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Procesul național Procesul național 
de umilire…de umilire…

Cezar Adonis

Mihalache

EEste grav că statul
își umilește cetățenii cu o
asemenea hârtie… Cazier
de non-violator… Dar și mai
dramatic este că oamenii se
lasă umiliți și, în loc să în-
trebe în numele cărui prin-
cipiu juridic statul își permite
să aplice prezumția de
vinovăție, până la obținerea
dovezii  probatorii, se așază
la cozi… Se înghesuie să își
ia „certificatul de integritate
comportamentală”, că doar
e o hârtie și trece și asta,
nu?!

Și, da, coada va
trece, hârtiile vor ajunge și
ele într-un sertar prăfuit, dar
umilința va rămâne. Și va fi
cu atât mai mare și de neier-
tat în condițiile în care ea a
fost girată, nu de indiferența
oamenilor, nici de lașitatea
de a-și impune dreptul la
prezumția (a priori, căci este
esența unei democrații) de
nevinovăție, ci pur și simplu
de frica față de ziua de
mâine. De teama pentru
locul de muncă.

Se prea poate ca
mintea românului (mai ales
bugetar) să fii judecat la
rece, pentru că, în fond, la
ce salarii încasează unii, „se
merită și o umilință”, chiar și
o autoumilire și slugărnicie
servilă față de niște
necunoscuți, alias parla-
mentari, care și-au bătut 
joc de sensurile intangibile 
ale noțiunilor de Demni-
tate Umană, Demnitate
Profesională și, mai ales,
Prezumția de nevinovăție…

La ce va folosi
această ciornă
neconstituțională? Cum va
împiedica ea un pedofil să
acționeze? În loc să-i
izoleze, să le pună lațuri de
limitare, brățări electronice,
statul se protejează pe sine
(nu pe cetățeni), căci, de
fapt, despre asta este
vorba, despre viitoarele
posibile procese de
învinovățirea a autorităților
pentru victimele unor cazuri
infracționale „generate” de
inacțiunea, neprofesionalis-
mul și indiferența unor
angajați care nu și-au făcut
treaba, nu au fost la datorie
sau au fost și au acționat
discriminatoriu… După elib-
erarea „în masă” a acestui
tip de cazier 

(umilitor prin însăși numele
lui: „Certificat de integritate
comportamentală”), orice în-
dreptare juridică a victimelor
împotriva statului va fi nulă
de la sine. Pentru că, flu-
turând „cazierele”, statul se
va spăla pe mâini și va
spune că angajații lui și-au
făcut treaba.

Că a fost nesimțit și
neinstruit operatorul de la
„112”? Că și-a permis să
„selecteze” și să „priori-
tizeze” pe criteriile lui
subiective, de rasă, de gen,
de propriu comportament
domiciliar?… Că nu au
nimerit polițiștii strada,
orașul, poate nici județul?…
Că nu au știut să găsească
o adresă peste care ar da și
un orb (și nu doar în
Brăila)?… Statul se va ex-
onera de orice vinovăție,
pentru a nu a mai putea fi
adus în fața legii pentru
incompetența, neprofesion-
alismul, rasismul,
prejudecățile, lipsa de
acțiune sau acțiunea tardivă
și fără o minimă empatie a
funcționarilor lui.

Și este grav și faptul
că, deși sunt vizate otova
profesiuni de formare, de
educare și cunoaștere (in-
clusiv a drepturilor și
libertăților garantate de
Constituție!), nici o asociație
profesională nu spune
nimic. Sunt atâtea sindi-
cate… Sunt atâtea asociații
profesionale… În toate
domeniile vizate de acest
nou tip de cazier. Sănătate,
educație… Dar toate tac
mâlc. Nu se implică, nu îi
reprezintă de facto și de
drept pe membrii lor, nu le
apără demnitatea. Cum să
trimiți un medic la poliție
pentru „vinovăția” de a-i
face pe alții sănătoși, de a
consulta și vindeca? Cum
să umilești un profesor pen-
tru rolul și rosul lui, de a
educa, pentru că, nu-i așa,
lucrează cu prichindei? (De
altfel, ciorna-cazier este
utilă doar la locul de muncă.
Nu pe stradă. Nu pentru
apărarea de infractori, ped-
ofili, violatori, racolatori…).

