
CE NE OFERĂ UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

Motto: Libertatea înseamnă răspundere, de aceea  

majoritatea oamenilor se tem de ea 

(G.B. Shaw) 

 

Ceva asemănător motto-ului de mai sus afirma şi Mircea Eliade – „Fiecare om 

vrea să fie liber în viaţă, dar toţi fug de consecinţele libertăţii lor”. 

Chiar şi în societăţile dictatoriale există oameni liberi. Stalin, de exemplu, era 

un om liber, liber să ucidă, să fie criminal, să tortureze. Până la moartea sa, acestui 

personaj „descreierat” nu i s-a întâmplat nimic care să-i limiteze libertatea. 

Responsabilitatea pe care şi-o asuma din această „libertate dementă” era aceea a 

distrugerii duşmanilor comunismului şi sistemului imperialist comunist de tip 

sovietic.  

Pe vremurile acelea, trăite din plin de autorul acestor rânduri, singura libertate 

pe care o aveam era libertatea de a nu gândi sau, dacă gândeam o anumită realitate, 

aveam libertatea, dar şi responsabilitatea de a nu deschide gura, de a nu comunica 

nimănui gândurile noastre. Ori noi fusesem născuţi şi educaţi de mamele noastre, de 

taţii noştri acolo, în satul de sub munte, „să nu deschidem gura dacă ne vine să 

aruncăm o prostie”. Când am întrebat ce prostie aş fi putut spune, tatăl meu, preot 

torturat de oamenii lui Stalin din România, spunea: „– Dacă nu ştii ce este o prostie 

nu mai deschide gura, iar dacă totuşi vrei să vorbeşti, atunci nu mai gândi!”. 

Mai târziu, citindu-l pe J.J. Rouseau, am aflat că „omul se naşte pur şi inocent, 

societatea fiind aceea care îl corupe, pervertindu-l spre rău”. Abia atunci am înţeles 

că legionaro-comuniştii care îmi bătuseră mama până la moarte erau produsul 

imperialismului sovietic stalinist, care se instalase stabil în România fără să întrebe pe 

nimeni dacă este dorit sau nu, dacă poate aduce şi altceva decât „răul cel mare”, cum 

i-am zis multă vreme.  

Devenisem un taciturn, deşi vedeam şi gândeam. Nu vorbeam, iar dacă îmi 

scăpa vreo vorbă neconformă exista permanent cineva în apropiere care să-ţi tragă 

două palme, o cizmă sau un bocanc în burtă sau în dos.  

Era epoca neo-imperialismului comunist sovietic, a cărui ideologie de bază – 

idiocraţia – tindea spre distrugerea valorilor intelectuale sau, cum spunea profesorul 

Bădescu, „terorizarea minţilor” până la distrugerea fizică a purtătorilor de valori şi 

neuroni gânditori şi creatori. 

„Lumina vine de la răsărit” – acesta era sloganul pe care îl auzeam zilnic la 

şcoală şi chiar la facultate. Selecţia valorilor era una negativă. În fruntea treburilor 
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locale şi centrale erau aşezaţi oameni anticultură, antiştiinţă, antireligie, deci 

antispiritualitate şi, foarte frecvent, analfabeţi notorii. Distrugerea valorilor s-a 

conjugat cu distrugerea vieţii sociale, culturale, spirituale, a diversităţii umane, a 

creatorilor de bunuri şi servicii în slujba societăţii. Societatea devenise o turmă 

condusă cu ciomagul, câinii sau Kalashnikovul la munca socialistă, de la canal până 

la noile întreprinderi ale epocii industrializate a României. 

Pentru „spălarea minţilor” era folosit „sistemul educaţional socialist”, care a 

înlocuit sistemul de construcţie intelectuală a ţăranului cu un sistem de înmagazinare 

de cunoştinţe cu şi fără rost, de cele mai multe ori fără rost, numai pentru 

supraîncărcarea neuronilor cu texte roşii, ce îndemnau la ură şi luptă de clasă. Nu 

putem însă nega că unele discipline, ca matematica, fizica, chimia, erau mai bine 

predate şi însuşite decât în zilele noastre. 

