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Se prosteşte lumea? Cazul Andrei Năstase

de Sorin Ionita 

Să nu le dăm prea tare în cap tinerilor Năstase, sau celor
ca ei, că merg şi bieţii copii cu trendul: cum i-am crescut
aşa îi avem.

Băi, dacă reţin eu bine, băieţii ăştia ai lui Adrian Năstase
au absolvit un colegiu naţ ional de elită din Bucureşti şi au
oarece aspiraţii universitare. Mă tot întreb atunci cum se
face că pot să comită asemenea peltea de zmeură
sentimentală (şi vag agramată), precum cea postată de fiul cel mare, Andrei, şi mintenaş
preluată de TVR ca ştire (un scandal în sine, gestul, dar trecem peste asta). Păi dacă într-
un real moment de cumpănă al vieţii, când vrei să fii emoţional şi convingător, tot ce poţi
să livrezi e proză de gospodină care a absolvit liceul tehnologic Buftea, iar singura referinţă
literară menită să rupă inima târgului e un kitsch de Adrian Păunescu, şi ăla citat greşit,
atunci nu-i semn mai bun că într-adevăr şcoala noastră s-a dus de râpă. Hai, nu cer dis-
cursul funerar al lui Marc Antony (nu cântăreţul, săriţi peste primul hit pe Google şi mergeţi
direct la al doilea), dar măcar ceva valabil în interiorul centurii ocolitoare a Bucureştiului nu
s-ar putea?

Sau poate simptomul e mai general, iar explicaţia o fi alta? Mare vâlvă a produs acum câţiva
ani profesorul Crabtree de la Stanford, un cunoscut biolog al evoluţiei, când a argumentat
într-un articol din Trends in Genetics că viaţa modernă îi face pe oameni mai proşti –
realmente, intelectual şi emoţional. Zice el că vârful de potenţial l-am atins cam pe la anul
4000 î.H., când încă eram în majoritate vânători-culegători, dar după aceea sedentarizarea
şi munca de tip agricol au încurajat mutaţii genetice care ne-au tocit abilităţile. Nu ştiu cât
or fi apucat să presteze cei doi Năstase junior la ferma de la Cornu, dar se vede treaba că
diversificarea profesională a familiei în direcţia asta nu le-a făcut bine.

Dar parcă e vorba doar de ei? Deunăzi lua lumea la mişto pe bloguri şi reţele manifestul
credincioşilor ortodocşi vag fundamentalişti – vă amintiţi, ăi de cereau să nu accepte lumea
cardul de sănătate cu cip electronic, deoarece „veţi intra într-un joc din care nu veţi mai
putea ieşi“. Ei bine, nu trebuie să fii credincios radical ca să spui asta: câte cărţi scrise de
atei nu-s de vânzare prin aeroporturi, la reducere, cu teorii conspiraţionale şi mai abit ir,
despre cum ne implantează guvernul global cipuri în creier?

Sau ce, ideea „folosiţi împotriva bolilor remedii naturiste, şi nu medicamente chimice“ o
auziţi doar de la bisericoşi sau, mai curând, de la diverşi guru-pop şi toate fătuţele ce
defilează la TV-matinale, care or fi absolvit şi ele de bine de rău vreun colegiu naţional, dar
n-ar reuşi neam să prindă tâlcul zicalei „medicamentele sunt acele substanţe din natură
pentru care s-a putut proba că dau rezultate; remediile naturiste sunt celelalte“. Adică, e
bine să mănânci coajă de salcie albă, dar, dacă separi substanţa activă, o presezi ca o
bombonică şi scrii pe ea aspirină, dăunează la karma.

 

Obscurantismele sunt mai scuzabile atunci când vin din partea unor hipsteri la modă,
vedete rock sau de la Steve Jobs, doar fiindcă în loc să fie drapate în decor creştin sunt
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neotribale, şamanice, panteiste, „energetice“ etc.? Chiar vorbeam odată cu colegii de la
EFOR să facem un sondaj printre intelectuali, lideri de opinie, art işti, cântăreţi, diverşi
vorbitori publici şi să-i întrebăm ce-şi imaginează ei că este de fapt energia (ca în expresii
gen „energii ascunse“; sau „radia în jur energii pozitive / negative“). Sau ce este radiaţia,
ca în expresia „Nu mai cumpăraţi de la supermarketuri mâncăruri iradiate“ (citat din
manifestul protestatarilor).