Se încalcă grav prin-
cipiul nevinovăției. Se insti-
tuie pe ușa, de loc de prin
dos a parlamentului și gu-
vernului, principiul vinovăției
până la dovedirea cu
„proba” ciornei-cazier. O r ,
acest cazier devine o speță
în sine. Practic, de acum

înainte, oricine va fi putea fi
tratat din perspectiva unei
vinovății „a priori” până la
dezvinovățirea pe cheltuiala
cetățeanului (pe timpul și
banii lui). Sigur, perspectiva
poate fi și mai neagră decât
atât… Căci, întotdeauna va
fi loc de mai rău, de im-
punerea unei alte „hârtii”,
mai abrupte la adresa drep-
turilor noastre, mai abruti-
zante în aplicarea de către o
putere care trebuie să-i țină
cât mai ocupați pe oa-
meni…

Dacă va fi
promovată și Legea
defăimării cerută de pre-
mier, dar într-o variantă mai
„aplicată”, coercitiv, atunci
ne vom trezi poate cu expe-
dieri în masă la secțiile de
poliție, la CNCD, la organ-
isme ce se vor inventa între
timp, puse și ele la masa cu
sinecuri, pentru a elibera
alte și alte hârtii, pentru a
dovedi angajatorului că nu
am înjurat și defăimat. Pe
rețelele sociale, apoi în viața
cea tot mai (i)reală, de zi cu
zi. Și poate nu doar la locul
de muncă ne vor trebui
aceste „caziere”… Ci și la
participarea la mitinguri,
căci, după un Registru
național al pedofililor și vio-
latorilor, se poate inventa și
unul al defăimătorilor și
„inscripționiștilor” de plăcuțe
suedeze, nu?!

Ce facem însă
acum? Mergem mai de-
parte, așa, cu fruntea
plecată? Ne umilim și privim
în ochii „organului” când
cerem, din postura
vinovației „a priori” (pe care
o acceptăm din momentul în
care mergem să solicităm
acest cazier), un „certificat”
pentru a dovedi noi că nu
suntem ceea ce statul ne
consideră a fi?

-continuarea în pg. a 12 a- 

Cocoșul galicCocoșul galic
în instanțăîn instanță

Corneliu

Vlad

„C„Cocoșul Maurice
are dreptul să cânte” –
anunță triumfător, încă de la
începutul articolului, ziaristul
de la săptămânalul „Le
Point” care relatează despre
conflictele dintre localnicii co-
munelor, atașați tradiției și
„neoruralii” care evadează la
țară în căutare de aer curat
și liniște.

„Locuința mea de
vara e la țară/Acolo eu voi să
mor” – scria pe la 1800 și
ceva poetul Al. Depărăteanu,
căci, susținea el, „Acolo e
fericirea”. Acum, după
aproape două secole, lu-
crurile s-au cam schimbat.
„Ruralii” și „neoruralii” din
Franța nu mai contenesc cu
sfada și procesele. Soții
Jean-Louis și Joel Biron care
și-au cumpărat la țară o
reședință secundară i-au dat
în judecată pe vecini că nu-
și pot face somnul 
de dimineață din pricina
cocoșului din ograda
apropiată care cântă la ore
imposible.

Procesele ca acesta
se țin lanț, căci ori cocoșii și
rațele, vacile și alte animale
de la casa omului, ori clopo-
tul bisericii poluează sonor
liniștea (cândva) patriarhală
a așezărilor din mijlocul na-
turii. Până și „The New York
Times” scrie despre aceste
procese – se minunează
ziaristul de la „Le Point”. Unii
comentează, pe un ton cât
se poate de serios, că s-ar
profila chiar o sciziune a țării,
care e sfâșiată între „o
Franță a orașelor și alta a
ogoarelor” (și ogrăzilor, ar fi
de completat).

A s e m e n e a
ciondăneli cad lesne în ridi-
col. O familie de orășeni
veniți în vacanță s-au plâns

primarului din Beausset de
țârâitul greierilor și i-au cerut
să împrăștie peste tot insec-
ticid. În 2016, o pereche de
vacantieri au tăiat cablurile
electrice care acționau
clopotele bisericii din Eque-
manville. Dar tot cocosii
rămân cei mai gălăgioși
poluanti sonori. Dacă Mau-
rice și-a recăpătat în justitie
dreptul la liberă exprimare,
confratele său Coco din
Margny-les-Compiegne a
fost condamnat în instantă la

tăcere, plus 600 euro
amendă și a trebuit să fie ex-
ilat la o vecina cu casa ceva
mai departe de partea
vătămată. Asta după ce
judecatorul și grefierita s-au
deplasat la locul faptei să-l
prindă în flagrant delict pe
pârât. Gospodarul astfel pe-
nalizat (căci n-o plăti cocoșul
amenda) se întreabă: „Oare
cei care merg la mare se
plâng de vuietul valurilor?”.
Iar un primar comunal
constată: „La țară ai vaci,
păsări prin curte, tractoare,
dar și la oras ai zgomote și le
accepți, așa că atunci de ce
nu și la țară?”

Deputatul Pierre
Morel a depus un proiect de
lege care vizează definirea și
protejarea „patrimoniului
senzorial” al localităților 
rurale care include 
„cântecul cocosilor, tălăngile,
răgetul măgarului, mirosul
bălegarului și al cotetului de
păsări, orăcăitul broastelor”.
Până la lege, însă, unele pri-
marii comunale acționează
cu umor și pun placute:
„Atenție, sat francez!”. Și au
dreptate. Păi nu e cocoșul
galic emblemă a națiunii
franceze?

