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3026 afisari | 12 comentarii

Minte-mă frumos, Gică Popescu!

de Sorin Ionita 

Câţi copii din ţara asta visează să fie Gică Popescu şi câţi
visează să devină procurori şi să apere legea?

A devenit celebru, de câteva zile, acel bloc din Craiova
unde locatarii plătesc întreţinerea alternativ, la doi
administratori: unul corect, iar unul impostor, acuzat de
fals în documente şi delapidare, lucru cunoscut de toată
lumea (aici: http://adevarul.ro/locale/craiova/foto-video-
blocul-doi-administratori-locatarii-platesc-e-mai-ieftin-
1_5316b6c10d133766a89dcfc1/index.html). Întrebaţi de ce continuă să achite întreţinerea
la impostor, deşi ştiu că banii lor vor fi mânăriţi, respectivii răspund, „pentru că e mai
ieftin“. Fabulos, nu?

Nu vreau să cad în clişee de etno-psihologie, deşi aş stârni cascade de comentarii (deci
audienţă), publicul nostru neştiind că această disciplină s-a demodat de cel puţin o
jumătate de secol. Totuşi, numai eu văd aici o legătură cu dilema existenţială recentă, dacă
să fie sau nu graţiat fotbalistul condamnat Gică Popescu, legătura nefiind neapărat aceea că
şi el e tot de prin zona Craiovei? Nu vi se pare că, brusc, căpătăm acces la resorturile intime
ale raportării românilor la lege, la semenii lor, la chestiunile publice în general şi finalmente
la scara de valori într-o societate? Şi că ăsta e de fapt subiectul cu adevărat interesant aici,
iar nu soarta unui fotbalist-afacerist?

Cazul e prea nou ca să se fi făcut vreun sondaj de opinie pe tema graţierii sale, deci nu ştim
cu adevărat „ce cred românii“. Însă faptul că populiştii de serviciu ai ţării din ultimii ani
(Antonescu, Ponta, ultimul sprijinit de Zgonea) au dat năvală să ia partea infractorului, cu
tot cu televiziunile şi ţuţerii din dotare, indică unde simt ei că stă inima norodului. Grosul
votează pentru „minte-mă frumos, Gică, fă-mă la portofel cu stil, cu sprezzatura, că tu eşti
modelul meu în viaţă, cum erai şi când jucai în iarbă, cu tine mi-am trăit eu prin delegaţie
cele mai importante victorii ale vieţii mele de loser, identificându-mă cu tine – ca român! –
am fost şi eu oleacă campion, de pe canapeaua mea deşelată, cu PET-uri goale de aşa-zisă
bere ieftină prin preajmă“. Nu-i ăsta miracolul sportului, în fond: livrează dramă, suspans,
apoi extaz, deci un sens existenţei, unor mase de oameni mediocri (noi toţi) care stau cu
fundul pe scaun şi nu vor fi în stare vreodată să facă ceva genial, semnificativ sau măcar
îndrăzneţ în viaţă?

Sincer, m-aş încrede în instinctele îndelung exersate ale politicienilor cel puţin la fel de mult
cât într-un sondaj valid. (Colateral, asta arată încă o dată ce păcat e că s-a rupt USL, din
moment ce liderii săi au în continuare atât de multe lucruri fundamentale în comun.)
Faptele nici nu contează prea mult: că marele Gicuţă n-a făcut doar evaziune fiscală pe nişte
venituri altfel corecte (precum cei cu care e comparat: Messi, tata lu’ Steffi Graf etc.), ci lu-
cruri mai grave, de tip asociere mafiotă şi spălare de fonduri; că banii (o parte) i-a returnat
la Fisc târziu şi inutil, sfătuit probabil de un avocat scump şi prost, aşa cum tind să aibă
mafioţii, dar nu a recunoscut faptele din dosar, întinse pe ani de zile, alegând să rămână
loial famigliei Becali.

Poporul simte instinctiv următoarele: aşa procedau toţi în jurul lui în acest business sordid
al fotbalului românesc, deci s-o fi gândit şi el că, dacă merge, de ce nu, că nu-i mai prost
ca alţii? Dacă am fi putut, n-am fi făcut şi noi la fel, să punem deoparte nişte milioane? Iar
acum, când a căzut, e corect să plătească oalele sparte doar el şi gaşca lui (e drept, mare şi
semnificativă), iar nu toţi, de dinainte şi după? În plus, nu trebuie să-i dăm nişte cir-
cumstanţe atenuante, pentru gloria pe care a adus-o cetăţii în arenă, precum vechii gla-
diatori?

Mare chestie şi complet misterioasă în natura sa intimă e gloria asta a unui individ ce se răs-
frânge asupra întregii comunităţi. S-au scris tomuri întregi pe subiect de sociologi şi istorici
mai calificaţi decât mine. Are aerul că, la fel ca în Sicilia clasică sau alte societăţi tradi-
ţionale, ea rămâne neştirbită, dacă înşeli şi furi comunitatea pe scară mare, dar urmând ti-
pare consacrate: dai câte ceva îndărăt la săraci; mergi regulat la biserică şi îi repari aco-
perişul; păstrezi „onoarea“ şi legea tăcerii faţă de tovarăşii de infracţiune, loialitatea de clan
fiind mai importantă decât legea. Antropologul Edward Banfield, în cartea lui celebră Bazele
morale ale unei societăţi înapoiate (1958), rezultat al cercetărilor de teren în (desigur) su-
dul Italiei, numeşte asta „familism amoral“.
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legal, dar controversat în comunitate, precum pozatul nud într-o revistă, că atunci este ex-
comunicată din sufletul poporului, a cărui onoare se cheamă că a fost mânjită incalificabil.
Pentru această culpă nu există graţiere, iar performanţa trecută nu mai contează, deoarece
poporul nu se mai poate identifica emoţional cu fiica sa rătăcită. Aşa cum nu se poate
identifica, la drept vorbind, nici cu procurorul uluş şi echipa lui, care, în ciuda piedicilor şi
a scepticismului general, a decapitat o mafie, cea a fotbalului, ce părea veşnică şi a oprit ca
poporul să mai fie furat la buget. La urma urmei, câţi copii din ţara asta visează să fie Gică
Popescu şi câţi visează să devină procurori şi să apere legea?