Mă aştept la răspunsuri fascinante. Şi să nu începem cu dietele, că e jale: teritoriu
predilect al superstiţ iilor şi şamanismului modern. Sau cu horoscoapele omniprezente în
ziare şi emisiuni TV, despre care un ilustru academic de la o universitate privată mi-a
recunoscut recent cu sinceritate: „evident că nu cred în ele…, dar am observat că, într-o
oarecare măsură, se cam verifică, domnule“. Asta este, într-un mediu public în care
dezbaterea argumentată a fost înlocuită cu un discurs de susţinere a cauzei din partea
unei celebrităţi mondene.

Deci să nu le dăm prea tare în cap tinerilor Năstase, sau celor ca ei, că merg şi bieţii copii
cu trendul: cum i-am crescut aşa îi avem. Iar când instituţii ilustre precum ICR taie banii de
la arta cosmopolită şi decadentă pentru a finanţa festivalul popular de udat neveste,
trendul e clar. Vânătorul-culegător din mine, atâta cât a rămas din el, se ia cu mâinile de
cap. //

Cuvinte cheie: Adrian Nastase, Trofeul Calitatii, eliberare conditionata, motivare, Sector
4, Judecatorie

Referinte:
Cheia eliberării lui Adrian Năstase
Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis ELIBERAREA lui Adrian Năstase. Decizia este
DEFINITIVA
Cum se spala pe creier o tara
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20.03.2013 | DanCanada a scris:
Fain textul! Am cautat chestia lui Crabtree de la Stanford care e de specialitate, dar
oricum pare sa demonstreze ca sintem intr-adevar mai timpiti decit rudele noastre de-
acu' 5-6 mii de ani. Cred ca se poate demonstra si sociologic, prin faptul ca se voteaza
tot mai des cu Stinga (Obama, Hollande, USL). Ori e stiut ca doar prostii voteaza cu cei
care public promit marea cu sarea si pe sub masa de fapt introduc scheme piramidale de
furat caciula ca sa-si realizeze aberatiile.

21.03.2013 | Io din popor a raspuns:
DanCanada: stanga-dreapta reproduc disputa si tensiunea dintre munca si capital!
schemele piramidale sunt forme de acumulare de capital, ca atare imi vine foarte greu
sa cred ca cel care le foloseste ar fi de stanga! daca o persoana care este legata de
capital foloseste discurs de stanga este un fapt incriminabil, pentru simulare si
manipulare si care ar trebui sa fie sanctionat ..si nu sunt de incriminat cei care
voteaza, asa cum cu trufie o faceti dumneavoastra ...sunteti remarcabil de confuz in
valori si, implicit, in gandire, poate tocmai din cauza trufiei..

21.03.2013 | yesweekend a raspuns:
probabil ca cei destepti nu mai voteaza deloc, ca se descurca ei oricum. exista si
populism de dreapta, chiar mai periculos decat cel decat de stanga (probabil ca noi
astia de stanga, fiind mai prosti, suntem mai blanzi, si, in consecinta, crestini mai
adevarati decat se cred bush, tea party & co - "destepti" fundamentalisti in america,
chiar daca suntem de fapt atei) si USL e la fel de stanga ca ... incomparabilul
berlusconi (alta comparatie nu-mi vine)

Raspunde acestui comentariu

20.03.2013 | TITI PARACLISERU a scris:
Domnule Sorin Ionita,dvs nu luati in calcul existenta unor debili mintali si acuzati lipsa de
instructie si educatie.Nu au nicio vina scolile de elita daca niste debili mintali ajung la
ele.In materie de instructie si educatie se lucreaza numai cu materialul cilentului.Pe
vremuri era o vorba,a plecat la Paris bou si s-a intors vaca,credeti ca s-a schimbat ceva?
Va recomand dvs si colegilor de la EFOR sa vedeti reactia oricarui interlocutor in
momentul in care ii spuneti ca e debil mintal sau ca este un bolnav cardiac.Sunt curios
ce reactii vor avea ,mai ales la prima supozitie,pentru ca la a doua va va solicita un sprijin
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in gasirea unui medic bun.Dupa parerea mea in ambele situatii este nevoie de medic!

