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Documentarul prezentat de
Discovery este o sup`
cinematografic` re\nc`lzit`.

Cei dint=i care i-au semnalat [ubrezenia argu-
mentelor [tiin]ifice au fost chiar speciali[tii, \ntre
care [i un \nv`]at israelian... ■

Sfin]ii 442 MMucenici ddin AAmoreea;
Sf. EEufrosin

„Ne surprinde votul colegilor liberali pentru
constituirea unei comisii de anchet`. Ce s` ancheteze

colegii liberali: cum i-a ajutat Traian B`sescu s` ajung`
la putere?“ - Emil Boc

Editura ZIUA lanseaz` ast`zi
volumul „De la viziune la
realitate. Pe drumul spre
unificarea Europei“ care
cuprinde discursurile actualului
pre[edinte al Parlamentului
European Hans-Gert Pottering.
Cartea va fi lansat` oficial la
Bruxelles, \n prezenta lui Hans-
Gert Pottering, la ora 17.00, \n
Salonul de dineu al Pre[edintelui
Parlamentului European [i va fi
marcat` [i printr-un supliment
special al ziarului ZIUA.

Liderii
providen]iali de
opinie se \ncaier`

„Tu cu cine ]ii?“ R`spunsul la aceast` \ntrebare,
repetat` obsesiv, \mparte pe tabere societatea
rom=neasc`. Mi se pare c` tr`iesc o versiune
„upgradat`“ a isteriei de la \nceputul anilor ‘90.
O recidiv` violent`, mai periculoas` chiar dec=t
febra primului contact cu „democra]ia“. N-am \nv`]at,
se pare, mare lucru \n ultimii 17 ani. Din nou,
patimile politice ni s-au suit la cap. În loc de dialog,
avem bombardamente cu l̀ turi. În loc de argumente,
reac]ii viscerale. Presa s-a umplut, brusc, de militan]i.
Neutralitatea nu mai este o op]iune. 

„Cultul lui B`sescu nu este ilegal“ - s-a
ap`rat, \ntr-o emisiune televizat`, editorialistul favorit
al Cotrocenilor. Sigur, dar nici nu e o dovad` de
profesionalism. Mi se pare dezolant c` un
gazetar cu [coala BBC-ului nu face diferen]a dintre
a sus]ine o idee, un proiect, chiar o doctrin` politic`,
[i a deveni apologetul necondi]ionat al unei persoane.
Nimeni nu merit` un asemenea cec \n alb. Cu
siguran]`, nici un politician. 

Acesta este, de fapt, repro[ul adus „apelului
celor 60 de intelectuali“ mobiliza]i \n ap`rarea
pre[edintelui. Documentul a produs o avalan[`
de replici [i contra-replici. S-au format din nou
tabere. Polemica a degenerat, rapid, \n mahala.
Urm=nd exemplul politicienilor, jurnali[ti [i reprezentan]i
ai societ`]ii civile se \ntrec \ntr-o competi]ie a
insultelor, b`l`c`rindu-se copios \ntre ei. Fiecare
echip` \[i are campionii la atacuri murdare, insinu`ri
josnice, interpret`ri tenden]ioase. Nu mai conteaz`
ce scrii, ci cui i-ar putea fi de folos. Nu se mai
\nfrunt` argumente, se demoleaz` biografii [i se
intenteaz` procese de inten]ie. E trist c=nd
\ncepi s` sim]i nevoia s`-]i ata[ezi CV-ul la \nceputul
fiec`rui articol, al`turi de o declara]ie de avere,
o fi[` de la CNSAS [i o caracterizare din partea
vecinilor. 

În pres`, atmosfera a devenit de nerespirat.
Tonul, inchizitorial. În loc de opinii, editoriali[tii
emit sentin]e. Capitale. Unul \mpotriva altuia.
Evenimentele de pe scena public` par s` fie simple
pretexte pentru defularea unor vechi antipatii, pentru
regl`ri de conturi [i r`zbunarea orgoliilor r`nite.
Ocupa]i s` se canibalizeze reciproc, liderii de opinie
nu prea se mai sinchisesc de agenda cet`]eanului.
Au \nceput s` se cread` ei \n[i[i „actualitatea“.
Ofensarea lui Liiceanu a devenit un subiect mai
dezb`tut chiar dec=t ve[nica p`ruial` dintre premier
[i pre[edinte. Integrarea european` nu intereseaz`,
desigur, pe nimeni. Am uitat [i de Ro[ia Montan`,
de masacrarea centrului istoric al Bucure[tiului,
de noua lege a \nv`]`m=ntului sau de dezastrul
din S`n`tate. E trist c` astfel de teme nu genereaz`
niciodat` pasiuni [i efervescen]e similare celor
consumate pentru chibi]area sau discreditarea unor
indivizi. Exist` cauze care justific` activismul. Nu
[i persoane. 