●
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Premise ale unirii politice româneștiPremise ale unirii politice românești

Ioan Aurel

Pop

NNicolae Iorga,
moldoveanul, este unul din-
tre marii artizani ai unirii
noastre politice și un teoreti-
cian al ideii de a fi român, al
românismului. De aceea, de
câte ori voi avea ocazia, la
Universitatea Populară de la
Vălenii de Munte, voi 
vorbi despre unitatea
românească, despre coagu-
larea românității, așa cum,
odinioară, Cato cel Bătrân
vorbea mereu despre
Cartagina. Dar, înainte de
aceasta, vreau sa va ream-
intesc despre un alt episod.

În 8 august 1870, s-
a consumat ca o lumânare
subțire „Republica de la
Ploiești” și unii și-au amintit
acum despre aceasta și
chiar au comentat eveni-
mentul. Un „analist” a găsit
și cauza declanșării efe-
merei mișcări, anume lipsa
de tradiție monarhică la
români. Cu alte cuvinte,
Candiano Popescu și acoliții
săi ar fi declanșat acțiunea
pentru că românii nu erau
obișnuiți cu monarhia!
Explicație mai absurdă este
greu de imaginat, în
condițiile în care Țările
Române erau monarhii cel
puțin din secolul al XIV-lea
încoace …

Nici unirea politică a
românilor nu a fost scutită
de motivații fanteziste și
chiar iraționale. Mai nou, ne
dăm toți cu părerea, fie că
ne pricepem fie că nu ne pri-
cepem. Despre unirea
noastră de la 1918 s-a spus
și s-a scris că ne-au făcut-o
străinii, că ea s-a datorat
Primului Război Mondial, ori
alierii noastre cu țările An-
tantei, ori victoriei în război
a Antantei, sau căderii im-
periilor din regiune, ori lui
Lenin care ne-ar fi aruncat
în brațe Basarabia, sau
președintelui american
Woodrow Wilson (fiindcă a
recunoscut principiul
autodeterminării) etc. Toate
acestea vor fi avut cu
siguranță un rol în Marea
Unire, dar lipsește din
această ecuație elementul
esențial, anume poporul
român sau națiunea
română. Despre rolul
românilor în unirea de la
1918 se vorbește mai puțin,
fiindcă nu dă bine.

S-a vorbit mult de-
spre această unire în anii
din urmă, încât unii, tot
auzind astfel de vorbe și
frânturi de asemenea vorbe,
s-au săturat de ideea unirii.
Unora li s-a făcut lehamite
pur și simplu, altora li s-a
sfârșit răbdarea din interes.
Cele mai mari erori în

domeniul istoriei se fac din
ignoranță, dar se
perpetuează, cel mai ade-
sea, din interes. Nu demult,
apărea într-un ziar de mare
tiraj și cu îndelungată
tradiție, un articol care înce-
pea cu formula „Mitul
conștiinței naționale la
români” și care avea un
paragraf cu titlul „Românii
au fost români de acum 150
de ani”. Altfel spus, locuitorii
acestor spații de la Dunăre
și de la Carpați ar fi devenit
români pe la pe la 1850-
1860. Dar oare ce erau
românii înainte de a fi fost
români? Sau erau români și
nu știau asta? Dar atunci
francezii cum de erau
francezi pe la 1300, sub
Filip al IV-lea cel Frumos?
Dar grecii cum puteau să fie
greci deopotrivă pe vremea
lui Pericle (secolul al V-lea î.
Hr.) și la căderea Constan-
tinopolului în 1453?Sau un-
gurii cum puteau să fie
unguri la anul 1 000, sub
primul lor rege, Ștefan I?
Întrebările acestea nu sunt
fără sens, pentru că se
poate să existe comunități
de oameni pe lumea asta
fără ca acestea să aibă
conștiință de sine, adică
fără ca acei oameni să fie
convinși că formează re-
spectiva comunitate. Nu
este acesta cazul etnicității
decât în mică măsură,
fiindcă popoarele, atunci
când sunt deplin formate ca
realități, dobândesc, prin
elitele lor, și conștiința aces-
tei existențe.

La fel, tot repetând
la infinit, în anul 2018,
„România 100”, unii au
ajuns să creadă că țara
există de numai un secol.
Recent, un lider maghiar de
prim rang din România,
agasat de Ziua Națională,
dar și de manifestările
(unele repetitive și
gălăgioase) legate de cen-
tenarul Marii Uniri, a spus
nu numai că maghiarii nu au
ce să sărbătorească și că,
dimpotrivă, trebuie să se
afle de sărbătoarea
românilor în doliu, dar și că
ungurii ar fi de o mie de ani
în Transilvania (ca stăpâni,
probabil), pe când românii
doar de o sută de ani. Sigur,
afirmațiile exprimă multă
durere, frustrare, regret
după epoca de glorie
ungară, după Regatul Sf.
Ștefan, ceea ce ar fi cumva
firesc, dar exprimă și
nemăsurat orgoliu, dispreț
față de românii care ar ben-
eficia de Transilvania pe ne-
drept și care ar fi necivilizați
și incapabili. Faptul că
maghiarii nu au ce să
sărbătorească la 1 Decem-
brie este de înțeles și ar tre-
bui să fie de acceptat pentru

oricine – tocmai prin prisma
educației primite de
maghiari –, dar de aici până
la sfidare este cale lungă.
Lipsa motivelor de
sărbătoare este perfect
compatibilă cu acceptarea
valorilor celuilalt, însă re-
spectarea zilei naționale
este, conform principiilor de
drept, o obligație a oricărui
cetățean din oricare stat.

