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„Limba este cartea de nobleţe a

unui neam.”

- Vasile Alecsandri
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Studioul teritorial multilingvistic…Studioul teritorial multilingvistic…

Cezar Adonis
Mihalache

CCum să nu-i lăsăm
să ne transforme țara într-
un mare studio teritorial Tv
al minorităților?… Că doar
oameni suntem… Cam mult
prea nepăsători față de felul
în care ni se elimină limba
prea neaoșă pentru unii
pentru a fi puse în locu-i al-
tele… Și cum să nu facem
noi loc, de tot poate, pentru
minoritarii ăia de le duc grija

căpățânile (rău) altoite
lingvistic de prin CNA… Și
nu numai… Căci, iată, nu
ajung mesajele în limba
română la ei… Nu le pricep
și rămân oamenii
neinformați… Or, este im-
portant să le traducem și lor
mesajele din sporturile gu-
vernamentale, nu?!… Și
cum nu ne oprim noi la lu-
cruri mărunte, doar la în-
ceput o să vorbim despre
difuzarea spoturilor de in-
teres sanitar cu subtitrări în
josul ecranului… Apoi, pas
cu pas, vom depăși aceste
mici neconcordanțe din pro-
cesul de „delingvitizare” (!)
pentru a trece la
următoarele calupuri Tv…
Înlăturăm subtitrările, să nu
ajungă cei vizați să ne
reclame de nu te mai miri pe
unde că ei nu știu să
citească pe limba lor de mi-
noritari, și le vom însoți spo-
turile tot mai personalizate
cu voci… Dar de ce să le
dublăm á la Irina Magdalena
Nistor?… Una să zică
țanțoșul ostaș ori duduia
doctorița atât de nesinceră
cu sine, și alta să grăiască
translatorul? Mai ales că și
așa sunt cât se poate de
penibile clipurile făcute
parcă la clasa de repetenție
a creației publicitare… Cum
ar fi dacă i-am mai și vedea
pe medici strâmbându-și

gura pro vaccin în vocale în
timp ce vocile le-ar suna în
lătrături de iepe de pustă?
Da, oricum nu contează pe
ce limbă latră lătrăii
„prospectele”… Dar nu mai
bine eliminăm de la început
orice sunet în limba română
și le facem direct pe
ungurește, țigănește,
rusă?… Ba, pentru
maghiari, poate importăm
sporturile direct de la Bu-
dapesta! A, ăia nu prea le-
au făcut pro vaccinare atât
de fățiș deformator? Par-

don, convingător! Nu-i
nimic, comandăm altele, cu
actori maghiari să fie! Să se
simtă confortabil minori-
tarul…

Și totuși, dacă tot
era vorba de o urgență
lingvistică mai apăsătoare
decât aceea sanitară, cum
de nu le-a venit ideea celor
de grupul de comunicare
(sic!)? De au trebuit 
ca experții consiliului
(ne)național al CNA să facă
ei o asemenea solicitare?
Păi’ nu și-au greșit, și unii și
alții, „forurile”? Că parcă mai
utili erau primii la CNA și cei
din urmă la GCS? Ori, și
mai bine, nici unii, nici alții
pe nicăieri. Și doar anti-dis-
criminarea mai lipsește din
povestea cu subtitrări și alte
subminări… Să vedem,
ăștia pe cine ar încăleca?…
Pentru că nici ei nu stau pe
treaba lor, altminteri s-ar fi
sesizat față de presiunile din
interiorul unor companii care
au început să impună
angajaților vaccinarea drept
condiție a continuității într-o
structură multinațional
orwelliană. Dar despre asta
nu se vorbește, nu se fac
spoturi… Că nu e „political
correctness”…

Suntem într-un
tablou tot mai strâmb… Și
doar ne prefacem că nu
simțim cum ramele încep să

ne strângă drepturilor și
libertăților într-o menghină-
copârșeu. Dar tăcem și
acceptăm. Mergem mai de-
parte (dar unde?), în timp ce
nu ni se mai șterg doar
tradițiile, valorile, istoria, ci
însăși limba devine
proscrisă. Că nu sună bine,
iată, nici măcar ca
„însoțitoare” a mesajelor
vaccinării otova… Nu sună
bine pentru cei puțini ce vor
să pară mulți, tot mai mulți,
majoritari, apoi poate doar
ei, pentru a ni se impune al-

tfel de orânduieli.
Iar justificarea

inițiatoarelor de la CNA,
neinițiate nici măcar cu un
rând în creația publicitară, a
fost aceea că mesajele sub-
titrate ori dublate ar ajunge
mai bine la minorități. Doar
că, minte îngustă, timp prea
mult, respectivele ar fi tre-
buit să știe că o reclamă
este prin construcție un
mesaj universal. Și orb să fii
să nu pricepi ce vrea cam-
pania de vaccinare. Evident,
respectivele nu sunt nici
rătăcite de Brăila, nici surde,
dar au luat urma unei poteci
prin care să ni se mai înfigă
în spate, nu un cuțit, pe
astea deja le ducem de
atâta vreme că ne-au de-
venit aproape oase, ci încă
o bornă de ieșire. De ieșire
a noastră din noi.  Și vor mai
urma… Nu doar prin elim-
inarea din programele
școlare a limbii latine, isto-
riei și chiar a literaturii
române, ci și prin invadarea
„curiculelor” cu altfel de limbi
„esențiale” comunicării…
comunitare. Comunitare a
noastră, cu minoritarii, nu a
lor cu noi…

●

Vă place Biden?Vă place Biden?