Ştiinţa sovietică era remarcabilă, dar inutilă. Prin anii 1940 se demonstrează 

stupizenia unor cercetări pe animale decapitate şi menţinerea în viaţă a organelor ore 

întregi prin sisteme ingenioase. Cercetările sovietice se efectuau întotdeauna în 

„APROPIEREA MORŢII”, demonstrând că spiritul este aproape de materie. Această 

ipoteză n-a fost niciodată acceptată de savanţii sovietici. În domeniul agriculturii s-au 

preluat sistemele de clasificare a solurilor, ca şi importante soiuri de plante, cum a 

fost soiul de grâu Bezostaia 1. 

Ştiinţele istorice au fost complet falsificate şi dedicate slăvirii conducătorilor 

sovietici. Acelaşi lucru putem spune şi despre literatură, poezie în general, în care 

nelipsită era „Ilenuţa tractorista”. 

Lumina de la Moscova aducea în România, pe bani foarte grei, instalaţiile 

industriale grosolan finisate şi foarte energofage, tractoare şi maşini agricole de 

aceeşi factură, tehnica uluitoare a plantării porumbului „în pătrat” şi multe alte 

anomalii care au blocat economia românească pentru decenii. 

Apariţia lui Ceauşescu la cârma ţării şi a Partidului Unic a sporit gradul de 

industrializare, dar şi pe cel de îndatorare faţă de FMI, mai activ pe acele vremuri în 

România decât în aceste zile. Pomparea ştiinţei, culturii şi a sistemelor sociale de la 

Moscova către Bucureşti s-a diminuat, locul lor fiind luat de iniţiativele locale care au 

condus la formarea unor corporaţii mari, dar care numai parţial erau rentabile. 

Ceauşescu a fost un mare dictator, autarhic, dar nu a fost niciodată un trădător de 

ţară. Populaţia era suficient de îndobitocită. Nu avea nevoie de un trădător de ţară în 

fruntea ei. Majoritatea valorilor intelectuale fie părăseau ţara sau erau expulzaţi prin 

diferite metode, fie populau puşcăriile insalubre ale ţării, evoluând treptat spre 

dispariţie prin moarte. Nu este încă suficient de clar dacă moartea atâtor oameni 

nevinovaţi a fost gândită ca o măsură de reducere a populaţiei, de stagnare a ei sau a 
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fost o simplă răzbunare a prostului din fruntea ţării pe intelectualul cultivat pentru a 

întreţine frica la nivel naţional şi imperial. Cert este că le-a reuşit. 

Dar poate cea mai teribilă acţiune antiumană a neo-imperialismului comunist a 

fost cea antireligioasă, antispirituală, prin care se urmărea impunerea ateismului ca 

antisistem spiritual şi distrugerea lăcaşelor de cult. Mai toţi comuniştii ţării se temeau 

să calce pragul Bisericii de teama turnătorilor. Se lăsa adesea cu pierderea funcţiilor 

şi sancţiuni pe linie de partid. Dacă credincioşii nu mai aveau voie să creadă în 

Dumnezeu, în ce să mai creadă? Căci dacă conform lui R. Cooper în epoca 

premodernă, nu departe de momentele creştinătăţii, se credea intens în Dumnezeu, în 

epoca modernă omul se crede mai degrabă centrul universului (antropocentrismul), 

pentru ca în zilele noastre, în postmodernism, să nu se mai creadă în nimic. 

„Lumina vine de la apus”. Naşterea forţată a Uniunii Europene, cu cele 27 de 

state ale sale, a înclinat practic triunghiul triaxil care ocupă geofizic astăzi planeta, şi 

anume: Eurasia, Eurafrica, Euratlantica. La prima vedere Europa este prezentă peste 

tot. La a doua, însă, nu. 

Deşi Europa are un avans economic, cultural şi spiritual remarcabil, din punct 

de vedere politic este o entitate foarte slabă, mai ales pentru faptul că este condusă de 

politicieni degradaţi, asemănători cu cei din Imperiul Comunist. 

Istoria se repetă (Bădescu) atât în plan naţional, cât şi European şi chiar 

mondial. Numeroase greşeli efectuate în Imperiul Comunist şi chiar în epoca 

modernistă şi postmodernistă, se regăsesc astăzi sub alte haine, dar cu ideologii 

asemănătoare la nivelul UE şi al SUA. Rusia de azi conservă şi ea imperiul nefericit 

anterior. Singura care gândeşte altfel, o gândire riguroasă pornită de la oameni 

ambiţioşi, este China. 

