Dror al „nebuniei put-
erii” fără să sesizeze că, atunci
când sistemele se află tot mai
departe de echilibrul natural,
apare comportamentul bizar,
care violează inexplicabil şi
surprinzător regulile stabilite.
Acţiunile devin „iraţionale”, ies
din normalitate şi nu pot fi ex-
plicate prin reperele standard-
elor convenţional stabilite. De
altfel, dispare regula şi reflexul
nu mai recunoaşte starea.
Neliniştea reacţiilor şi a
manifestărilor individuale sau
colective, apar din „micile
cauze care pot declanşa efecte
mari”. Numai că suma de-
fectelor mărunte nu generează
automat şi îngrijorări majore.
Se instalează o acomodare
defectă a obişnuintei care
plasează realitatea toxică în

normalitate. Aşa se întâmplă şi
cu societatea Europei de azi.
Ne este suficientă doar trim-
iterea la crizele ultimilor cinci
ani, culminate cu invazia afro-
asiatică de confesiune prepon-
derent musulmană. Şi
fenomenul este în
desfăşurare…

Iată-ne aşadar într-o
Europă care abandonează
regulile chiar de ea create. Eu-
ropa este tributară limitelor
sale de înţelegere, defazării
sale faţă de ritmul aspirator
american, îndeletnicirilor sale
„artificiale şi gomoase” care o
fac să funcţioneze cu „viteze
interioare diferite”. Occidentul
European rămâne în dublă
ipostază permiţând pe de o
parte, tot mai evident în-
toarcerea la rădăcini şi acceptă
provocarea originarului, dar, pe
de altă parte, asumându-şi
competiţia cu expansiunea erei
globale pentru care nu este pe
deplin pregătită. Obosită de
propriile-i contradicţii, Europa
celor mai diverse stadii de
existenţă nu poate prezenta o
civilizaţie omogenă dar a lăsat
impresia „americanizării” mod-
elului de administraţie,
acordându-se cu principiile
transatlantice, îndeobşte cu
cele hiperliberale, fără însă a
evita unele revolte deschise.
Părăsirea occidentalului clasic
de către elitele cosmpolitizate,
este caracteristica ce însoţeşte
fenomenul de americanizare a
maselor. Masificarea igoranţei
şi izolarea rezistenţei
conştiinţelor este deja politică
publică a guvernelor peste
state devenite recuzită
simbolică. Laboratoarele pro-
duselor societale sunt unice,
racordate la aceeaşi doctrină:
control şi obedianţă totală. Eu-
ropa patristică, scolastică,
renascentistă sau iluministă,
raţionalistă, pozitivistă,
carteziană, hegeliană sau
kantiană nu se poate dezice în
unanimitate, de sine. Raţiunea
de a exista a diversităţii prin
originalitate şi devenire este în
a.d.n.-ul acestei civilizaţii conti-
nentale. Bruxelles-ul este la
mare anaghie…!

În această lume de în-
ceput de secolul al XXI-lea,
intrăm: pe deoparte, chemaţi
pentru a completa diversitatea
şi a salva conţinutul natural al
civilizaţiei europene, iar pe de
altă parte, înghiţiţi în malaxorul
regulilor unice, convenite,
imaginate şi inventate de
„dumnezei ai puterii”, maeştrii
ai manipulării speranţelor şi
creatori ai himerelor. O aseme-
nea himeră ar putea fi şi noul
„particularism universalist”,
paradigmă ce ar putea de-
schide calea către configu-
rarea statelor non-naţionale,
în interiorul cărora
„naţionalismul”, în fapt cel eu-
ropean, să devină noul model
universal. Un stat non-naţional
cu geometrie variabilă, adapt-
abil numărului de „enoriaşi”
plătitori de taxe şi impozite, au-
tohtoni sau proveniţi din
emigrări masive provocate.
Hiperstatul non-naţional este
ţinta ultimă a guvernării ab-
solute, fără alternativă.

În abordarea de faţă

este vital pentru logica subiec-
tului să clarificăm tendinţele
europene, măcar pe termen
scurt şi să extragem pe baza
noilor proceduri de
instituţionalizare, o primă imag-
ine a Noii Europe, (în fapt o
găselniţă) pentru că nu putem
vorbi de o Europă abstractă cu
referire doar la un spaţiu ge-
ografic şi acela în dispută, ci în
mod deosebit la fiinţele umane
care locuiesc acest spaţiu. În
acest spaţiu, naţiunile
moştenite din secolul al XX-lea
formează un mozaic care nu
este de tip consolidat, sunt lu-
crative sub o aparentă ar-
monie, dar nu acceptă
omogenizarea culturală. U.E.-
ficarea, N.A.T.O.-izarea,
Schengen-izarea sunt creaţii
ale unei societăţi superpuse în
incercarea de a-şi garanta
ereditar privilegiile domina-
toare. Numai că Europa Vie,
Europa Trestiilor Gânditoare și
Minților Carteziene a simţit cat-
aclismul existenţial ce i se
pregăteşte. Ideologii europeni
nu ezită ca această ultimă ati-
tudine, trezirea acum, să o
plaseze imediat sub incidenţa
unui naţionalism rebel, dar su-
ficient de atenuat încă, prin
tocmai diversificarea sa. 