Spa]iul public rom=nesc a fost invadat de
„juc`tori“. Mul]i dintre ei se vor [i arbitri. A[a a
ap`rut o nou` specie: liderul providen]ial de opinie.
Încr=ncenat, infailibil, obsedat \n primul r=nd de
propria celebritate. Ocupat s`-[i contabilizeze
admiratorii [i s -̀[i \njure detractorii, se crede subiect
de interes na]ional. Ziarele [i televiziunile \i stau
la dispozi]ie pentru exerci]iile zilnice de vanitate. 

Este halucinant c=t spa]iu (tipografic [i de
emisie) se consum` \n ultima vreme pentru r`fuielile
celor care ar trebui s` fie simpli observatori, one[ti,
ai actualit`]ii. Cuprin[i de un delir narcisist, cei
care ar trebui s` pun` lupa pe clasa politic` \[i
contempl` la microscop propriul buric. „B`ie]ii
de[tep]i“ \[i pot vedea lini[ti]i de treab`. Presa
se bruiaz` singur`. Spontan? Poate c` nu.
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Cea]` la avia]ie

Rom=nia risc` s` piard` \n luna
septembrie alegerile pentru un loc
\n Consiliul Organiza]iei Avia]iei
Interna]ionale din cauza b=lbelor
autorit`]ilor.

Pentru a nu se \ntâmpla acest lucru este
nevoie \ns` de un lobby extrem de puternic.
Lobby care lipse[te cu des`v=r[ire. Mai mult,
\n momentul de fa]` exist` o real` problem` pri-
vind persoana nominalizat` s` reprezinte Rom=nia
la alegerile din septembrie. ■
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Stalin comemorat oficial

Ru[ii [i unii georgieni
nostalgici au marcat,
ieri, comemorarea a
54 de ani de la
moartea lui Iosif
Visarionovici
Djugasvili zis Stalin.
At=t \n ora[ul
goergian Gori, situat
la 80 de km de Tbilisi,
c=t [i la Moscova, la
morm=ntul fostului
dictator de la zidul
Kremlinului (foto),
ofi]eri ai fostei
armate sovietice,
partide, simpli
cet`]eni, oficiali [i
organiza]ii ale
societ`]ii civile au
depus coroane de
flori \n memoria celui
mai mare criminal al
istoriei. ■  (D.E.)

Fostul consilier preziden]ial se face vinovat de acelea[i
fapte de care sunt acuza]i inculpa]ii din „Dosarul Spionilor“

Procurorul Ciprian Nastasiu, cel care instrumenteaz`
aceast` cauz`, a stabilit c` o parte dintre persoanele
\nvinuite au f`cut trafic de influen]` \n favoarea Alro pentru
ca societatea s` beneficieze de energie ieftin` Acela[i
lucru l-a f`cut [i fostul consilier al lui B`sescu prin
Memorandumul ALRO, abuz prezentat pe larg de ZIUA 

|n timp ce „spionii“ au fost pu[i sub acuzare, liderul PLD
nu a fost deranjat de anchetatori cu vreo \ntrebare Fostul
sfetnic al pre[edintelui a recunoscut presiunile pe care
le-a f`cut \n favoarea companiei din Slatina Mai mult, 
el a continuat lobby-ul pentru ALRO, chiar dac` la
Parchetul General se desf`[ura o anchet` pe aceast` tem`
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Este necesar` m`rirea
taxei pentru TVR?

Miruna MMUNTEANU

Spa]iul
public
rom=nesc a
fost invadat
de „juc`tori“.
Mul]i dintre
ei se vor [i
arbitri. A[a a
ap`rut o
nou` specie:
liderul
providen]ial
de opinie. 

EuroZIUA la Parlamentul European