Titlurile și afirmațiile
șocante de mai sus au,
însă, alt rost decât acela de
lămurire a unor adevăruri
din trecut. Prin formularea și
poziționarea lor în pagină,
ele asigură succesul de re-
ceptare. Se întâmplă
aceasta fiindcă mulți sunt
curioși – din varii motive –
să vadă ce se ascunde sub
astfel de vorbe. Aparent,
România este o țară tânără,
nucleul său fiind format abia
la 1859. Evident că, la cei
160 de ani trecuți de la
unirea celor două principate
românești, ne întrebăm
mulți dintre noi cum s-au pe-
trecut lucrurile, ce senti-
mente aveau atunci românii,
dacă ei formau sau nu o
națiune, dacă țara unită s-a
făcut pentru ei sau pentru
alții, dacă actul l-au înfăptuit
românii ori le-a fost făcut
cadou de către marile puteri
etc. În chestiunea națiunii
române și a conștiinței
apartenenței românilor la
poporul lor, lucrurile par
lămurite demult, dar – după
cum se vede – nu sunt.
Totuși, nu este nevoie să fii
istoric de meserie ca să poți
ajunge la câteva concluzii
simple, fără să te lași
amăgit.

Grupurile de oameni
sunt deosebite unele de al-
tele de când este lumea, iar
un motiv al acestor diferențe
a fost – tot din vremuri
imemoriale – limba. Din
clipa în care anumiți oameni
și-au dat seama că vorbesc
altă limbă în raport cu alți
oameni și au conștientizat
acest lucru și la nivelul
grupului s-au pus bazele et-
niilor, ginților sau nea-
murilor, așa cum sunt ele
numite și în Biblie („limbile
cele păgâne”). Românii
știau că sunt români încă de
la finalul etnogenezei, așa
cum francezii știau că erau
francezi, ungurii că erau un-
guri sau rușii că erau ruși.
Evident, nu toți se gândeau
la acest lucru și nu toți
conștientizau mărimea
comunității etnice în care
trăiau, nici forța sa și nici
problemele sale. Dar au ex-
istat de timpuriu – adică de
la începutul mileniului al II-
lea al erei creștine – mem-
bri ai elitei, români și străini
deopotrivă – care știau ce
înseamnă să fii român, care

știau că românii sunt de
obârșie de la Roma, că
vorbesc o limbă
asemănătoare latinei și altor
limbi romanice, că 
sunt de credință creștină
răsăriteană etc. Știința
singură nu este însă
suficientă pentru acțiunea
desfășurată în numele
unității. Secole la rând, uni-
tatea românilor de care erau
conștienți anumiți intelectu-
ali și oameni politici, s-a
menținut la nivel pasiv și
constatativ, fără să nască
atitudini practice. Românii,
ca și restul omenirii, aveau
atunci alte probleme și alte
priorități. Totuși, la 1234, de
exemplu, în Episcopatul
Cumanilor, creat de papali-
tate în regiunile extracarpat-
ice, întins cam din regiunea
Bacăului și din Vrancea
până prin Prahova,
Dâmbovița și Argeș, existau
mai multe „popoare” numite
români, care aveau din
sânul lor mai mulți episcopi
„falși” sau „schismatici”
(deoarece țineau de „ritul
grecilor”) și cărora li se
închinau românii. Mai mult,
nu doar românii îl ocoleau
pe episcopul și pe preoții
catolici, dar și alții, veniți din
Transilvania și Ungaria care
se alăturau românilor și
care, formând „un singur
popor” cu pomeniții români,
primeau sfintele taine tot de
la episcopii bizantini
menționați. Cu alte cuvinte,
o acțiune prozelită
îndreptată contra românilor
se întorcea contra
inițiatorilor. La fel, prin anii
1370, românii de la hotarele
Regatului Ungariei, „dinspre
tătari” (adică din Moldova
de mai târziu), nu erau
mulțumiți cu predicile
preoților unguri și cereau
slujitori ai Domnului
„cunoscători ai limbii națiunii
lor”, adică ai limbii române.
Limba apare pentru prima
oară ca argument al unității
românești.