Petru
Romoșan

DDeşi spectaculosul
preşedinte Donald Trump a
câştigat alegerile la urne cu
peste 74 de milioane de voturi,
cel mai mare număr de voturi
obţinut în istoria americană
pentru un preşedinte în funcţie
care candidează la un al doilea
mandat, contracandidatul său
democrat, Joe Biden, a fost
confirmat cu întârziere, pe 7
ianuarie, în Senat şi 
Congres (Senat + Camera
Reprezentanţilor), şi, fără
intervenţia Armatei, ar trebui să
depună jurământul pe 20 ian-
uarie. Cu Joe Biden preşedinte,
SUA pune cruce democraţiei,
votului popular şi intră pe faţă
într-o nouă eră, a oligarhiei şi
tehnocraţiei. Iar Noua Ordine
Mondială,The Great Reset,
facilitată de teoria covidului şi
de multiplele vaccinuri, poate
începe. (Profesorul marseiez
Didier Raoult spunea că vac-
cinul este foarte necesar pen-
tru… salvarea economiei). În
America, republica a fost întot-
deauna mai importantă decât
democraţia. Apoi imperiul a sur-
clasat republica. Acum, Guver-
nul Mondial, folosindu-se de
imperiul american în derivă, va
încerca să se instaleze peste
tot, inclusiv în China, Rusia,
India şi Iran. Guvernul Mondial,
elitele, oligarhii nu au nevoie de
democraţie. „Deplorabilii” amer-
icani, cu preşedintele lor pop-
ulist, nu au făcut decât să-i
încurce şi să le întârzie „re-
setarea”. Cei doi preşedinţi pe
care ar putea să-i aibă America
în următorii patru ani, Joe Biden
şi Kamala Harris, au fost
finanţaţi la vedere de mari oli-
garhi cunoscuţi şi le sunt cu
totul devotaţi acestora. Politi-
cienii sunt doar interpuşii
„tehnocratici” ai primilor 11-12
oligarhi ai planetei, marii miliar-
dari. De ce se mai pretează
totuşi oligarhii la comedia
democratică, la farsa alegerilor
? Pentru că totuşi se tem de
popor, de „We the People”, pen-
tru că vechile cadre publice
sunt greu de înlocuit. De altfel,
democraţia se găseşte în cea
mai proastă postură în toate
cele trei mari democraţii occi-
dentale istorice : Marea Bri-
tanie, SUA, Franţa. Franţa are
de câţiva ani „Biden”-ul său :
Emmanuel Macron. Iar Partidul
său Democrat se cheamă La
République en Marche. B.
Johnson al Marii Britanii e de
nerecunoscut după apariţia
covidului. Toate deciziile sale
sunt discutabile şi, după criticii
săi, foarte proaste. În prezent,
Marea Britanie suportă cel mai
dur lockdown. În SUA s-a atins
o nouă culme catastrofală a
democraţiei, un nou record cu
asaltul, înscenat sau nu, al

Capitoliului. Un „manifestant”
pitoresc s-a aşezat în jilţul
preşedintelui Senatului ameri-
can în văzul întregii lumi. Imag-
inea va fi un fel de epitaf al
democraţiei americane
reprezentative. Militari în uni-
forme de poliţişti (FBI ?) i-au
ghidat pe cameramani şi pe
ziariştii marilor canale de tele-
viziune după ce le-au dat dru-
mul în Capitoliu pretinşilor
suporteri ai lui Trump (cu BLM
şi Antifa deschizători de uşi şi
ferestre). În aceeaşi zi de 6 ian-
uarie s-a aflat că locurile
rămase vacante pentru Senat
în Georgia au fost câştigate de
Partidul Democrat. Metodele
sunt izbitor de asemănătoare
cu cele folosite în cele şase
swing states, atât de disputate,
şi despre care justiţia a refuzat
să se pronunţe. Din acest motiv,
alegerea lui Biden preşedinte
va fi etern contestată. După
unele scurgeri de informaţii, o
mână de democraţi şi de repub-
licani pârâţi (RINOs – Republi-
cans In Name Only –
„republicani numai cu numele”)
ar intenţiona să invoce al 25-lea
Amendament pentru a-l destitui
pe Donald Trump şi a-l instala
pe Mike Pence ca preşedinte
pentru cele câteva zile rămase
până la inaugurarea din 20 ian-
uarie. O idee absurdă şi imposi-
bil de pus în practică într-un
timp atât de scurt. Mike Pence
e acuzat de suporterii lui Don-
ald Trump de trădare. Numirea
lui Pence l-ar transforma în co-
mandant-şef al Armatei şi ar
îndepărta pericolul declanşării
Legii Insurecţiei de către Don-
ald Trump. Tot după ştiri greu
de verificat, Trump s-ar găsi la
Centrul de Comandă al Armatei
din Texas, lângă Abilene, nu de-
parte de Dallas.Cu jurământul
depus în 20 ianuarie 2021 şi
înscăunat preşedinte al SUA,
Joe Biden va fi veşnic pus în
discuţie şi nu numai de
alegătorii lui Donald Trump. Sin-
gura soluţie pentru reabilitarea
democraţiei americane ar fi fost
şi rămâne anularea alegerilor
din 3 noiembrie 2020 şi organi-
zarea de noi alegeri atât pentru
preşedinţie, cât şi pentru Senat
şi Camera Reprezentanţilor.
Fără vot prin poştă şi maşini du-
bioase cu care s-au fraudat
alegeri în SUA şi în alte ţări.
Faptul că justiţia nu s-a expri-
mat în legătură cu validitatea
alegerilor joacă de acum îm-
potriva lui Joe Biden şi a Par-
tidului Democrat. Pentru că
poporul american nu poate fi
ascuns şi nici abuzat până la
capăt de Guvernul Mondial şi
de Noua sa Ordine, SUA intră
într-o epocă de mare instabili-
tate. Căci, ori de câte ori
poporul intră în locurile rezer-
vate Puterii, se termină o lumei
începe o alta.

