Dincolo însã de aceste impresionante recunoaºteri , lui Thierry
de Montbrial i se evidenþiazã aura de membru al Consiliului
Director al faimosului Club Bilderberg, ca ºi al puternicei
Comisii Trilaterale, înconjurate permanent de un vãl de mister
ºi de cunoscutele speculaþii care susþin cã acolo se aflã, de fapt,
puterea care ar conduce lumea. Sigur, e un fel de a spune, pentru cã , venind vorba, mai putem invoca aici existenþa
Consiliului pentru Relaþii Externe (CFR), Clubului de la Roma
, ONU chiar sau ceea ce se numeºte “Masa Rotundã”, dacã
am vrea sã speculãm ºi noi. Revenind însã la profesorul
Montbrial, simplul fapt cã face parte din cele douã organizaþii amintite , inclusiv din conducerea Bilderberg, nu reprezintã altceva decât confirmãri la vârf a capacitãþii ºi consacrãrii sale ca specialist al diplomaþiei ºi relaþiilor internaþionale. Iar pentru a înlãtura orice speculaþie de suspiciune
sau conspiraþionism autohton, sã notãm cã, nu mai departe de
sãptãmîna trecutã, Thierry de Montbrial a declarat unei televiziuni bucureºtene cã, “…În ultimii 35 de ani, în Forumul internaþional Bilderberg nu s-a discutat niciodatã despre România!”
Din cauzã cã þara noastrã ar fi nesemnificativã ºi, deci, neglijabilã?- te întrebi aproape instinctiv. „Nicidecum, rãspunde
fruntaºul Bilderberg! Ci pentru cã România nu a fost niciodatã
o ameninþare internaþionalã, în timpul Rãzboiului Rece!” Or,
tocmai acest lucru reprezintã o apreciere extrem de importantã pentru noi, din perspectivã geostrategicã ºi în contextul în
care suntem þarã de graniþã a NATO ºi a UE . O þarã pe care
profesorul Montbrial s-a grãbit s-o viziteze prima oarã încã
din iulie 1990, imediat dupã Mineriadã, pentru a ajunge apoi
s-o cunoascã, s-o recunoascã în valorile ei europene ºi s-o
îndrãgeascã iremediabil, în anii care au trecut de atunci ºi pânã
acum.
Acest parcurs extraordinar, de peste douã decenii, în care academicianul Montbrial a descoperit „adevãrata Românie”, pe
drumul sinuos al revenirii ei în rândul civilizaþiilor europene,
se regãseºte, punct cu punct, în cartea lansatã sãptãmâna trecutã, la Bucureºti, sub titlul „Jurnal românesc”. Este chiar un
jurnal, în care autorul ºi-a trecut, zi de zi ºi, uneori, chiar orã
de orã, cele mai importante momente, întâlniri ºi impresii din
toate vizitele sale.Ceea ce se citeºte aproape cu sufletul la gurã,
pentru cã vorbim despre observaþiile cum nu se poate mai
avizate ale unui specialist de asemenea calibru în evaluarea
principalelor componente ale dezvoltãrii unei þãri. De-a lungul
anilor, ochiul atent al profesorului francez scruteazã nu doar
societatea, inclusiv la nivelul orãºelelor provinciale, ci ºi
mediul de afaceri, cel universitar ºi intelectual, ca ºi sau mai
ales scena politicã. Cu etichete reci, nu rareori severe, dar
pline de umor , pãstrate exact aºa cum au fost notate la momentul respectiv, chiar dacã ulterior vor fi modificate în bine!
Din perspectiva poziþionãrii politice, e greu de spus dacã profesorul Montbrial priveºte dinspre stânga sau dinspre dreapta,
deºi impresia mea este cã - elogiindu-l pe fostul preºedinte
francez Mitterand , pe care-l asociazã cu preºedintele Iliescu,
sau invers! – se simte mai confortabil undeva, spre centrustânga. Eu,însã, nu pot sã nu recunosc!, am fost ºi am rãmas
fanul lui Jaques Chirac, cel care a pledat cauza României la
Summitul NATO de la Madrid , devenind apoi ambasadorul
integrãrii noastre euro-atlantice. Deºi, iar simt nevoia sã
adaug, tot el este cel care a anunþat francezii cã nu-l va vota pe
Sarkozy, ci pe social-democratul Holland !