În secolul al XVI-lea,
sunt consemnate primele
acțiuni sau posibile acțiuni
politice în numele unității
românești. Astfel, la finele
domniei lui Petru Rareș, o
comisie austriacă de
investigație consemnea-
ză posibilitatea unirii
Maramureșului cu Moldova,
dintr-un motiv foarte simplu:
„fiindcă cea mai mare parte
dintre locuitorii comitatului
Maramureș sunt români, și
deoarece se potrivesc cu
moldovenii la limbă, la re-
ligie și la obiceiuri”. Or, toate
aceste argumente fac parte
din etnicitate și arată o
anumită conștiință de grup,
bine sedimentată în jurul
anilor 1550. Nicolaus
Olahus (adică Nicolae

Românul) murea la 1568, în
calitatea lui de arhiepiscop
primat și de regent al Un-
gariei habsburgice, iar epis-
copul de Oradea, Francisc
Forgach, răsufla ușurat și
devenea cinic: „Arhiepis-
copul de cea mai joasă
speță, născut din tată
român și înălțat, din ură îm-
potriva celorlalți, la cel mai
înalt rang, s-a zbătut să
păstreze regența și sigiliul
regesc. Căci el deținea
toate aceste demnități
foarte înalte, spre grava
ofensă a tuturor, deoarece
ocupa în mod rușinos,
dregătoriile și rangurile mul-
tora”. Pentru Forgach nu
mai contau nici solidaritatea
confesională, nici ierarhia,
nici erudiția de amploare
europeană, nici calitatea de
catolic și de umanist, nici
slujirea cu devotament a
Ungariei de către Olahus, ci
doar originile sale
românești. Cu alte cuvinte,
în a doua jumătate a sec-
olului al XVI-lea, este
conștientizată etnicitatea
românească de neromâni.

La fel, la intrarea lui
Mihai Viteazul în Transilva-
nia, în toamna anului 
1599, cronicarul umanist
Szamosközi István (Zamo-
sius) pune ridicarea la luptă
a românilor pe seama
solidarității de tip etnic: „Într-
adevăr, la vestea luptei ne-
fericite <de la Șelimbăr, din
28 octombrie 1599>, care s-
a răspândit foarte rapid în
întreaga țară, națiunea
românilor, care locuiește în
fiecare din satele și cătunele
Transilvaniei, complotând
peste tot, s-a unit cu poporul
venit <din Țara
Românească> și, atât
împreună cât și separat, au
prădat în lungul și în latul
țării. Căci încurajați de în-
crederea că aveau un domn
din neamul lor […], au ocu-
pat drumurile și au ucis pre-
tutindeni […]. Acum, fiind
încurajată nebunia lor de
principele român și
sporindu-le îndrăzneala din
pricina războiului […], cu
atât mai multă cruzime au
atacat cu acest prilej, cu cât
anterior, când țara era
liniștită, dovediți prin decizii
judecătorești cu vreo faptă
rea, erau pedepsiți cu cele
mai grele pedepse. Peste
tot, spânzurătoarele, bu-
tucii, securile, cârligele, fu-
niile și toate locurile de
osândă erau pline mai mult
de români”. 

- continuare în pgina a 4 a-
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CCe reiese din textul
de mai sus? Că românii
ardeleni – cei mai mulți
țărani – erau nu numai
convinși că sunt români,
diferiți de etnia liderilor
politici ai Transilvaniei, ci și
că principele român era
unul de-al lor, că i-ar putea
înțelege și sprijini tocmai în
temeiul apartenenței co-
mune la același popor.
Opinii asemănătoare au ex-
primat și cronicarii Somogyi
Ambrus (Ambrosius Simi-
gianus) și Georg Krauss,
cronicarul anonim de la Pre-
jmer și alții. Somogyi
subliniază că s-au răsculat
românii, care-i prindeau și-i
jefuiau pe unguri, iar Krauss
vorbește despre „românii
murdari, hoți, ucigași,
răsculați în acel timp,
deoarece Tiranul era de
națiunea lor, adică un
român”. Mikó Ferenc spune
că nobilii maghiari erau
„îngroziți de stăpânirea
românească” a lui Mihai
Viteazul. Este adevărat că
Mihai nu a unit Transilvania
și Moldova ca să creeze
România – era prea de-
vreme pentru un asemenea
act – dar a trezit în epocă
sentimente de solidaritate
românească care nu au
putut fi uitate și care l-au
transformat ulterior pe
învingătorul de la Șelimbăr
în erou național.

Este adevărat că in-
telectualii români au
răspândit ideile latinității, ale
unității și ale solidarității în
rândul poporului; este
adevărat că edificiul numit
România s-a construit prin
efortul unor elite conștiente
și responsabile, care au
plănuit opera politică
națională. Nu era o mare
filosofie să-ți dai seama că
o comunitate națională, spre
a dăinui, are nevoie de un
scut, de un adăpost, adică
de statul național care s-o
organizeze, s-o apere, s-o
protejeze și s-o reprezinte în
raporturile internaționale.

Națiunea română nu
s-a construit din nimic, ci din
secolele multe și îndelungi
de lucrare a poporului
român asupra lui însuși.
Elitele nu pot construi din
nimic o națiune, dar pot or-
ganiza o națiune. Așa cum
biserica de la Densuș este
făcută din materiale ro-
mane, la fel edificiul numit
națiune modernă – organi-
zat și fortificat de elitele
noastre politice și intelec-
tuale – are drept pietre de
temelie și cărămizi
„năzuințe, doruri, vise, ure,
patime, nevoi” (Alexandru
Davila), care vin toate din

„datina străbună”, adică din
adâncul existenței acestui
popor.