În fond, acceptarea
naţionalismului atenuat poate fi
concesia lucrativă a Noii Ordini
Europene.

Această nouă ordine
impune o nouă construcţie,
după cum am mai spus cu o
geometrie variabilă, iar
arhitecţii proiectanţi, de la
Schumman încoace, ca să ne
referim doar la Europa post-
război rece, sunt puşi în
situaţia unei opţiunii rapide şi
definitive. Să vedem la ce s-au
gândit..

O primă soluţie, cea a
Federaţiei Europene, nu poate
fi atacată decât dacă o privim
ca pe un proiect politic con-
sensual. O minimă evaluare a
evoluţiei din ultimii zece ani,
denotă că Europa nu-şi mai
poate permite nici un fel de ter-
giversare în construcţia
instituţională. Cenzura
„meticulozităţilor” şi aderenţele
post-ideologice trebuie aban-
donate imediat, numai şi pen-
tru că evoluţia globalismului,
accelerată de prezenţa provo-
catoare a Chinei, poate face
din actuala Uniune Europeană
stagnantă o entitate „pusă la
colţ”, suficient marginalizată şi
cu o identitate precară. „Egois-
mul” patriotic al lui D. Trump nu
poate justifica elaborarea unei
Americi Măreţe decât în detri-
mentul competitorului de cali-
tate, Europa, faţă de care,
revanşa se pare a fi pe deplin
justificată. Acest uriaş conflict
a fost „pipăit” anticipat de bri-
tanici iar brexit-ul, cu toţi
comedianţii eurosceptici puşi
în scenă de un „intelligence”
redutabil, a fost pregătit cu
abilitate, dându-i-se şi legitimi-
tatea unui referendum popular.
Pentru a fi competitiv şi credi-
bil, Proiectul Federaţiei Eu-
ropene ar trebui să cuprindă,
după unii analişti, întreaga co-
munitate a Statelor Europene
din spaţiul cuprins între
Oceanul Atlantic, inclusiv

Marea Britanie şi Irlanda, plus
Groenlanda şi frontiera vestică
a Federaţiei Ruse. Mai mult
chiar, o rezoluţie adoptată de
Consiliul Europei în 1993
privind extinderea Europei a
circumscris un spaţiu dezirabil
de jurisdicţie europeană în
care se includea şi Federaţia
Rusă! Cu Marea Britanie ne-
am lămurit. Cu Federaţia Rusă
nici nu mai era cazul! Cum de
sunt posibile asemenea
proiecţii? Pentru că 
actuala logică birocratică şi
supertehnocrată a celor 
de la Bruxelles este
contraproductivă şi nu lasă loc
unei abordări esenţialmente
politice. O asemenea abordare
poitică ar trebui concretizată ca
o gândire prospectivă care să
determine evoluţia Continentu-
lui în raport cu obiectivele pro-
puse şi agrementate, printr-o
reprogramare concentrată a
mijloacelor care i-au mai
rămas la dispoziţie. Se va cere
în acest caz tuturor guvernelor
depăşirea intereselor de speci-
ficitate regională şi naţională şi
consolidarea solidarităţii în
jurul conceptului politic în
construcţie.

„Visul european” nu
poate fi făcut realitate decât
numai prin constituirea unei
formule de guvernare şi
execuţie pe un proiect în care
toate ţările îşi asumă principiile
politice europene. Aceasta
este logica de funcţionare a
Federaţiei, în care se poate
aştepta la o distribuţie a
competenţelor în virtutea prin-
cipiului de subsidiaritate, ceea
ce ar salva conceptul de su-
veranitate naţională acceptată.
Acest raport face posibilă
recunoaşterea identităţii şi in-
tereselor fireşti ale statelor
naţionale. Într-o asemenea viz-
iune se poate accepta o ordine
europeană cu caracteristici
specifice care în esenţă poate
atenua manifestarea
naţionalismului prin diminuarea
contradicţiilor din binomurile
„centru-periferie” şi „continen-
talizare-regionalizare”, „stat
naţional-confederaţie”, „global-
ism-naţionalism” ş.a. 

Guvernarea „supra-
guvernamentală”, ca să forţăm
prin metaforă stilistică o
intenţie utopică, mizează pe
rezonanţa tuturor actorilor
statali în aceeaşi frecvenţă de
opţiune strategică a scopurilor
politice, ceea ce nici într-o
famile de trei persoane au-
tonome nu este posibil. Astfel,
„Visul European” devine o par-
odie glumeaţă de tip „music-
hall”de pe Broadway.