●
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Trinitatea nocivă…Trinitatea nocivă…

George
Petrovai

AA tunat și postde-
cembrismul i-a adunat
(firește, nu numai pe cei
trei), chit că tot românul cu
scaun la cap s-a lămurit
până la îngrețoșare cât sunt
tustrei de nemintoși, nelib-
erali și păgubitori pentru
țară, implicit pentru atâția
cetățeni onești, care din nou
și-au legat speranțele de
steaua căzătoare a liberalis-
mului autohton, și l-au votat.

Poate că unii cititori
vor spune cu năduf: „Ce
naiba ai cu liberalii, în speță
cu ăștia trei, când se știe
foarte bine că pesediștii au
fost mai mult timp la bu-
toanele puterii, deci răul
făcut de ei României este
mult mai mare? Da, rotativa
guvernamentală este un
principiu fundamental al
democrației veritabile! Dar
nu oricum, ci cu formațiuni
politice viguroase și care au
experiența cârmuirilor ante-
rioare. Or, în aceste
cumplite vremuri marcate
de o dublă criză (economică
și sanitară), Partidul
Național Liberal (PNL) con-
stituie garanția că, prin con-
sistenta sa participare la
guvernare, lucrurile nu vor
scăpa de sub control.
Dimpotrivă, este de presu-
pus – prin raportare la câr-
muirea liberală din 2020 –
că toate vor intra pe făgașul
normalității într-un interval
de timp rezonabil…”

Ferit-a Sfântul să
am ceva cu liberalismul au-
tentic și cu adevărații liber-
ali, pe care, așa cum am
arătat în multe articole, îi
apreciez atât pentru formi-
dabila lor izbândă politică
(făurirea României Mari),
cât și pentru remarcabilele
realizări socio-culturale din
perioada interbelică (anul
1938 rămâne în continuare
referențial la capitolul pros-
peritatea generală de pe
aceste meleaguri)! Atâta
doar că liberalismul actual,
în afară de nume nu are
nimic în comun cu gloriosul
PNL  din perioada
antebelică și din cea
interbelică, fapt pentru care
se subînțelege că pretinșii
liberali ai zilelor noastre
(alde Klaus Iohannis, Lu-
dovic Orban, Florin Cîțu,
Rareș Bogdan, Raluca Tur-
can, Siegfried Mureșan etc.)
nu ajung nici la degetul mic
al Brătienilor (Ion, Ionel,
Vintilă, Constantin, George)
în ceea ce privește
pregătirea intelectuală și
profesională, orizontul și
profunzimea gândirii,
trăinicia credinței, modestia
traiului de zi cu zi, fidelitatea

politică de rang național și
atotuman, jertfa supremă ca
parte din respectul față de
adevăr, țară și popor.

În paranteză fie
spus, USR-Plus și, mai nou,
AUR n-ar fi intrat cu atâta
autoritate în Parlament (la
prima sa tentativă, cea din
decembrie 2020, AUR a
obținut circa zece la sută),
dacă aceste dubioase

formațiuni politice nu erau
consistent ajutate de
găunoșenia și, îndeosebi,
de sfidătoarele derapaje ale
„liberalilor” actuali…

Concret (asta ca să
nu fiu bănuit de rea intenție
sau de insuficient respect
față de autoritățile în
exercițiu demonocratic), să
vedem ce însușiri moral-
spirituale și fapte politico-
sociale îi recomandă pe
corifeii menționați mai sus
să intre, dacă nu în istoria
vredniciei românești, atunci
la subsolul ei sau în Anexa
cu înfăptuiri nevrednice și,
deci, etern reprobabile.

Se zvonește că, din
anul școlar 2021-2022, Isto-
ria românilor și Geografia
României vor avea în
programă oropsitul statut al
disciplinelor tolerate, re-
spectiv cu un limitat rol
educațional și informativ.

1) Klaus Werner Io-
hannis, un foarte modest
profesor de fizică, n-a ajuns
primarul Sibiului, iar din anul
2014 președintele
României, pentru că l-au
dorit mort-copt alegătorii
români, ci fiindcă, în calitate
de președinte al FDGR (Fo-
rumul Democrat al Ger-
manilor din România) a
demonstrat că este un sas
descurcăreț (vreo șase
case, cumpărate cică din
banii câștigați cu meditațiile,
plus alte multe sforării
bănoase), așa că nemții l-au
ajutat logistico-financiar să
devină zelosul valiu al vilai-
etului România din
păcătosul imperiu UE.