Sunt specialiști care
consideră națiunea o reali-
tate genuină, născută din
firescul evoluției unor
comunități etnice și alții care
cred că națiunea este un
construct cultural, inventat
de elite. Iar dintre aceia care
spun că națiunile există aie-
vea, sunt unii care cred că
națiunile sunt realități civice
(că poți fi membru al unei

națiuni prin simpla voință de
aderare și prin obținerea de
documente adecvate) și alții
care cred că națiunile sunt
realități organice, formate
treptat, în timp, prin
acumulări succesive. Nu
este însă nevoie să fii istoric
ca să te convingi că lucrurile
nu sunt atât de tranșante
cum le-ar dori anumiți teo-
reticieni. 

Națiunile se nasc și
se fac în același timp. Dacă
„Părinții Patriei” americane
nu ar fi avut în urma lor circa
două secole de acumulări în
istoria coloniilor engleze, nu
ar fi putut să construiască
din nimic o „națiune” pe la
1776-1783. Experiența
americană i-a făcut pe unii
să creadă că națiunea se
confundă cu statul, ceea ce,
pentru multe popoare eu-
ropene părea, în chip natu-
ral, lipsit de sens. Noi,
românii, ca și germanii, ca și
italienii, ca și polonezii, ca și
cehii, ca și slovacii etc., ne-
am construit națiunile (adică
solidaritățile moderne) fără
să avem state unitare, adică
fără să avem scutul politic
necesar pentru aceste
comunități. 

O națiune închegată
poate trăi vremelnic în mai
multe state, dar nu poate
face acest lucru pentru eter-
nitate, fiindcă părțile risipite
sub aspect politic se pierd
treptat, se transformă ori se
topesc în sânul altor națiuni.

Unii români au
înțeles acest lucru încă de
la începuturile Epocii Mod-
erne, iar majoritatea
românilor a conștientizat
esența unirii politice abia în
secolul al XIX-lea. Atunci,
pe fondul realităților exis-
tente și care însemnau uni-
tatea de origine, de limbă,
de nume, de credință, de
cultură, de tradiții, intelectu-
alii școliți în Occident, aflați
la curent cu marile
transformări din Europa, au

susținut, au promovat, au
predicat și au construit uni-
tatea națională. 

Momentul 1859 a
fost posibil datorită an-
tecedentelor sale istorice
îndepărtate, dar și datorită
inteligenței elitei noastre
care a acționat corect în
deceniul 1848-1859. Actul
de la 24 ianuarie s-a realizat
cu succes în urma îmbinării
judicioase dintre factorul in-
tern și cel extern, dintre in-
teresele marilor puteri 
și interesele naționale
românești. 

Marile puteri occi-
dentale aveau nevoie de un
pion puternic care să
susțină interesele lor la
Dunărea de Jos, în coasta
Turciei, Austriei și Rusiei, iar
liderii români voiau un viitor
pentru națiunea lor, iar acest
viitor era de neimaginat fără
sincronizarea cu Europa,
fără întoarcerea la rădăcini,
fără pătrunderea în șuvoiul
istoriei de succes. O națiune
mică precum cea română
nu avea cum să-și decidă
singură destinul – pentru că
risca să fie strivită – dar nici
nu a stat pasivă, la
cheremul marilor puteri.
Dubla alegere a prințului
Alexandru Ioan Cuza,
obținerea recunoașterii
dublei alegeri, unificarea
instituțiilor, marile reforme
ale modernizării nu au fost
creații ale marilor puteri, ci
întruchipări ale voinței

naționale românești. 
La fel, de la împiedi-

carea divizării țării prin
aducerea principelui străin,
de la adoptarea Constituției
(1866), a monedei naționale
(1867), de la crearea Acad-
emiei Române (1866), de la
proclamarea și cucerirea
independenței de stat
(1877-1878) și de la unirea
Dobrogei (1878), de la
făurirea Băncii Naționale
(1880), de la instituirea Re-
gatului României (1881) și

de la obținerea autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române
în 1885 până la unirea
provinciilor românești cu
Țara la 1918, nimic nu a
venit drept dar din partea
mai marilor lumii. 

Evident, românii nu
au putut acționa singuri și
nici în opoziție permanentă
și totală cu marile puteri, dar
au existat momente deci-
sive – precum cele evocate
mai sus – când și-au luat
soarta în mâini. Cel mai
bine s-a văzut acest lucru
atunci când, pe calea
deschisă de Congresul de
Pace de la Paris (1856),
adunările ad-hoc au decis
unirea la 1857, unire
restricționată de marile put-
eri prin Convenția de la
Paris din 1858 și înfăptuită
de români prin dubla
alegere din 5 și 24 ianuarie
1859.