- urmare în pagina a 4 a -
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OO a doua opţiune ar fi
cea exprimată de Helen Wal-
lance în conceptul Transguver-
namentalismului pentru a
extrage diferenţele majore din
actualul model de lucru inter-
guverne. Astfel în poziţia
preeminenţei decidenţilor
naţionali, unificarea tratatelor
europene din 1997, şi cele ul-
terioare, precum şi intensifi-
carea cooperării pe o reţea de
interese negociate, ar menţine
coerenţa procesului decizional
într-un cadru european. Cu
alte cuvinte, transguvernamen-
talismul a fi modalitatea prin
care pregătirea deciziilor să se
facă prin atingerea numitorului
comun( cel mai mare, cel mai
mic?) al intereselor interguver-
namentale, un fel de combinaţii
de 30 luate cîte doi, după care
decizia să vină cu autoritatea
recunoscută prin negociere, de
la Centru. Un fel de democraţie
guvernamentală participativă
între lumi paralele. Liberalismul
exagerat al convingerilor sale,
dobândite la Clubul Universitar,
face din strălucita profesoară
de Oxford, Helen Sarah Wal-
lace, Lady of Saltaire, o
visătoare edenică.

Cea de a treia opţiune,
a superstatului european, chiar
dacă are o vechime de
aproape 60 de ani, s-a revigo-
rat după ce ministrul de ex-
terne german Joschka Fischer
şi preşedintele francez
Jacques Chirac, fiecare în felul
său, sugerau la acea vreme, o
conducere europeană, fie
printr-un guvern european, fie
printr-un Parlament cu puteri
decizionale majore. Ceea ce
pare să se configureze tot mai
pregnant, în zilele prezente
prin vocea lui Jean-Claude
Junker, cu implicarea brutală a
Comisiei Europene în afacerile
interne a statelor membre.
Ideea este regăsită în frenezia
cu are , mai nou, președintele
Franței Emmanuel Macron și
tripla cancelară a Germaniei
Angela Merkel sugerează deja
o ierarhizare ponderată valoric
a statelor membre în arhitec-
tura unei Europe cu mai multe
etaje, dar cu siguranță și sufi-
ciente niveluri la subsol.

Şi într-un caz şi în
altul, se sugerează embri-
onarea „statelor unite ale Eu-
ropei” sub comandă unică.
Sau, de ce nu, bicefală! Prob-
lema spinoasă derivă 
din răspunsurile încă
nesatisfăcătoare la întrebări de
genul: „Cum vor arăta
legăturile juridice cu super-
statul exprimate prin cetăţenie
?” „Care va fi teritoriul de
jurisdicţie al acestui super-
stat?”, „Ce limbă sau limbi ofi-
ciale se vor adopta?”, „Cum se
vor interpreta componentele
naţionale în contextul culturii şi
diversităţii?”, „Se vor topi
naţiunile în populaţii re-
gionale?” şi numărul lor ar
putea continua. Iată de ce
construcţia unui superstat eu-
ropean, chiar dacă rămâne de
esenţă politică devine o
problemă serioasă atunci când
se pune în discuţie interesele

naţionale puternic conturate
precum şi identităţile
comunităţilor din aceste state
naţionale.Este de aşteptat în
cazul succesului unei astfel de
opţiuni să nu ne întâlnim cu
modelul american. Este posibil
ca această nouă creaţie să
aducă o nouă soluţie
conceptuală, o abordare ino-
vatoare, neîndoielnic ancorată
în lumea vie a realităţii Europei
Naţiunilor. Pentru mine este
evidentă formula imperului
susţinută de falanga germană
(Merkel, Junker, Tusk, Timmer-
mans) în dualism cu falanga
franceză (Macron, Mogherini,
Barnier). Bine,bine, vor zice
unii, dar noi, provincia? Noi
periferia, când primim
instrucţiunile de folosire a Eu-
ropei? Primim şi certificatul de
garanţie pentru „second-
hand”?