China este singura care ne învaţă ce este un bilanţ economic pozitiv. Încă mici 

consumatori, dar mari producători, chinezii exportă masiv spre societăţile de consum 

ale neo-imperialismului, amânând sine qua non datoriile pe care le are de încasat, de 

ordinul a mii de miliarde de dolari de la America, Europa, dar şi alte ţări. Ori, cum 

mai poate SUA să se impună în Consiliul de Securitate când datorează Chinei 1000 

miliarde US$? Acelaşi lucru este valabil şi pentru Europa. Aşadar, dacă China ne 

învaţă cum să facem performanţă economică, UE ne învaţă invers. 

Teoria cunoaşterii ştiinţifice (epistemologia) ne învaţă că nu poţi face 

performanţă cu oameni şi sisteme neperformante. Ori, organizaţia cu sediul la 

Bruxelles este o mega-construcţie formată din peste 40.000 de oameni, extrem de 

birocratică, antinaţiuni şi neprofesională, care în condiţiile diversităţii naţionale, 

culturale şi economice a membrilor componenţi, nu are aproape nimic de spus 

acestora. 
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Asemenea stupizeniilor primite de la Moscova pe la Mijlocul secolului trecut, 

UE ne învaţă lucruri incredibile. Dăm câteva exemple: 

1. Regulile de Nutriţie şi Sănătate ne spun că „un regim alimentar 

sănătos” presupune consumul de fructe, legume, peşte gras, seminţe, 

ouă, nuci şi carne de pasăre (Mediafax). Epistemologic vorbind, noi nu 

ştiam nimic din toate acestea. Oare cine a redactat asemenea materiale? 

Se spune că „cineva” care primeşte cel puţin 10.000 EUR/lună. Există o 

listă întreagă de produse recomandate nutriţiei umane, listă pe care 

savanţii sovietici au uitat să ne-o transmită. Aflăm, de asemenea, că 

„lămâia te ajută să slăbeşti sănătos”. 

2. Tot Uniunea Europeană ne învaţă că dacă te aşezi la masă de Sfintele 

Paşti este bine să te speli pe mâini. La fel şi când prepari hrana, dar şi 

când o mănânci (Mediafax). Tot în domeniul sanităţii UE, care anterior 

ne spunea să utilizăm în alimentaţie hrană cât mai vegetală şi uşoară, 

prin Regulamentul CE 1924/2006 elaborat sub îndrumarea Codex 

Alimentarius, se anulează însăşi baza medicinei preventive, conform 

căreia alimentele constituie primele medicamente. Acest principiu a fost 

enunţat în urmă cu 2500 de ani de însuşi Hippocrate. Prin regulamentul 

mai sus enunţat li se confiscă alimentelor proprietatea de a preveni 

anumite boli. Documentul mai stipulează incredibil şi faptul că, de acum 

înainte, pentru a preveni boala vom fi în situaţia aberantă de a înlocui 

alimentele cu „medicamente de sinteză”, asociate cu foarte numeroase 

efecte secundare adverse. Prin Regulamentul 1924/2006, care a intrat 

numai recent în aplicare, este anulat Regulamentul CE 178/2002 privind 

siguranţa alimentelor, vitaminele, mineralele, plantele şi ceaiurile 

medicinale etc. Fac oare parte din categoria alimentelor şi nu a 

medicamentelor? Regulamentul 1924/2006 este obligatoriu pentru coada 

şoricelului, rostopască etc. Acestea vor fi introduse în capsule şi 

cumpărate de la farmacie la preţuri de 10-20 de ori mai mari şi aceasta 

pentru a proteja interesele unor mari corporaţii ale sistemului neo-

imperialist. Principiul „previne, vindecă sau tratează” este abolit 

neştiinţific, agresiv, incomprehensibil. În aceste coordonate, noul 

Regulament este foarte dăunător consumatorului. Spuneam deja că 

istoria se repetă. Pistolul lui Stalin, aşezat cu ţeava pe ceafa cetăţeanului, 

este înlocuit cu tablete şi capsule (Big Pharma). Ideocraţia sovietică este 

înlocuită cu o nouă ideologie revoluţionară de tip Robespierre, prin care 

realizările tradiţionale şi învăţăturile lor sunt înlocuite cu o propagandă 
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în favoarea corporaţiilor, printr-o iniţiere la început blândă, apoi din ce 

în ce mai agresivă, la părăsirea tradiţiilor şi a simbolurilor, a memoriei 

colective, a instituţiilor tradiţionale, chiar a unora dintre dogmele şi 

riturile religiozităţii creştine în numele „drepturilor naturale” (Bădescu). 