Poate că astăzi,
când trăim vremuri grele,
când ni se repetă mereu că
trăim vremuri grele și când
suntem sau părem mai
risipiți ca niciodată, când
educația nu mai este pusă
la temelia succesului în
viață și când elevii și
studenții sunt învățați de
părinți și de profesori că nu
se pot instrui și realiza la
casa lor, ne vine greu să
credem acea concentrare
de energie românească din-
tre 1848 și 1918. 

Ne întrebăm – unii

dintre noi – dacă toate au
fost aievea și dacă nu
cumva alții ne-au dăruit
toate acele mari împliniri.
Acest sentiment de
ticăloșire și de nimicnicie
face parte din existența
noastră tragică – cum ar
spune un mare filosof – dar
nu trebuie să ne poată
copleși. Ne-am purtat
crucea ca popor și ca
națiune prin această lume în
epoci întunecate, ne-am
văzut satele arse și risipite,

ne-am plâns fiii și părinții
sacrificați, ne-am trezit cu
limba înstrăinată și cu isto-
ria hulită, dar nu ne-am ple-
cat niciodată definitiv.

Istoria unirii noastre
este istoria viețuirii noastre,
iar unirea politică sin sec-
olele al XIX-lea și al XX-lea
a fost mărturia puterii unei
națiuni renăscute. De la
1859 încoace, provinciile
înstrăinate au avut o țară
unită spre care să
privească, iar de la 1877-
1878 au avut o Românie
independentă ajunsă în
curând regat, o Românie nu
doar spre care să
privească, ci căreia să i se
alăture în actul Marii Uniri.
România s-a clădit dinspre
trecut, cu privirea ațintită
spre viitor.

●
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Cezar Adonis

Mihalache

PPesemne tot un etnic
maghiar va trebui să facă plân-
geri penale și pe alte subiecte
ce ne vizează în mod direct…
Care poate doar azi ne mai
privesc, pentru că mâine vor fi
parte a unui firesc și a unei
normalități a altora. A acelora
care azi iau frâiele, nu din
mâinile noastre, ci de acolo
unde le-am lăsat abandonate
în Decembrie ’89. Pentru că
noi, românii, am rămași majori-
tari doar la bătutul cu pumnii în
piept, la clămpănitul din degete
pe tastatură, la înjurat, denigrat
și negat orice alt român. Și ne
ocupăm de orice altceva, dar
nu de apărarea viitorului nostru
ca Neam și Țară. Vom spune
că ni s-a dat de lucru, că am
fost „deturnați” de alte cele în
mod intenționat, de fapt, ne
vom autocompătimi și vom
găsi scuze până când va fi
deja prea târziu. Dar azi ne
holbăm cum ne iau alți țara. Și
mai lipim câte un deget de tas-
taturi, mai înjurăm și scuipăm
semințe peste hârtiile pe care
au ajuns alții să ni le scrie.

Un etnic maghiar va
face o plângere penală 
Guvernului Dăncilă pentru
infracțiunea de colonizare a
țării cu populații din Africa. Cu
articol și subpunct citate
temeinic din Constituția
României. Și e ilar pentru că
nu este vorba de vreun lider al
UDMR, mimând reacții de
cetățean român în balansoarul
lui de hopa-guvernare, ci de o

aripă radicală care militează
pentru autonomia Transil-
vaniei. Adică sfărâmarea țării.
Și care ar fi facilitată și prin
aducerea de noi populații.

Un astfel de personaj
va face plângere penală Gu-
vernului. Nu un român, nici
măcar nu un etnic țigan în nu-
mele unei comunități care ar
trebui, nu azi, nu mâine, dar
peste câțiva ani, în acest ritm
de aducere a migranților, să se
teamă pentru soliditatea ei ca
etnie (ca reprezentare, pereni-
tate, incluziune, afirmare), ci un
maghiar (radical) citează din
Constituția României împotriva
strămutării de populații străine
pe teritoriul țării…

De ce tocmai un etnic
maghiar să marșeze pe o
acțiune care vizează ceea ce
ar trebui să ne intereseze pe
noi? Nici măcar nu mai
contează. La ce gust amar
avem față de ceea ce se
întâmplă în țara noastră,
oricum nu mai simțim arsura
de fiere care curge din aseme-
nea demersuri născute din
indiferența, nepăsarea și
neiplicarea noastră.

Și nici măcar nu ne
putem revolta că fiind o confis-
care a drepturilor noastre de a
reacționa, de a protesta, de a
ne apăra. Nu putem să
spunem că au venit cu forța,
ne-au dat la o parte, ne-au luat
pixurile și s-au iscălit ei pe hâr-
tiile pe care trebuia să le în-
tocmim noi. Pentru că noi nu
am fost acolo. Nu suntem
niciodată acolo unde este
nevoie. Și chiar dacă suntem,
prin faptul că, fiind majoritari,

ne regăsim încă în toate
locurile în care mișună tot felul
de derbedei, nu ne
manifestăm. Ne pitim în
spatele monitoarelor, ne strivim
refulările, ranchiunele și
frustrările, mai mult personale,
nici măcar generate de ceea
ce se întâmplă cu țara, iar în
tot acest timp vin alții și ne
„reprezintă”, de fapt, reprezen-
tându-se pe ei pentru viitor pe
seama absenteismului nostru
de azi. Al nepăsării, al
neimplicării…