Indiferent de forma pe
care o va lua, societatea
europeană va trebui să-şi
asume o anume identitate care
nu poate să provină din suma
identităţilor etnice din care se
compune. Ideea că într-o
Europă a viitorului vom putea
vorbi doar despre minorităţi, în
sensul că faţă de cele aproxi-
mativ 450 000 milioane de
locuitori (fără imigranţii merke-
lieni sau macronieni) pe care
ar putea să le cuprindă, fiecare
actuală naţiune devine o mi-
noritate, este dacă nu ridicolă,
cel puţin hazardată. Însă este
absolut necesar să abordăm,
în această nouă fizionomie nu
doar o reaşezare a conceptelor
ci o inventariere a acestora în
vederea clasării dar mai ales,
casării multora dintre ele. In-
diferent că ne referim la Noua
sau Vechea Europă, în interi-
orul societăţilor vestice şi cen-
tral-europene, cu predilecţie
provenite din dinastia fostelor
imperii, naţionalismul practicat
are cel puţin două caracteristici
fundamentale: etnocentrismul
şi etnocraţia. Etnocentrismul
reprezintă acea formă de atitu-
dine publică axată pe propria
etnie (la unii, rasa pură, rasa
superioară, rasa nobilă, etc) a
cărei valori se constituie oblig-
atoriu în standarde pentru
lansarea judecăţilor şi
opţiunilor în discursul politic,
sociologic sau cultural. În
funcţie de gradul de culturaţie
al etnosocialului în cauză,
„ceilalţi” sunt consideraţi şi
trataţi, în diferite aspecte pro-
cedurale, ca inferiori şi toleraţi,
chiar dacă se are cunoştinţă de
faptul că „nu există dovezi
ştiinţifice demne de încredere
pentru vreo formă de inferiori-
tate valorică a unui grup rasial,
deşi dovezi aparente sunt din
când în când ridicate la
suprafaţă”. Există o explicaţie
raţională asupra conservării
conştiinţei identităţii etnice şi
acest aspect trebuie acceptat
ca un lucru relativ pozitiv. Dar
a promova dezvoltarea
aroganţei superiorităţii etnice,
indiferent de postura în care se
află, este similar cu o
declaraţie de război în care
prejudecăţile, ura şi dispreţul
faţă de „cei care nu sunt ca
noi” susţin „ciclonul”
escaladării naţionalismelor in-

stinctuale şi iraţionale.Inter-
ego-ul etnic, naţionalismul
bazat pe identitate creată prin
diferenţe de ordin biologic-ge-
netice, este o altă temă, de
grea încercare, a Europei vi-
itoare. Generaţiile biologice
noi, din păcate nu vin pe lume
şi cu zestrea de educaţie, greu
acumulată de genitori, şi sunt
fatalmente predispuse la
aceleaşi riscuri ale repetării
erorilor. Nu ne putem exprima
aici dacă individul se naşte cu
instinctul protecţiei propriei
rase sau această caracteristică
este dobândită în cadrul etno-
grupului în care se dezvoltă so-
cial. Cert este că, ciclic, istoria
Europei, pentru a rămâne în
tema subiectului, a convul-
sionat de prea multe ori în
ciocniri mult prea violente pen-
tru a justifica o anume teorie a
conservării, fără ca să se
creeze o certitudine a
sfârşitului acestei istorii tragice.

Etnocraţia se
defineşte ca fiind dominaţia
unei etnii asupra alteia în
cadrul unui stat naţional. Va
trebui, aşadar, să ne întrebăm
: cum va apărea diagrama
relaţiilor de „dominaţie” în cazul
în care luăm ca fezabilă doct-
rina minorităţilor continentale.
În ce sens se va putea practica
o anume etnocraţie europeană
de către o autoinstalată con-
ducere europeană, cu o
anume preponderenţă etnică?
Tendinţa etnocratică se afirmă
astăzi în toate statele Europei.
Că poate fi clasificată
tradiţională sau recrudescentă,
contează mai puţin. Sunt
cunoscute mişcările
naţionaliste din Franţa, Ger-
mania, Spania şi mai nou Aus-
tria. Dar este de atenţionat a
nu se confunda cu mişcările
secesioniste sau etnic sepa-
ratiste!Ţările din fostul sistem
satelizat al Moscovei sunt cele
mai fragile întrucât nici până la
scrierea acestor rânduri nu s-
au creat anticorpii prin „vac-
cinare” democratică durabilă.
Majoritatea ideologiilor unor
doctrine de partide
„mucegăite” nu-şi găsesc cred-
ibilitatea şi accesează pa-
chetele de idei evocatoare,
exaltate şi propagandistice.
Mai mult, răul social pe care nu
pot să-l extirpe din neputinţă
managerială, îşi găseşte sursa
în vina « celuilalt », tocmai a
celui care « nu este dintre ai tăi
». Când exponenţii acestor ide-
ologii preiau puterea, introduc
norme discriminatorii, folosind
în mod discreţionar pârghiile
statului, în numele interesului
naţional. Vi se pare cunoscut,
nu-i aşa ? Ori, se insistă în
aprecierile de convenienţă
publică, că un stat naţional se
poate defini astfel numai dacă
majoritatea cetăţenilor săi
aparţin unui grup etnic, lingvis-
tic şi cultural distinct. În cazul
România această majoritate
este covârşitoare, de peste 80
la sută. Dar a folosi astfel statul
în numele exclusivist al unei
colectivităţi etnice nu face
altceva decât să mărească
prejudiciul de credibilitate
acesteia. De aceea ne
menţinem opinia că statul
naţional a fost şi rămâne cea

mai importantă formă de orga-
nizare politică nediscriminato-
rie a societăţii moderne şi
susţinem ideea că „noţiunea
esenţialmente europeană a
statului naţional a devenit mod-
elul statului modern”.