Pentru ca oamenii „să fie liberi şi înţelepţi” ei ar trebui să fie eliberaţi 

deopotrivă de vechile amintiri (aici intră şi istoria). Acceptarea acestei 

ideologii se poate realiza uşor prin manipularea şi îndobitocirea 

oamenilor. Rămâne doar ca cineva să apese pe trăgaci.  

3. Noul imperialism este derivat din tendinţa forţei banilor spre stăpânirea 

lumii. Prima acţiune necesară este dobândirea controlului asupra 

spaţiului mental la scară globală prin folosirea curentelor ideologice zise 

revoluţionare. E necesar să uiţi că părinţii şi bunicii tăi, care au trăit 

peste 90 de ani, şi-au tratat răceala cu ceai de muşeţel şi sirop de cătină. 

Dacă nu uiţi, cu vremea devii infractor şi suporţi rigorile legii UE. Într-o 

ţară bogată în resurse naturale de sănătate este greu să uiţi acest lucru, ca 

apoi să dai fuga la farmacie şi să-ţi goleşti buzunarele pentru capsule cu 

efecte identice sau, dimpotrivă, toxice. Revoluţionarul Robespierre 

spunea, cândva, pe această temă: „Nu ne vom opri până când ultimul 

nobil nu va fi spânzurat cu intestinele ultimului popă”. Seamănă cu 

pistolul la ceafă al lui Stalin, nu? Seamănă, în acelaşi timp, cu impunerea 

drogurilor sintetice populaţiei? Niciodată nu va şti consumatorul ce a 

ingerat odată întors acasă de la farmacie. El poate oricând mări numărul 

celor care e necesar să contribuie la reducerea populaţiei planetei. 

4. Uniunea Europeană a primit recent un Premiu Nobel pentru PACE. Nu 

este în preocuparea noastră să evaluăm dacă această dedicaţie a fost sau 

nu justă. Înţeleptul chinez Sun Tzu spunea cu multă vreme în urmă că 

„Nicio ţară nu poate fi cucerită fără o complicitate din interior”. Nouă, 

românilor, ne place să învăţăm. Învăţăm însă ceea ce ştim că ne este 

necesar, util şi nicidecum ceea ce ar dori alţii să învăţăm pentru a ne ţine 

ocupaţi neuronii. Leonard Orban s-a trezit declarând cum să „România 

învaţă, în urma acordării Premiului Nobel pentru Pace Uniunii 

Europene, să aprecieze mai mult realizările obţinute în plan european şi 

să întreprindă eforturi pentru consolidarea acestora (agerpres.ro)”. Cum 

spuneam, istoria se repetă, foarte neclar dar se repetă. Cu ocazia unei 

întâlniri cu Hruşciov în perioada destalinizării, Gheorghiu-Dej a lăudat 

Uniunea Sovietică  pentru realizările ei şi ajutorul dat  României (1963). 

din această experienţă România a învăţat mult. Seamănă, astfel, cele 2 
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asersiuni, deşi Gheorghiu-Dej a spus-o din diplomaţie. Orban a spus-o, 

în schimb, din convingere şi prostie. În naivitatea lui, Orban consideră că 

se numără printre cei 500 de milioane de europeni care au primit acest 

premiu. 

5. Dar Uniunea Europeană ne dă lecţii ciudate şi uneori demobilizatoare şi 

în alte domenii.  Bunăoară, în domeniul Educaţiei! Este vorba de 

educaţia non-formală sau neconformistă, educaţia „tip joacă”. Rezultă 

practic înlocuirea învăţării cu joaca de-a învăţatul. Oare ţările bogate ale 

UE de ce nu introduc acest sistem la ele acasă? Mai recent, 

europarlamentarul Macovei crează jocuri cu copiii de-a învăţatul UE. 