Clar, nu? Atât doar mă întreb: ce-o fi în inima proaspetei ministrese de Finanţe, d-na Ioana
Petrescu, devenită cunoscută în special prin pledoariile sale cam patetice şi juvenile contra
evaziunii şi pentru datoria morală a cetăţenilor de a contribui la buget, când vede că şeful
său, d-l Ponta, face pledoaria inversă, pentru graţierea unui evazionist bogat, cu argumen-
tul foarte antisocial democrat că e o celebritate? Oare îşi va depune demisia în momentul
când partidul care i-a făcut loc în guvern va trece prin parlament o lege a graţierii şi amnis-
tiei ce va acoperi inclusiv astfel de cazuri?

 

*ăSORINăIONI ăesteăanalistădeăpoliticiăpubliceăExpertForumă(EFOR).
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Referinte:
Dosarul Transferurilor, un nou termen: Inculpatii pot scapa cu ajutorul noului Cod Penal
Victor Ponta, SPRIJIN PUBLIC pentru Gică Popescu în "Dosarul Transferurilor"

Comentarii (12)

>>>ăADAUGAăCOMENTARIUăŢŢŢ

13.03.2014 | H11 a scris:
Articol OK, cu care sint de acord, ba, mai mult, ii multumesc dlui Ionita ca m-a
desteptat, pentru ca primul meu instinct a fost sa-i dau dreptate dlui Cartianu in articolul
din Adevarul in care cerea gratierea lui Gica Popescu. Ce nu inteleg, insa, e intepatura de
la final in directia Ioanei Petrescu, care se potriveste cu restul articolului ca nuca in
perete. Dintre toti noii ministrii ea e singurul ministru atacat peste tot; sa fie oare faptul
de a absolvi la Harvard un pacat chiar de neiertat in societatea romaneasca?!

13.03.2014 | lucian a raspuns:
asadar,daca asata e pohta ce a pohtit...sa suporte si consecintele...

Raspunde acestui comentariu

12.03.2014 | cititorăfidel a scris:
Sunt de acord cu tot ce s-a scris pentru ca reflecta ceea ce simt dar nu pot exprima asa
de bine in scris.Merci pentru luminarea gindurilor mele!

Raspunde acestui comentariu

12.03.2014 | profesoru a scris:
Sigur ca PSD foloseste cazul Gica Popescu drept arma impotriva justitiei si pretext pt.
legea amnistiei. Dar din ce am constatat eu poporul nu prea e de acord cu gratierea lui.
Explicatia e ca, spre deosebire de Gigi Becali, Gica Popescu nu e perceput ca un
binefacator al saracilor, constructor de case si biserici.

Raspunde acestui comentariu

12.03.2014 | DanăPlesoianu a scris:
Adevarul este ca furtul si devalidarea statului au devenit, in Romania, un fel de sporturi
nationale, la intrecere cu fotbalul, daca nu chiar deasupra acestuia. Asa ca Gica Popescu,
in momentul in care a devenit oficial campion si la furat, a crescut imens in ochii
neamului, intr-o zi cit altii poate nici intr-o viata. Si, apropo de tinara doamna ministru de
finante: faptul ca are inalte calificari la Harvard o recomanda imens, insa faptul ca in
calitate de absolventa Harbard lucreaza pentru Ponta si PSD cred ca o descalifica in
aceeasi masura, si chiar ne face sa ne intrebam cit de mult discernamint are...
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11.03.2014 | pompescul a scris:
vecinul meu nu rateaza niciun meci, stiu asta dupa volumul la care asculta manele post
festum. spuneti-i lui ca e stupid people, abia astept sa v-o luati de la astia care nu dau
doi bani vechi pe ce nu e stomacal si inghinal. deci nici pe minoritatea antimanelista, pe
care ar frige-o la foc mic. pentru ca fotbalul e sora buna cu manelul, infractorul cu
plotonerul si ponta cu antonelul. ca sa starpim toata caracartita asta de primitivi nu e de
ajuns sa epuram institutiile, trebuie sa epuram persoana cu persoana, pentru ca institutiile
sunt populate cu indivizi. e bine ca 22 face educatie, e insuficient ca o face doar pentru
cititorii revistei, ei insisi mai mult sau mai putin educati. dar e drept, cum sa faci educatie
civic-democratica unor primitivi care au descoperit ca infractorii ii reprezinta cel mai bine
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peste tot?? suntem intr-o fundatura cu totii, ne-am predat majoritatii decerebrate. iar asta
nu e consecinta democratiei (care a incetat sa existe dupa ce au incetat sa existe polis-
urile), democratia nu a fost gandita pentru a scoate viermii inelari la lumina in
detrimentul organismelor evoluate. asta e consecinta faptului ca globalizarea ne-a gasit
chiar in stadiul de viermi, adica exact cum se doreste sa ajunga toti cetatenii planetei.

Raspunde acestui comentariu
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