Iar Klausul nemților

și al tuturor alogenilor din vi-
laiet și-a descoperit
rădăcinile liberale (sic!) cu
foarte puțin timp mai înainte
de suspecta câștigare a
primului mandat la
Cotroceni (cunoștințelor
care l-au întrebat de ce nu
pleacă în Germania, le-a
răspuns că are o misiune în
România!), promite con-
cretizarea acestora în

mega-abureli de felul
„România lucrului bine
făcut” și „România educată”
(evident, cu școala on line și
tot mai mulți analfabeți
funcționali) și cunoaște suc-
cesuri taman acolo unde
puțini dintre noi se așteptau:
sistematica încălcare a
Constituției, răfuieli în văzul
lumii cu Partidul Social De-
mocrat (PSD), dese plimbări
(cu mașina sau avionul) în
țară și, îndeosebi, în
străinătate, cartea Pas cu
pas (mai corect era Păs cu
păs sau Fără păs), celebra
șepcuță primită de la Don-
ald Trump, nu în ultimul
rând (asta a fost anul trecut)
flagranta încălcare a legii și
a promisiunii făcute de el la
tembelizor, cum că – în-
cepând cu 1 Iunie 2020 –
tuturor copiilor din această
țară li se vor dubla alocațiile
de stat. Mă rog, după atâtea
promisiuni neonorate (ba de
el, ba de guvernul lui), ce
mai contează o păcătoșenie
în plus? Că doar sătulul nu
crede flămândului, iar omul
fără copii (cazul lui Klaus)
prea puțin îi pasă că
alocația unui copil de la noi,
după vârsta de doi ani,
reprezintă cam o treime din
o sută de euro.

2) Ludovic Orban
(aproximativ inginer,
președintele liberalilor, fost
ministru al Transporturilor 
și fost premier, actual-
mente președintele
Camerei deputaților) este în
continuare omul cu țucalul
prezidentului multilateral lib-
eralizat. Pentru că de n-ar fi
așa, el nu trebuia să-și dea

demisia din funcția de pre-
mier, chiar dacă, în foarte
scurta întrevedere de la
Cotroceni, președintele Io-
hannis i-a cerut acest lucru,
dându-i totodată asigurări
că n-are ce să regrete,
deoarece va fi de îndată în-
tronat șeful destupaților.
Păi, nenicilor, nu premierul
este vinovat de pierderea
recentelor alegeri parla-

mentare, ci președintele lib-
eralilor! Vasăzică, într-o
logică normală, ori Șică
Mandolină rămânea în con-
tinuare premier și pleca de
la șefia partidului, ori – la
limită și cu necesara demni-
tate – renunța deodată la
ambele funcții.

Numai că, pro-
cedând în acest chip,
însemna să-și taie fragila
cracă politică de sub pi-
cioare: nici președinte de
partid, nici premier (la urma
urmei asta a fost condiția
pusă de useriști chiriașului
de la Cotroceni, pentru a ac-
cepta să intre la guvernare
alături de liberali 
și udemeriști), nici
președintele Camerei (omul
numărul trei în stat). Adică
un simplu deputat, poate în
scurt timp exclus de partid
pentru insubordonare…

Firesc este să ne
întrebăm de la cine a învățat
Șică doctrina liberală, știut
fiind faptul că tatăl lui, cu
sinistra calitate de adjunct al
șefului securiștilor din fosta
regiune Brașov, era bine
plătit de statul bolșevic ca
să mătrășească partidele is-
torice și doctrinele lor.

3) Despre Vasile-
Florin Cîțu (pesemne Citu în
alte limbi) doar atât: oltean,
mai exact vâlcean, prin
naștere, termină cu greu
liceul (la examenul de
treaptă a fost notat cu 4), nu
izbutește în vreo doi ani
consecutivi să intre la Aca-
demia de Studii Economice
din București, pentru ca
brusc și fără vreo pregătire
prealabilă, în anul 1992 să

plece la Colegiul din Iowa,
Statele Unite, unde va stu-
dia exact 10 ani: primii patru
ani pentru diploma de
matematician/economist,
următorii trei ani pentru
masterat, iar în ultimii trei
pentru un doctorat nefinal-
izat.

Întrucât beneficiarul
acestui noroc porcesc nu dă
alte explicații (doar că…a
avut noroc), este normal ca
și în cazul lui să ne întrebăm
prin ce minune a ajuns în
Statele Unite și, mai ales,
de unde a avut purcoiul de
bani pentru a-și plăti studi-
ile: anual circa 35.000 dolari
în primii patru ani (plus cele-
lalte cheltuieli), peste
50.000 dolari din anul 1996.

La fel, actualul pre-
mier nu dă explicații nici de-
spre modul cum a ajuns
liberal sau despre rapida sa
ascensiune în această
formațiune politică…

În calitate de min-
istru al Finanțelor publice,
personajul nostru a făcut
ceva furori cu miliardele de
euro împrumutate (n-a dat
vreodată socoteală dreaptă
despre felul cum au fost
cheltuite aceste miliarde),
precum și prin con-
damnarea grosului
românilor la sărăcie lucie
din pricina neindexării la în-
ceputul fiecărui an, respec-
tiv prin jefuirea pensionarilor
(majorarea pensiilor nu s-a
făcut cu 40 la sută și de la 1
ianuarie 2020, adică așa
cum promisese ipochimenul
la instalarea cârmuirii lib-
erale în noiembrie 2019, ci
numai cu 14 la sută și cu o
întârziere de opt luni).