Nimeni, dar nimeni, nu se gândeşte la formarea unui tineret cu puternice 

abilităţi practice şi intelectuale, capabil să se implice în reconstrucţia 

ţării. Copiii din zona rurală nu ştiu ce este agricultura şi nici protecţia 

mediului. Un cetăţean cu „ştaif” din Parlamentul României nu a putut să 

ofere o definiţie pentru „plantă”. A spus doar că este de notorietate şi nu 

trebuie definită. Uniunea Europeană se joacă şi cu agricultura. Ne învaţă 

să creştem animale şi păsări, să facem vin şi pălincă, cum şi cu ce să 

cultivăm pământul. Ne mai învaţă termeni ca eco-economie, bio-

economie, eco-agricultură, eco-industrie etc., toate la nivel de definiţii, 

altele decât cele elaborate de oamenii de ştiinţă. Un haos birocratic 

domină minţile funcţionarilor UE. Cu cât este haosul mai mare, cu atât 

mai corelate sunt dimensiunile învăţămintelor care sporesc birocraţia 

României. 

6. Un singur lucru este extrem de vizibil. România, spre deosebire de alte 

ţări şi mai ales de Anglia, are o atitudine de slugă miloagă în faţa 

modeştilor şi uneori corupţilor funcţionari UE. România va deveni cu 

atât mai aservită cu cât gradul de împrumutare va fi mai mare. Ţara este 

deja vândută de la resursele naturale la aurul cedat cu atâta uşurinţă de 

marele maestru Isărescu. 

 Ceea ce caracterizează Europa, şi deci şi România, este „Selecţia Socială 

Negativă” (Eminescu). Am adăuga noi că şi selecţia politică este dezastruoasă. 

europa este mai în criză decât orice alt areal al planetei şi, cu toate acestea, 

„indiferenţa” dublată de pălăvrăgeală şi laudă desuetă constituie acea legătură socială 

care îi mână în luptă pe politicieni în demersul lor distructiv. 

 Nici Barroso, nici Merkel şi nici alţii ca ei n-au acceptat nicio soluţie alternativă 

pentru scoaterea Europei din criză. Modelul Imperiului Bizantin ar fi fost de luat în 

seamă. Asta ar fi presupus însă o Europă Unită! Şi nu e...! Imediat după 1989 anumite 
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zvâcniri naţionaliste au condus la apariţia unor noi state mici. Toate au preşedinte, un 

fel de marionete, căzute în ultimul timp subalternizării faţă de cei mai tari ca ei. Criza 

ajută pe cei puternici, le este favorabilă. Popoarele sunt aruncate în sărăcie şi 

umilinţă, umilinţă care vine de la proprii lor preşedinţi şi conducători, care speră în 

propria lor salvare.  

 În paralel se observă dispariţia diferenţei dintre afacerile externe şi cele interne, 

amestecul grosolan, brutal în treburile interne, irelevanţa frontierelor şi o 

supraveghere unilaterală, rămasă mutuală. Entropia locală capătă dimensiuni enorme, 

în care neo-imperialismul poate să-şi exercite cu mare abilitate forţa de absorbţie a 

resurselor şi capitalurilor. 

 În 1989 liderii Apusului Euroatlantic şi ai Răsăritului Sovietic şi Asiatic s-au 

întâlnit la Moscova şi apoi la Malta. Malta vă spune ceva, dragi cititori? Chiar de 

atunci s-au pus bazele a ceva nou şi puţin favorabil spaţiilor mijlocii şi mici. 

 Recent, efectele acestor întâlniri secrete, urmate şi de altele, se simt în spaţiul 

românesc. S-au redus fondurile pentru scutul antirachetă şi continuă să se reducă. S-

au redus finanţările UE către România şi continuă să se reducă. Liderii României au 

devenit dezinteresaţi de moneda unică (Euro), care probabil va dispărea în următorii 5 

ani, şi a scăzut foarte semnificativ interesul pentru Spaţiul Schengen.  

 Sunt motive să credem că UE nu va deveni un imperiu din care să facă parte 

domnul Băsescu şi ai lui, ci mai degrabă se vor aşeza creioanele pe Harta Europei 

pentru a se trasa noi frontiere. Dacă printr-o minune România va rămâne cea de azi, 

va trebui să se revândă pentru a-şi plăti datoriile. Nimeni nu va răspunde, căci nu 

există responsabilitate asumată la saltimbacii politici ai ţării. 

 Închei cu un citat din Rafael Alberti Merello: „Nu sunt liberi cei ce nu au simţit 

niciodată setea de libertate”. În fond, trădarea n-are patrie şi atunci trădătorii sunt 

peste tot, mai ales într-o lume fără frontiere. 
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