Dacă aşa stau lu-
crurile, care ar mai fi sensul
„topirii” esenţei statelor
naţionale în creuzetul
regionalizărilor, supraregiunilor
sau extinderilor economice
transfrontaliere? Este
sănătoasă această incitare şi
cât de bine este pregătită pen-
tru a nu produce confuzii şi
reacţie adversă virulentă?
Pentru că, dinspre regulile
etnocraţiei cu care ne
catadixeşte actualmente ves-
tul, deviza este: „pe noi să nu
ne conducă alţii, nouă să nu ne
poruncească străinii!”.
Bineînţeles, valabil pentru ei!
Dar pentru noi, noi cei de la
periferie, supuşi mişeleşte prin
xenocraţie, poate fi valabilă zi-
cala? Care ar fi soluţia
europeană a acestei dileme?
Se încearcă preluarea şi vali-
darea teoriei lui Jurgen Haber-
mas pentru constituirea unui
stat constituţional democratic
şi chiar lansarea sintagmelor
ști?! „patriotism constituţional”
sau „cetăţenesc”, nelegat de
criteriul etnic al descendenţei
etnice. Discursurile pe speţă
ale actualului Preşedinte
preiau uimitor de „copy-paste”
acest concept. Şi mai
surprinzător, unii leaderi a
comunităţii maghiare, făcând
notă disonantă cu formaţiunea
lor politică, acceptă şi
promovează asemenea idei pe
o dezvoltare nu lipsită de parti-
zanat, care presupune şi auto-
guvernarea etnică. Numai că o
asemenea soluţie pune în
discuţie însăşi logica ideii de
stat naţional, mai ales aceea a
suveranităţii exercitate a aces-
tuia, lezându-se inevitabil polit-
ica unităţii teritoriale. O
asemenea viziune-cerinţă este
oriunde în Europa, autoexclud-
ere, exemplele Tirolului, Lom-
bardiei, Cataluniei sau Ţării
Bascilor fiind mai mult decât
concludente.

Ideea regionalizărilor
intrastatale nu este de origine
europeană, în sensul dorit de
unele minorităţi etnice. Exacer-
barea ideologică naţionalistă
primitivă are la bază nu doar o
proastă înţelegere a sensurilor
noilor concepte europene, ci
mai degrabă o politică
subterană distructivă a unor
grupuri de interese, prea puţin
îngrijorate de soarta propriilor
etnii. Europa regiunilor visată
de majoritatea separatiştilor nu
este aidoma celei imaginată de
J. Fouere, în „al treilea model”.
A treia Europă, după cea a
creştinismului şi naţiunilor, ar fi
Europa regiunilor, ca bază de
plecare în constituirea Europei
federale. În opinia sa, nici o en-
titate regională n-ar trebui să
depăşească 6 milioane de
locuitori, număr estimat a fi
optim pentru practicarea unei
administraţii eficiente. Criteriul
invocat de autor pentru a justi-
fica regiunile derivă din ideea
că modelarea atitudinii de
ataşament ar fi mai sigură în

sistemul de referinţă pe regiuni
economice decât pe cel al
naţiunii. Este însă cunoscut că
regiunile economice au cel mai
scăzut coeficient de coeziune,
solidaritatea, dacă se poate
vorbi de aşa ceva, bazându-se
pe regula interesului contrac-
tual şi nicidecum pe
ataşamente afective.