Având gândirea
economică a unui contabil
mediocru, iar cea politică și
mai precară, sunt convins
că premierul Cîțu va urma
păguboasa strategie a Cab-
inetului Orban: multă
pălăvrăgeală, bani cu țârâita
pentru investiții și grosul
cetățenillor, ireproșabila
servire a clientelei politice,
promisiuni de mai bine cu
carul, reușite cu paharul.

●
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Mai poate vorbi UE despre universalism? Mai poate vorbi UE despre universalism? 
Asia Centrală spune nu și alege ChinaAsia Centrală spune nu și alege China

Bianca
Stan

O O dată cu sfârșitul
Războiului Rece, conceptul
de putere depășește abor-
darea vestfaliană în
favoarea unei comunități
internaționale axată mai
mult pe nivelul valorii decât
pe cel militar. Fiica acestei
tranziții este Uniunea
Europeană: absența unui
corp militar unificat a făcut
inevitabilă introducerea unui
nou mod de afirmare, bazat
pe capacitatea de a stabili
standarde de normalitate în
relațiile internaționale. Fun-
damentele ideologice ale
UE ca putere normativă
inerentă – instituționalizată
prin Tratatul privind Uniunea
Europeană din 2007 – sunt
cele cinci principii ale păcii,
libertății, democrației, statu-

lui de drept și drepturilor
omului. Definiția naturii
organizației în acești ter-
meni se reflectă în politica
externă față de state 
terțe, adesea subordonată
aderării lor la principiile Uni-
unii.

UE și Asia Centrală: ben-
eficii reciproce sau opor-

tunism ascuns?

Când URSS s-a
spulberat într-o constelație
de noi state independente
acum doar treizeci de ani,
un regim semnificativ de
putere se deschide în
regiune din cauza dispariției
legăturilor exclusive cu
Moscova. Dacă în primul
său deceniu de
independență zona Asiei
Centrale este substanțial

ignorată de UE, punctul de
cotitură vine cu atacurile din
11 septembrie, care
evidențiază importanța sa
strategică în lupta împotriva
terorismului, îndreptată
către vecin. Afganistan. Un
alt stimulent este prognoza
unei creșteri puternice a
nevoilor energetice eu-
ropene, care necesită o di-
versificare mai mare a
surselor lor de
aprovizionare. În acest con-
text, Asia Centrală
reprezintă ținta perfectă:
„Stans”, de fapt, ocupă o
poziție geopolitică favorabilă
în „nou joc mare de energie,
care deține respectiv 3% și
6% din rezervele dovedite
de petrol și gaze naturale
din lume. În schimb,
regiunea ar beneficia de
prezența UE pentru a-și
ușura dependența de
economia și infrastructura

rusă. Deghizând elementul
de reglementare ca efect
secundar al programelor de
ajutor și modernizare, UE
poate atinge obiective de re-
glementare pe termen lung-
prin acorduri pragmatice pe
termen scurt. În măsura în
care contaminarea prin re-
glementare este mascată în
spatele unui voal pragmatic,
prin urmare, relațiile dintre
Europa și Asia Centrală par
reciproc benefice. 

Cu toate acestea,
abordarea europeană
rămâne pretențioasă, iar
aderarea retorică la
dispozițiile de reglementare
este rareori urmată de im-
plementarea efectivă,
percepută ca o impozitare
nedorită. 

Într-adevăr, aceste
state utilizează politici multi-

vectoriale pentru a se sus-
trage compromisuluiîntre
beneficii economice și alin-
ierea politică, coaliind simul-
tan cu mai multe puteri
majore concurente și
scăpând de constrângerile
unei alianțe exclusive. 

Prin urmare, republi-
cile din Asia Centrală
exploatează UE pentru a
obține beneficii economice,
dar evită condiționalitatea
prin folosirea neexclusivității
relațiilor lor.

Universalism sau unilater-
alism?

A b o r d a r e a
asimetrică de la Bruxelles
se dovedește a fi o
contraindicație gravă pentru
politica sa externă. 

De fapt, misiunea de
democratizare se referă la
întreaga lume non-

occidentală ca un 
bloc omogen, articulându-
se într-o perspectivă
autoreferențială și neglijând
interesele specifice ale
potențialilor parteneri.
Confruntată cu o categorie
nediferențiată de „alții” , pre-
supusa universalitate a prin-
cipiilor sale legitimează
atitudinea mesianică a UE
în efortul său de a defini
standardele de normalitate
pe scena internațională. Cu
toate acestea, Europa pare
să-și promoveze interesele
sub masca valorilor intrin-
sec legitime, lăudându-l pe
celălalt dar uitându-se la
sine. Această atitudine –
care reflectă o responsabili-
tate misionară a civilizației –
implică o superioritate care
ar da Bruxelles-ului undă
verde pentru a stabili