20.03.2013 | PetreG a raspuns:
@TITI PARACLISERU...Va multumesc si V-am raspuns l-a micul "clin d'oeil" de la
"cartarescu" DAR "tovarasii" moderatori-Cenzori nu vor sa lase sa treaca
comentariul...Asa-i pe-Aici ca si peste TOT in Romania, adevarurile care nu sint
Conforme nu-s "valabile". Si ti se inchide gura......Nu doar de-aceea lucrurile merg cum
merg de 23 de ani....ASCHIA NU SARE DEPARTE DE DOCTRINA.....Stiu EI ce fac si
ce-au facut si ce vor face.....TOTU-i in mina LOR ....Numai de Bine !

Raspunde acestui comentariu

19.03.2013 | Vector a scris:
Marc Antony este cel cunoscut de cei, care au facut scoala in Romania, drept Marcus
Antonius? Discursul funerar al lui Marc Antony este cumva cel scris de Shakespeare
pentru personajul Marc Antony in piesa Julius Caesar? Daca vorbiti de scoala romana de
ce nu va amintiti numele personajului in romana sau latina? De ce ii atribuiti cetateanului
roman discursul scris de Shakespeare? Citindu-va constat ca scoala s-a stricat cu mult
inainte de a intra fiii lui A Nastase in ea. Cat despre inteligenta...............

20.03.2013 | Shaky Stevens a raspuns:
Vectoras, Shakespeare a scris piesa aia in engleza, si civilizat este sa citezi in original -
atunci cand poti si vei fi inteles. Iar tu te plangi ca dl Ionita nu scrie numele
personajului in romana (sau latina!!), dar fix doua cuvinte mai departe tu scrii numele
piesei... tot in engleza! Cu inteligenta, ramane cum zici tu.

Raspunde acestui comentariu

19.03.2013 | bogdan a scris:
Ridem noi, dar astia ne vor plati pensiile. Si vin niste generatii de absolventi de facultate
de te miri cum de-au trecut de treapta intii. Asha ca puneti bani de-oparte de pe
acum....

20.03.2013 | Felix a raspuns:
Pai nu poti pune banii deoparte, ca daca ii pui la banc a, "astia" o sa fie si directori de
banci, daca ii t ii acasa, "astia" o sa faca asa niste polit ici de o sa devalorizeze banul si
nu o sa mai faci nimic cu ei... Si faptul ca "astia" isi fac rau si lor insile nu prea ma
incalzeste.

20.03.2013 | TITUS B a raspuns:
@Bogdan si Felix (moranul ?).... Nu va faceti probleme baieti ! Suntem in UE !!! Daca
Anschluss-ul se infaptuieste, o fi bine. Tante Angii Merckel, face economii, deficit
bugetar trecut in Constitutie, nu vom muri de foame. Totul e sa nu va panicati ! ... Si
din 2016 sa-l votati pe Boc !

20.03.2013 | Felix a raspuns:
@Titus... nuu, pai toata lumea o sa ia exempluz verticalitatii cirpiote si o sa se lepede
de teroarea germana. Harasho.

Raspunde acestui comentariu

19.03.2013 | Io din popor a scris:
pai dumneavoastra care v-ati ocupat de desenarea autostrazilor in Romania, de
prioritizarea lor, de chestiunea modernizarii cailor ferate, a spitalelor, a educatiei, a
justitiei, sa ajungeti la nivelul lui Andrei Nastase? la weltanschauungul pe care-l aveti sa
va preocupe un neica-nimeni, tocmai dumneavoastra ca ati influentat si ascultat de
generatii de polit icieni in a nu face autostrazi, in a nu moderniza caile ferate ...sa va
impiedicati de un ciot? tocmai dumneavoastra, care aveti anvergura lui Michelangelo? 