Patriotismul local
reprezină în acest caz forţa de
regionalizare. Nu este de mi-
rare că o asemenea teorie
generează, mai ales în ţările cu
un grad scăzut de conştiinţă
civică, mişcări politice hibride,
fără anvergură dar sâcîietoare.
Partidul Moldovenilor condus
cândva de Constantin Simirad
la Iaşi sau mereu anunţatul
Partid al Ardelenilor al lui Sabin
Gherman din Cluj, fac dovada
unor asemenea deviaţii. Este
rezultanta focalizării unor in-
terese minore provenite din
procesele de confiscare
oligarhică a puterii locale. Este
explicabil că în asemena
circumstanţe, nevoia de „elib-
erare” față de forța
constrângătoare a centrului se
manifestă prin acţiuni cen-
trifuge separatiste sau de au-
tonomie extinsă. Europa
încearcă însă să cupleze acest
tip de populaţii pe criteriul in-
tereselor comune pe termene
şi aşteptări imediate sau limi-
tate, racordate direct de hege-
monia Bruxelles-ului. Cu
cuvinte pe înţeles, sună cam
aşa : „dacă nu sunteţi mulţumiţi
de statutul vostru statal, veniţi
direct la noi şi vă gestionăm
conform dorinţelor voastre”.
Cooperarea transfrontalieră
este cea care încearcă să
producă fuziunea energiilor de
coexistenţă într-un spaţiu de-
limitat de o frontieră juridică.
Este evident că Europa, fie ea
Veche sau Nouă nu va putea fi
întregită decât prin depăşirea
frontierelor sale interioare. Dar
trebuie adăugat că depăşirea
frontierelor nu înseamnă
desfiinţarea acestora. Majori-
tatea, dacă nu chiar totalitatea
actualelor graniţe au fost re-
confirmate prin tratate bilat-
erale, consfiinţind în acelaşi
timp separări (divizări) de
regiuni istorice, formate de-
a.lungul veacurilor, cu identităţi
marcate în conştiinţa
populaţiilor ce le locuiesc. 
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ÎÎn cazul infractorilor,
Guvernul a decis că recuper-
area prejudiciului este mai
importantă decât îndreptarea
prin executarea pedepsei, așa
că, dacă achită sumele da-
torate, pârnăiașii s-ar putea în-
toarce la treburile (și
furăciunile!) lor… Iar Executivul
este cel e a decis, Justiția doar
dând o formă acestor „direc-
tive” (de partid)… În „spețele”
legate de jurnaliști însă,
adevărați delincvenți la adresa
inteligenței guvernanților,
apărători ai libertății de expri-
mare și a dreptului de Agora a
populației, dar și actori princi-
pali ai singurei opoziții anti-gu-
vernamentale din România,
același guvern a decis că mai
importantă este pedeapsa, nu
colectarea de bani din even-
tualele amenzi aplicate. Și aici,
tot guvernanții au decis, Con-
siliul Național al Audiovizualu-
lui doar dând o formă
„ordinului” de sancționare.

Sigur, să vii acum în
fata Europei, în fruntea Consil-
iului UE, în preajma demarării
ultimelor negocieri europene
pe o Directivă ce vizează și
piața media (pe web), și care
poate coborî cortina auto-cen-
zurii internetului peste

libertățile de exprimare, să ieși
dară în față cu un asemenea
gest de forță, precum sus-
pendarea emisiei unei televiz-
iuni din țara care gestionează
un mandat semestrial euro-
pean, poate părea un accident
al unor nefericite coincidențe.
Poate părea, dar în momentul
în care premierul țării se duce
în fața Parlamentului European
lătrând aproape cu inflexiuni
staliniste că această decizie nu
a avut nici o legătură cu Gu-
vernul României, într-o grabă
de a rosti o minciună evident
pregătită cu mult timp înainte
de anunțarea deciziei de către
CNA, măcar din perspectiva
posibilității oferite tănticii pa-
vian de a-și răcni țățismul în
fața Europei, fără a se bâlbâi,
lucrurile sunt mai mult decât
evidente.

Și nici măcar nu sunt
necesare prea multe „dovezi”!
Pentru că Decizia CNA are o
legătură clară cu Guvernul
României prin simplu fapt că
propunerea de sancționare a
televiziunii în culpă (în culpa
libertății de informare despre
mitingul Diasporei!), prin
oprirea temporară a emisiei, a
venit tocmai dinspre membrul
CNA propus de către Guvern.

De fapt, televiziunea
sancționată acum doar a fost
folosită pe post de praștie a
„cartonașelor” pe care Guver-

nul Dăncilă, într-o aroganță pe
care nici măcar nivelul de anal-
fabetism nu-l poate scuza, le
aruncă spre Europa în încer-
carea de a provoca o ruptură.

Țața Veo’ s-a dus cu
nămolul de Videle în camera
de prezidare a Uniunii Eu-
ropene. Iar cum Europa s-a
făcut că nu vede țopârlanca
parvenită (politic), duduia și-a
șters cu dosul palmei fasolea
imposturii și a azvârlit-o, dintr-
un poignet de coadă de
mătură, peste mandatul se-
mestrial al României.

În oricare altă zi,
săptămână, lună și semestru,
CNA ar fi putut lua decizia de a
sancționa în acest fel o televiz-
iune! Doar că nu folosea
mașinăriei de ofensivă a Gu-
vernului. Nu atât tăntilicii
toante, cât mai ales „curato-
rilor” politici din spatele ei.
Aceia care vor să coboare o
grea cortină roșie peste Româ-
nia.