condiții unilaterale și a forța
consensul în numele unui
bun „superior”. Această
narațiune s-a dovedit
eficientă în Europa Centrală
și de Est, unde aspirația de
a deveni state membre și
aderarea a priori la valorile
Uniunii ascund condiția „ia-
o sau lasă-o” impusă de
Bruxelles. Cu toate acestea,
în absența acestor condiții,
abordarea europeană pare
aproape o încercare de a
aplica un design analitic
unei realități care nu se
încadrează în limitele sale
și, dimpotrivă, le percepe ca
o strângere strânsă. Acest
lucru este valabil mai ales
pentru regiunea Asiei Cen-
trale, unde UE este foarte
solicitantă, fără a oferi stim-
ulente pentru a-și impune
condițiile. De fapt, stanii au
depășit tranziția post-
sovietică păstrându-și pro-

priile elite guvernamentale,
care au reușit să stabilizeze
regiunea economic fără a-i
răsturna structurile socio-
politice. În acest sens, efor-
tul de democratizare al UE
și însăși prezența sa pe ter-
itoriu sunt percepute ca fiind
de prisos și intruzive într-un
sistem care funcționează
bine, care se simte
amenințat de impunerea
unor valori străine propriei
sale culturi politice .

„Spirit of Shanghai” vs „Ac-
quis communitaire”

Printre diferiții
„pretendenți” ai regimurilor
din Asia Centrală, China se
remarcă ca o alternativă
mai compatibilă, subminând
politicile europene din
regiune printr-o abordare

fără condiții de regle-
mentare . Obiectivele
chineze sunt pur pragmatice
, orientate spre relații com-
erciale și energetice în con-
formitate cu o cooperare
câștig-câștig . De fapt, în
fața cererii sale în creștere
de energie, gigantul asiatic
a dezvoltat două strategii,
numite petrol-pentru-împru-
muturi și fără-șiruri atașate.
Primul, dezvoltat în timpul
crizei economice din 2008,
constă în acordarea de îm-
prumuturi de către China în
schimbul aprovizionării cu
petrol de la guvernele care
au nevoie de asistență
financiară. Al doilea, pe de
altă parte, constă în sepa-
rarea concesiunilor eco-
nomice de angajamentele
de reglementare. Această
politică de non-interferență
a favorizat diplomația
chineză, care pare să
deschidă ușa către o schim-
bare spre est a politicilor en-
ergetice și a relațiilor
internaționale în general.

Politica externă
chineză este animată de „
Spiritul din Shanghai “, a
cărui logică de acțiune
promovează cooperarea în
ceea ce privește specifici-
tatea și suveranitatea. Cu-
vântul de ordine este
reciprocitatea : nu există ac-
tori inerti pe care să-și
proiecteze interesele. Acest
aspect pare să acționeze ca
un punct de legătură între
acquis-ul comunitar euro-
pean, un sistem de legături
care stabilește regulile jocu-
lui internațional și guanxi-ul
chinezesc, în care normele
nu sunt condiția prealabilă,
ci mai degrabă rezultatul
unei interacțiuni bazate pe
angajament. reciproc. Prop-
unerea europeană a acquis
– ului comunitar ca istoric și
universal, prin urmare, s-ar
părea să ignore faptul că el-
ementul normativ nu este
rezultatul unei externalizări,
ci trebuie contextualizat într-
un mediu intersubiectiv în
continuă schimbare. Re-
spectarea interlocutorilor
este condiția ca conducerea
să fie câștigată și nu impusă
, iar cooperarea să fie o
propunere și nu o obligație.

●



Ghimpele Națiunii

Dar un vaccin pentru lipsa rațiunii, găsim?…Dar un vaccin pentru lipsa rațiunii, găsim?…

Cezar Adonis
Mihalache

PPrea mic pentru a
conta… Ca ins, nici măcar
ca individ și nici parte a
agorei Cetății… Mai ales că,
în situația lui, „în cealaltă
parte”, halatul, tot alb, nu o fi
el mai ieftin, dar s-o găsi de
fel… Iar pacienții lui se pot
muta oricând la un alt medic
de familie… Pentru că, insul
în halat, mai puțin medic din
momentul în care a
condiționat consultațiile,
este prea mărunt. Și poate
că a trăit un moment de glo-
rie „online” prin anunțul lui
de igienist de rațiuni, dar se
va stinge tot în anonimat…
Și va rămâne poate și fără
pacienți pe lista-i de medic-
ghetou de familie… Și fără
lovele…

Un lucru e cert: nu a
vorbit de capul lui… Dar
unde nu-i minte, vai de
parafa îndoctrinării… Și nu,
nu s-a avântat „neacoperit”
în lupta cu neconvinșii și
anti-vacciniștii, știind că, din
clipa în care va face public
refuzul de a mai acorda
consultații celor ce nu vor să
se vaccineze, se va expune
sistemului. Or, sistemul îl

poate tăvăli, mătrăși și
arunca la gunoi sau,
dimpotrivă, îl poate folosi ca
exponent al noii medicini de
familie (provaccinare!) care
ia otova poziția uni-
formizant-injectată. Și nu se
juca insul în halat cu astfel
de vorbe nici măcar dacă
livra chiștoace la gardul spi-
talului. Pentru că simpla
pronunțare, în afara unei
acoperirii asigurată de sis-
tem, a unor asemenea
amenințări, aducea cu sine
atâtea încălcări de articole
constituționale, tratate
internaționale și drepturi
fundamentale, că ar fi de-
venit un proscris într-o lume
noncovid. Dar a riscat.
Acesta este singurul lui
merit. Pentru că dacă
amenințările lui chiar nu
sunt parte a strategiei
naționale de promovare, in-
sinuare și manipulare pro
vaccinare, atunci sistemul îl
va lăsa descoperit… Și nu
doar fără pacienții care ar
putea să-i trântească ușa
cabinetului în nas pentru că
a generat cel mai rău pe
care îl putea oferi ca medic:
neîncrederea… Căci, oare
cum va mai putea avea un
bolnav garanția că medicul
respectiv nu-i va refuza pe

