
România şi Salonul Cărţii 2013  

Salonul Cărţii Paris 2013 este o cutie de rezonanţă care pune în evidenţă criza pe care o traversează 

România pe toate planurile. Este o criză profundă sistemică, în principal de ordin moral, care afectează 

identitatea însăşi a poporului român şi ataşamentul său pentru valorile europene. Ea se datorează, în 

mare parte, faptului că puterea politică şi economică a rămas în mâinile nomenclaturii şi securităţii care 

după decembrie ’89 şi-au întărit privilegiile. Ei nu mai domină prin teroare, ci prin controlul mediilor şi 

manipularea opiniei publice, domenii în care excelează. Clanurile concurente care îşi împart prăjitura au 

ales de data aceasta, pentru luptele lor partizane, ca arenă, Salonul Cărţii, eveniment parizian anual de 

prim plan, la care România este invitatul de onoare în 2013. Ea îşi afirmă în felul acesta poziţia sa 

«originală» prin călcarea în picioare a tuturor valorilor, nu numai a marilor valori morale, dar şi a 

eficacităţii.  

Desigur, angajamentul intelectualilor români de prim plan pentru apărarea valorilor europene este 

lăudabil şi trebuie susţinut. El trebuie însă să fie lipsit de orice parti-pris partizan şi să denunţe 

ameninţările care planează asupra acestora, indiferent de origini. Ori, valorile morale şi europene sunt 

dispreţuite şi puse în dificultate de către toate partidele politice prezente astăzi pe scenă în România. 

Intelectualitatea română trebuie să se angajeze în lupta pentru naşterea şi afirmarea unei adevărate 

alternative, începând cu cea politică, care să fie în serviciul Ţării şi a poporului român. Pentru a fi 

credibilă, acţiunea ei trebuie să fie riguroasă şi fermă. Pentru a fi eficace şi în serviciul României, ea 

trebuie să aleagă, cu discernământ, forma şi cadrul în care să ducă această luptă.  

În concluzie, două întrebări:  

1 – Sub ce blestem se află astăzi această Ţară ?;  

2 – Cui serveşte crima ?  
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