Împotriva deciziei CNA
s-ar fi putut pronunța, „loco”, și
atotprezentul Orlando… Că el
se chinuie să strângă de prin
buzunarele tot mai goale ale
țării ban cu ban, iar Guvernul,
prin CNA, a dat cu piciorul unei
sume ce putea fi încasată pe
post de pomană ca amendă.
Dar nu a făcut-o, pentru că și
el este parte a atacurilor
frontale pe care guvernul

pesedist le dă Europei,
democrației, libertăților de ex-
primare, bunului simț…

Din păcate, sunt mult
prea mulți cei ce nu
reacționat… Nu au pus punctul
pe „i”, nici trusturile media, nici
asociațiile de presă, toate doar
satirizând pe seama caprei
vecinului. Ăla  de garsonieră,
de mai agârț!… Că dacă ăluia i
s-a demontat atunci antena, de
ce să nu-i fie săltată și vecinu-
lui, care, e drept, râdea la fel
de tâmp ca ăștia de azi pe post
de ciob de oală (de satelit),
emisia…

Doar că acum lucrurile
sunt total diferite. Conjunctura
este alta față de momentul
mârșăviei masacrării OTV, ca
expresie a libertății media, nu
la nivelul îndoielnic al mizeriilor
promovate în nopțile de ne-
somn ale caracaleanului
vedetă. Pentru că atunci, în
acei ani, la fel de negrii precum
cei de acum, lucrurile se petre-
ceau într-un colț mai „depărtat”
al Europei. Și afectau doar țara
care se zbătea pentru o de-
sprindere de trecut.

Faptul că azi suntem
practic tot acolo, nu scuză
reacția de a nu sprijini un pol
media doar pentru că i-a venit
și lui vremea de plăti niște
polițe pentru indiferența și
hazul de care s-a împlinit cu
ani în urmă. Acum vizată este

posibilitatea noastră de a
dovedi că, din fruntea mandat-
ului semestrial, putem gestiona
treburile Europei, inclusiv pe
cele din sfera media.

Or, cum să te aștepți
ca România să medieze
dosare atât de grele, inclusiv
pe zona libertăților de expri-
mare (și cunoaștere, căci una
dintre directivele UE „în lucru”
vizează tocmai posibilitatea de
informare, prin auto-cenzura
pe care o va impune mo-
toarelor de căutare), când ea
își afișează public, în fața mai
marilor Europei, acțiunile anti-
democratice?

Să fi avut răbdare
măcar o jumătate de an, nu?…
Și poate că, deloc ironic, mult
așteptata (și penibila) poziție a
struțului, pe care o așteptau
toți din partea Bucureștiului,
pare astăzi a fi fost cea mai de
dorit variantă. Dar nu mai este
cazul!… Pentru că mandatul
României, dictat dinspre
cortina roșie, este tot mai clar
îndepărtat de poziția inițială al
acelui „să ne facem că
muncim”, să treacă jumătatea
de an și mandatul, fiind mai
degrabă o revărsare de
provocări și chiar atacuri la
adresa UE din postura unui cal
troian.
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DDupă momentul
controversat de la Ateneu,
marcat de preluarea de
către guvernul României a
Președinției Consiliului UE,
a apărut o avalanșă de co-
mentarii pro și contra, care
reflctau ce s-a întâmplat ln
sala Ateneului și în afara lui,
unde se adunaseră sute de
protestatari, să afirme
pozița față de corupția din
România, față de faptul că
politicienii care vorbesc în
numele României (Dăncilă,
Tăriceanu, Iordache) sunt
corupți, nu au acest drept,
iar unii dintre invitați abia au
ieșit din pușcărie (Severin),
alții au ieșit mai an
(Năstase), ocupând nemer-
itat locul unor oameni
cinstiți, care ar fi putut arăta
altă față a României.
Defilăm tot cu strigoi? Tot cu
oribila limbă de lemn, așa
cum a fost discursul lui
Dăncilă? Aruncăm în ochii
europenilor cu promisiuni,
cu diversiuni, pentru a
acoperi incompetența
guvernării actuale, care
promovează o politică
penală, în favoarea
inculpaților, care ieri cerea
Roexit, iar acum o face pe
mieluțul european!? Șora și
Dan Grigore erau dați ca
pro-europeni, iar hăitașii din

sală, care tocmai promiteau
ce vor face și drege cu
dosarele UE, ca anti-eu-
ropeni, ca demagogi, ca hoți
care vorbesc de cinste sub
pălăria Uniunii Europene. Și
un titlu de prima față pe In-
ternet, dat ca o lovitură de
teatru, era „Obscenitatea
publică”, un citat din Andrei
Pleșu.