viitor consultația și pentru
alte „neconformități”? În
fond, refuzul vaccinării, in-
vocat acum, va putea fi în-
locuit de alte nealinieri de
sistem reproșate de orice alt
medic… Și care nu ar fi nici
mai scuzabile, nici mai puțin
sancționabile, nu?!… De
aceea, reacția medicului de
familie chiar pute…
Duhnește a parte din proce-
sul de manipulare din
dosarul unei propagande
care a depășit deja limitele
anilor ’60…

Și totuși, de ce să-ți
riști credibilitatea și profe-
sionalismul cu o josnică
poziție fățiș partizană sis-
temului? De ce să calci în
picioare jurămintele med-
icale și să promovezi refuzul
oficial al asigurării unui
drept pacienților? Față de
care nu ai doar o obligație
contractuală, ci și una
morală, și tot mai puțin și de
vocație, aceea care, în alte
vremuri, îi făcea pe doctori
să fie în prima linie a frontu-
lui, în leprozerii, în spitale
pentru a trata boli cu mult
mai contagioase decât
molima lipsei de rațiuni de
acum…

Din păcate, după
cum societatea își trântește

singură capul în nisipul
uniformizării, tot așa și insul
spițer… Și numai mâine-
poimâine, când nevaccinații
vor fi înfierați și arătați cu
degetul, „medicul” va putea
poza ca unul dintre cruciați
salvării din anul pandemic
extins. Ce va face însă cu
credibilitatea lui? Pe care a
dat-o pe niște vorbe, practic,
din momentul în care a
lansat public amenințările la
adresa pacienților lui,
punând sub semnul
întrebării toate actele 
medicale precedente.
Răspunsul îl vom avea doar
în clipa în care asociația
medicilor de familie va ieși
la rampă. Dacă va tăcea, va
fi nu părtașă, ci parte în
sine. Și doar adresele
confidențiale de îndrumare
trimise medicilor de familie
vor lipsi din expunerea
publică…

Iată că asistăm, tot
mai neputincioși (oare?), la
generalizarea unui curent
ce va intra ca practică
firească în noile norme de
„corectitudine” ale acelui
„politicaly correctness” ce
maschează și siguranțează
abuzurile sociale, econom-
ice și sanitare… Și care
doar acum sunt unele mai

„pudice”, dar care vor
ajunge în scurt timp să
sancționeze a priori
libertățile de decizie. Deja
feluriți directori de companii
dispun pentru angajații lor,
impunându-le o direcție, o
măsură, o acțiune… Iar
„gura lumii” sugerează prin
intervenții media partizane,
bine plătite, măsurile de
aliniere provaccin, de la
necesitatea instituirii certifi-
catelor ce fac dovada
vaccinării la restrângerea
drepturile noastre în soci-
etate. Azi-mâine interdicția
nevaccinaților de a intra în
cafenele și magazine, apoi
de a utiliza transportul pub-
lic și de a participa la acțiuni
sociale, sportive, culturale…
Or, pe când și o stea, nu
neapărat în colțuri și nici
galbenă, ci pe masca
negaționiștilor, nesupușilor
și proscrișilor?… Mai ales
că un „vaccin” contra lipsei
de rațiune pare tot mai
îndepărtat… Chiar dacă ar fi
mai simplu de administrat,
citind, documentându-ne,
judecând cu propriile
minți…

●

Vaccinul...Vaccinul...

Aurel
Brumă

NNu există nici un
cetățean care să-și refuze
dreptul la normalitate, fără
mască și restricții (domnul
Arafat, parte din presa în
plată, miniștri și care au mai
fost, din acest punct de
vedere, au devenit factori
perturbatori ai eforturilor de-
puse pentru susținerea
vaccinării anti-Covid, trans-
formând demersurile med-
icale într-o amenințare
apocaliptică). Aproape că,
prin actanți și atacanți, cam-
pania vaccin depășește di-
mensiunile caricaturale ale
campaniilor electorale. Spre
deosebire de ce este la noi în
Olanda, spre exemplu,
prezentarea bunelor și neb-
unelor vaccinozei au condus
la decizia a 76 la sută din
populație în favoarea
vaccinării. Și dacă Guvernul
continuă să plătească din
plin mediatizarea variilor
variațiuni ale tangoului pan-
demic, de ce nu scoate în
fața ecranelor o persoană,
două care să explice
populației cu șarm și
politicoasă profesionalitate
că:

1. Statul român,  a
achiziționat (din fonduri pub-
lice, desigur) cel mai eficient
vaccin anti-Covid (?)  dintre
cele realizate pe repede-
înainte fiindcă a/ are (?) un
răspuns pozitiv de 92-95- 07

- 110 la sută (?), exemple de
la sursă (?); b/ asigură vacci-
natului o protecție clară de
atîtea zile, luni, ani (?) iar c/
perioada redusă de imunitate
va fi compensată prin
bugetarea instituțiilor med-
icale din România care
lucrează la un vaccin anti-
covid autohton (care va fi
gata în perioada (?) și va
asigura o imunitate garantată
de minimum (17 ani ?) într-o
primă etapă, urmând să
devină, ca și alte vaccinuri,
acoperitor pe toată viața pa-
cientului printr-o singură
doză. În plus, acesta va fi ad-
ministrat nazal.