Peste câteva zile, Jurnalul lui Thierry de Montbrial se va gãsi
la Târgul de carte de la Romexpo ºi nu ezitaþi sã luaþi aceastã
extraordinarã radiografie a României post-decembriste.
Demersul este datorat în bunã mãsurã academicianului
Eugen Simion, cel care l-a încurajat pe marele sãu prieten ,
dupã ce l-a purtat ani de-a rândul în toate colþurile þãrii, permiþându-i sã cunoascã România ºi românii altfel decât îi
prezentau, într-un moment sau altul, causticii jurnaliºti
francezi.
Sã ne bucurãm, deci, cã avem un asemenea mare prieten.Mai
ales cã e ºi membru al Comisiei Trilaterale ºi al Comitetului
Director al Bilderberg!...
Horia Alexandrescu
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Thierry de
Montbrial despre…
… S i l v i u B r u c a n (în 1990): ”Nãscut în 1919, personalitate puternicã, el suscitã, evident, reacþii epidermice. În ciuda vârstei, are faima unui megaloman
ambiþios. A fost un stalinist perfect ºi, dacã s-a certat
la sfârºitul anilor 60 cu Ceauºescu, a fost din cauza
libertã?ilor pe care ultimul intenþiona sã le adopte
faþã de Moscova”
…PP e t r e R o m a n (în 1990): ”Acesta mã primeºte în
biroul sãu imens din Palatul Guvernului. Farmecul
acestui om este un pic forþat”
...TT e o d o r M e l e º c a n u (în 1996): ”…Foarte inteligentul ºi plãcutul ministrul al Afacerilor Externe. Îl
cunoºteam pe succesorul lui Adrian Nãstase,
deoarece îl primisem la Paris, la IFRI. Discuþie liberã
ºi amicalã”
M u g u r I s ã r e s c u (în 2000):”…Îmi produce cea mai
…M
bunã impresie. Look de bancher central, pãr argintiu
bine pieptãnat, argumente economice ºi mai ales
financiare foarte solide ºi, de asemenea, un simþ al
umorului autentic”
A d r i a n N ã s t a s e (în 2001): ”Echipa lui Nãstase are
…A
professionalism, e tânãrã ºi energicã. Este noua generaþie care vine la putere. Nimic comun cu începutul
anilor 90. Suntem foarte departe de neocomunismul
pe care-l denunþau comentatorii ignoranþi din
Occident (…) Fost vicepreºedinte al ADIRI, el a fost
deja în vizitã la IFRI. Elegant, aspect tehno, simpatic”
…EE u g e n S i m i o n (în 2002): ”…Cu cât îl cunosc mai
mult pe acest om,cu atât mai mult îl gãsesc remarcabil ºi din punct de vedere intellectual, ºi în calitate
de organizator”
…II o n I l i e s c u (în 2001 ºi 2006):”…Îºi spune liber
cugetãtor.Nu crede în Dumnezeu, ci în solidaritatea
dintre oameni. El face parte dintre acei oameni pe
care marele vid nu îi sperie, cel puþin aparent (…) Ce
urme vrea sã lase el? Îmi rãspunde fãrã umbrã de
ezitare: sã normalizeze situaþia în România(…) Când
vorbeºti cu aces tom,dacã eºti foarte atent la comportamentul sãu foarte uman faþã de ceilalþi, înþelegi
de ce se bucurã de atîta popularitate ”
…TT r a i a n B ã s e s c u (în 2005): ”Iatã-mã deci în faþa
celui care l-a învins pe Adrian Nãstase. Chiar ºi predecesorul sãu îi recunoaºte talentul. De fapt, acest
om este seducãtor, ceea ce nu e de mirare. Are avantajul de a se exprima cu uºurinþã. În felul sãu de a fi,
multã jovialitate. Rolul sãu, dupã cum îmi spune, este
de a-i încuraja pe oameni ºi instituþiile, bunãoarã în
domeniul justiþiei, fãcând uz de popularitatea sa crescutã (…) Deºi discursul sãu la toate aceste probleme
este intelligent, problema este cã fostul primar de
Bucureºti nu are experienþã internaþionalã…”
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