Asta m-a șocat. Eu
i-aș spune Obrăznicia
politică, fiindcă implică și
obscenitatea publică.
Vedeți, România nu mai are
reprezentanți ai oamenilor
cinstiți, incoruptibili. De
unde să-i scoată? Toți sunt
compromiși. Opoziția,
strada au ajuns să defileze
cu un om de 102 ani!
Fruntașii lor l-au băgat pe
Eminescu în debara, nu au
nevoie de el, dar ce au pus
în loc? De ce nu apare
acum la televizor triada
Patapleșanu, să ne dea
lecții de moralitate, cei trei
crai de la Apus, ei, care au
furat de au stins, și fură în
continuare!, ei, care au
deținut funcții politice ma-
jore în stat (Pleșu a cotit-o
din minster în minister, Li-
iceanu a profiatat de fonduri
imense pentru o editură
furată, Patapievici, mamă,
mamă, escrocul nr. 1 al
reprezentării de sine sub
umbrela culturii române în
lume!). Dăncilă, Dragnea,
Iordache et. co sunt o imag-

ine a obrăzniciei politice a
unor slugoi ai puterii ca An-
drei Pleșu. Cu ce plecăciuni
îi mulțumea Liiceanu lui
Băsescu pentru tinicheaua
pe care i-a dat-o la
Cotroceni! Îl numea „salva-
torul nostru” pe un monstru
hâhâit care a adus haosul în
România. Gașca numită „in-
telectualii lui Băsescu” este
co-autoarea acestei
generații de politicieni
corupți care conduc Româ-
nia. Câte mandate politice și
onoruri prezidențiale nu a
avut fiecare gășcar, câte
milioane nu a prăduit uni-
tatea în diversiune
triunghiulară Patapleșanu?!
Au avut zeci de emisiuni
publice, au făcut din televiz-
iuni tribună timp de 30 de
ani! Ei au fost călăuzele
neamului, marxiștii sau
furerii, ideologii maselor, ei
sunt co-autorii crizei pe care
o acuză!

Așadar, după
părerea mea, profitorii și
groparii României sunt și
într-o parte și într-alta a bar-
icadei. Nu mai aruncați cu
pietre în unii, fiindcă și voi
sunteți  la fel de păcătoși, ba
mai păcătoși ca ei, conform
parabolei lui Iisus Hristos. Și
cei care o fac pe dreptacii
acum, au fost mult timp
stângaci. Pleșu et co. sunt
co-părtași la obrăznicia
politică a prezentului. Ne dă
lecții de morală Parapievici,

el, care l-a aruncat pe Emi-
nescu în debara, el, care a
scris că „poporul român are
structura fecalei”, el, care a
defilat la ICR New York cu
„poneii cu zvastică” și „ardeii
în vagin” (iată unde stătea
Obscenitatea publică!, pe
banii poporului român), el,
care a fraudat ICR cu mil-
ioane (o anchetă a guvernu-
lui a dovedit frauda, dar
niciodată nu ni s-a spus
dacă statul român a recu-
perat vreun leu de la hoț,
dimpotrivă, pușcăriabilul a
fost mutat „disciplinar” de la
șefia ICR, la șefia Artmark,
o casă de licitații tocmai
bună de muls! Ce reprezintă
el acolo? Capitalismul, de-
sigur! Cum se poate da
fraude și ieși basma curată,
ca în tablourile suprarealiste
pe care le licitează. Cu ce e
el mai cinstit decât Dragnea,
care tocmai în aceste zile
solemne s-a spălat pe mâini
ca Pilat din Pont și a plecat
cu iubita în vacanță, pe
plaje mai călduroase!? Nu
el este un exemplu de urmat
pentru aventurieri și
corupți? E superior lui
Dăncilă? Cred că Vasilica
pronunță mai curat cuvinte
ca Hoț, Liichea, Canalie,
decât gașca Patapleșanu!

Sunt la putere și în
umbră cel puțin două
generații total compromise,
de la care nu se mai poate
aștepta nimic. Ei nu știu să

facă altceva decât să mintă
și să lucreze în gașcă,
urând poporul, cu spatele la
popor. De ce sunt acuzați
Năstase și Severin că
ocupă loje la Ateneu, la
Consiliul Europei, ca și la
Festivalul Enescu? Păi ei
merg acolo fiindcă se simt
bine în Loja lui Ceaușescu,
merg ca acasă lângă ar-
mata de pușcăriabili, ca
Tăriceanu et. co. Cu ce e
mai curat Liiceanu, care a
escrocat Editura Politică și
își scoate de ani de zile cărți
pe seama autorilor străini?!
N-aș aveam nimic
împotrivă, dacă ar avea tal-
ent literar. Dar îi lipsește de
la natură acest talent. Triada
Patapleșanu este o făcătură
politică, este un simbol al
obrăzniciei politice, un sim-
bol al obrăzniciei cu trei fețe,
mai ceva decât curierul de
ambe sexe!

Șansa României stă
în oamenii muncitori și valo-
rile din diaspora și mai ales
în cei ce vin. În noii
politiceni, dacă înțeleg unde
se află acum România,
dacă înțeleg de ce se află
aici, și dacă nu repetă
greșelile părinților. E nevoie
de o generație nouă,
incoruptibilă, ca zăpada
care a căzut din abundență
în aceste zile și a acoperit
(temporar) murdăria,
păcatele românilor.
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