Raspunde acestui comentariu

19.03.2013 | brad pitit a scris:
mult prea multe informatii, acelasi hardware de mii de ani. PS: chiar asa il cheama pe
profesorul de la Stanford, Crabtree ?

19.03.2013 | sorin a raspuns:
Chiar asa, nu e teapa, nici pop-science, vezi mai jos articolul. Eu ma gandeam de ceva
vreme sa-mi fac un update la hard, sincer...
http://www.cell.com/trends/genetics//retrieve/pii/S016895251200159X?
_returnURL=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016895251200159X?
showall=true

20.03.2013 | marin a raspuns:

USL şi o guvernare ...

Procurorul DNA, Elena Matieşescu,
tergiversează dosarul Zambaccian. De
9 luni NU MOTIVEAZA recursul, desi
fapta se PRESCRIE peste 1 LUNA
Procurorul DNA, Elena Matieşescu, a
tărăgănat nouă luni formularea ...

Mona Pivniceru: Guvernul a adoptat
un memorandum referitor la MCV. Ar
trebui să fi fost definită anticipat
noţiunea de 'nivel satisfăcător' din
MCV
Guvernul a adoptat miercuri un
memorandum vizând Mecanismul de
Cooperare şi Verificare, ...

http://www.revista22.ro/-procurorul-dna-elena-matiesescu-tergiverseaza-dosarul-zambaccian-de-9-luni-nu-motiveaza-recursul-desi-fapta-se-prescrie-peste-1-luna-23665.html
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Sorine, unul din semnele degenerari intelectuale este neadaptarea la o fractiune din
ce apare nou si util. Link-ul tau de 160 de semne - generator de erori la un "copy-
paste" incorect putea sa fie dat in 25 de semne transformand link-ul cu aplicatia
www.tinyurl.com: http://tinyurl.com/bwak7cb Sa auzim de bine

Raspunde acestui comentariu

19.03.2013 | Adrian Stanciu a scris:
Pai, Sorin, cu 10,000 de ani in urma inteligenta era un avantaj competitiv in evolutie. Cei
inteligenti supravietuiau mai mult si aveau acces la. Mai multe resurse, astfel procreau
mai mult iar progenitura lor era mai protejata si astfel isi raspandeau genele. Azi
inteligentii au dubii, angoase si intrebari iar idiotii fac copii ca sa profite de alocatie. Nu va
trece mult pana se va simti serios de tot chestia asta. 

Raspunde acestui comentariu

19.03.2013 | daniel a scris:
Mai bine ramanea si fam Nastase tot la vanatoare-cules (mai ales la vanatoare),
agricultura sedentara cu gainuse nu i-a facut bine. Geniala ilustratia, Dan Perjovski, cred.

20.03.2013 | TITUS B a raspuns:
Geniala ? Putin spus ! Formidabil de geniala !! Bine, trebuie sa ai studii pentru a face o
asemenea apreciere. M ise pare ca depaseste crochiul lui Matisse intitulat "Prunele din
ochii vecinului". Asa e ? Va rog sa confirmati. Va voi aprecia si mai mult....... La fel si
pe autorul articolului. Care, vorba lu` Descates, asa gandeste unul care nu are copiii.

Raspunde acestui comentariu

19.03.2013 | Crina a scris:
Comentariu la obiect, just, lucid. Pentru obiectivitate, putea sa se renunte la 1-2 fraze,
hai poate la un paragraf ( daca spatiul de text o fi limitat) si sa se insereze si o mica
trimitere la pretentiile pe care le putem ridica de la vreun euro-parlamentar de al nostru.
Asa, la intamplare, imi vine in minte tot un copil de polit ician, Elena, si ea scolita la o
universitate privata cu staif. Care Elena? Cea care are multe succesuri, cea care mai are
si esece, dar care cu toare acestea invata de la cei care pot cu usurinta sa listeze un
text...

Raspunde acestui comentariu

19.03.2013 | Marius a scris:
-De ce sunt rosiile astea asa de galbene? -Pentru ca sunt verzi... 

Raspunde acestui comentariu
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