2. De ce tratamentele
bazate pe experimente clare
(cazul cu Ivermetin produs
de Tableta – reduce cu 80%
mortalitatea?!) și care fac
inutilă folosirea vaccinului de
conjunctură pandemică, ex-
perimental în mare parte –
cum susțin unii, anti-Covid nu
sunt prezentate public (acelui
public care, conștient de peri-
colul acestui atac virotic din
gama virozelor cunoscute își
ia toate măsurile posibile de
protecție, (higirnă, distanțare,
mască) mai ales în condițiile
în care industria
farmaceutică autohtonă (cât
a mai rămas din ea) nu poate
oferi medicamente în cantități
suficiente și la prețuri accesi-
bile (mult sub cât costă cele
de import, în general și vac-
cinurile, în special) ?

3. Pentru a diminua
efectul refuzului

producătorilor de vaccin anti-
Covid de a-
și asuma posibilele cheltuieli
pentru pacienții care ar suferi
efecte adverse ale vaccinării,
statul român își asumă asig-
urarea efectuării acestor
cheltuieli, diminuarea sindro-
mului fricii, sursele de
susținere financiară fiind de
la recuperarea furturilor ,
scoaterea din plată a pensi-
ilor speciale, anularea fon-
durilor pentru partide, etc.,
etc., etcaetera ???

4. Se vor clarifica
persoanele/grupele/categori-
ile care se constituie în
excepții la efectuarea vaccin-
ului: a/ de la zero la 10 -12 -
16 - 18 (sau câți) ani; b/ cei
care s-au imunizat (?)prin in-
fectarea cu virus ? și care au
asigurată o autoimunizare de
cca 6 luni (?); c/ persoane cu
virusul Covid instalat și care
au fost supuse tratamentelor
(?); d/ persoane făcând parte
din grupa bolnavilor cronici
de  cutare sau cutare boală
(?) – se pare, cu osebire, cei
care au avut șoc anafilactic la
alte vaccinuri, cei care au
alergii (?), etc.; e/ persoane
cu vârsta de peste 60 de ani
(dacă se va folosi vaccinul
rușilor, neexperimentat de ei
încă pe această populație) ?

5. Să se anunțe
(după stabilirea categoriilor
nevaccinabile) câte persoane
din România ar trebui să fie
vaccinate pentru a se reveni
la situația de normalitate și
ieșirea de sub rigorile speci-

fice unei pandemii.
6. Dacă vaccinul

asigură doar atenuarea stării
pacientului într-o eventuală
infectare, cum se calculează
eradicarea pandemiei glob-
ale (sau nu interesează așa
ceva)?

7. La câte luni, după
aplicarea vaccinului antigri-
pal se poate face și cel anti-
Covid ?

8. Statistica impusă
școlilor pentru determinarea
grupelor de tineri prezentând
sensibilitate alergică anunță
apropiata scădere a pragu-
lui/vârstei de vaccinare și in-
troducerea vaccinului
anti-Covid și în școli?

9. Când se vor
acorda cu gratuitate testele
pentru determinarea infecției
(așacum se procedează în
alte țări)?

Mesajul guverna-
mental trebuie să fie simplu,
clar, constructiv, nebâlbâit pe
filosofii și probabilități, astfel
încât vaccinarea anti-Covid
să fie asumată de cea mai
mare parte a populației ca
formă protectivă, de cursă
lungă pe acest domeniu.
Eradicarea efectelor pan-
demiei și ale bolii, în sine tre-
buie să se realizeze
concomitent cu urmărirea
atentă a modului de folosire
a procentelor din PIB pe care
statul le va dedica sistemului
sanitar (inclusiv pentru
îmbunătățirea condițiilor de
spitalizare și eliminarea fo-
carelor de infecție, altele

decât cele din gama Covid
19) și școlii de toate formele.
La fel de importantă este și o
mai corectă raportare a chel-
tuielilor pentru vaccinare cu
cea a tratamentelor de
maximă eficiență pentru
combaterea și distrugerea
covidului (vezi experiența
altor state în utilizarea Iver-
metin-ului, ca posibil medica-
ment).

Am redus frecvența
semnelor de întrebare, mul-
tele necunoscute specifice
unei situații noi pentru
sănătatea umanității și im-
pactul negativ (uneori) pe
care anumite decizii ale OMS
le-a avut și le are în ges-
tionarea pandemiei (dacă
termenul nu este forțat ca uti-
lizare de anumite interese
politice sau ale producătorilor
de medicamente).

Nu-i așa că totul
poate fi foarte simplu?

Ajutați-vă și cereți
răspunsuri la tot ce vă
interesează pentru a decide
cum veți proceda cu folosirea
propriilor voastre ființe, unice
și inviolabile.

●