Da, este adevărat,
personajele sunt ajutate și de
„sistem”. Pentru că, în momen-
tul în care etnicul maghiar,
președintele al unei formațiuni
radicale a maghiarilor, a venit
cu asemenea afirmații, nimeni
nu a sărit să-l înfiereze, să-l
„corecteze” cu piunezele „polit-
ical correctness”-ului. Așa cum
s-a întâmplat cu primarul
român din Baia Mare care,
pentru frânturi de vorbe
asemănătoare, a fost trântit ex-
emplar de către politichia
dâmbovițeană, tras de urechi
de către „formatorii” de opinii,
avertizat de corifeii CNCD,
fiind acuzat de discriminare, in-
citare… Unde am fost noi când
felurite năpârci de cotlon politic
ori „ongist” l-au „desființat” pe
primar pentru opinia lui că vom
fi călăriți de migranții aduși de
prin Asia sau Africa, cum am
reacționat la acuzațiile „sis-
temului” că se face vinovat de
„xenofobie” (!), „antisemitism”
(!) și alte nelegiuiri? Firește,
am tăcut! L-am lăsat să-l
înfaște hienele, că doar e
român, nu?!

Pe ăstălalt, probabil îl
vom lăuda cât de curând!
Poate îi vom da și o diplomă
(dar nu „de bun român”, că vă
dă cu ea după ceafă, ci de
„bun transilvănean”!) că s-a
manifestat împotriva
strămutării de populații pe teri-
toriul României. Și nu azi, nu
mâine, ci peste niște ani, vor
spune că ei au apărat fruntari-
ile țării, ei au luptat pentru
păstrarea integrității teritoriale
(ce, autonomiile nu sunt forme
de integritate teritorială?!). Că
fruntariile și integritatea
teritorială vor viza doar colțul
din țară care îi interesează?
Asta ne-o vor lăsa peste ani ca
temă de meditat. Acolo între
hotarele puse de ei și de
migranții care vor fi aduși,
strămutați, colonizați, dar nu în
zonele unde interesele
maghiarimii politice dictează.
Iar noi doar ne vom uita, așa
cum facem și astăzi, cum sun-
tem umiliți. Doar că atunci se
prea poate să nu ne mai
batjocorească la nivel de țară,
căci poate nu vom mai avea
una, și nici ca națiune, ci pe
post de populație care a fost
pusă între fruntariile
indiferenței ei.

Și vor mai urma și 
alte plângeri penale ale
maghiarimii politice la adresa
guvernului. Pentru că sunt și
acestea arme ale afirmării lor
în visul tot mai puțin fantas-
magoric al impunerii ca o
națiune mare în vreme ce noi
ne transformăm în popor.

Suntem transformați
în popor… Și nici măcar drama
scăderii masive a populației

școlare nu ne impacientează.
Nici menținerea educației între
aceleași repere anchilozate,
tocmai pentru a favoriza exo-
dul de mai târziu al elevilor de
azi, sătuli peste niște ani de o
țară care nu le-a oferit nimic,
nu ne pune gânduri. Nu ne
deranjează nici batjocura prin
care se instituie segregarea
(„vocațională”) a elevilor, prin
promovarea unui ordin al min-
istrului educației prin care ele-
vii cu note sub cinci la
evaluarea națională să fie
trimiși spre școlile profesionale
(care oricum nu oferă nimic,
pentru că nu au baze materiale
și nici profesori, iar când vor
avea profesorii, aceștia nu vor
fi niște dascăli, căci acolo se
vor refugia cei ce vor fi luat sub
cinci la titularizare). „Profesion-
alele” sunt încă școli care nu
servesc rostului de a forma
meseriași, ci reprezintă, sunt
privite, ca un sistem
educațional „alternativ” pentru
cei rămași pe afară.

Ne-am bătut joc de noi
ca tineri. Ne-am bătut joc de
tinerii de mai târziu ca adulți.
Mâine soarta se va răzbuna și
vom privi cum toată această
batjocură se va fi osificat și prin
ghearele indiferenței de azi.

●

Procesul național Procesul național 
de umilire…de umilire…
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ȘȘi ce se va întâmpla
când statul va încurca un
astfel de document, când un
funcționar va tasta greșit,
din prostie, incompetență
sau plata unei polițe, și va
trimite un cetățean pe lista
neagră? A, a fost o eroare?!
Ce va conta schilodirea
profesională a carierei unui
om, nu?! Statul mai
greșește și el…

Și mai avem un as-
pect ilar. Pe care avocații
nu-l atacă. Nu fac nimic,
pentru că ar trebui să
pledeze „pro bono”, or, nu
mai bine așteaptă efectele
nefaste ale cazierului
vinovăției „sui-generis” pen-
tru a avea și ei de lucru?!

În metodologia de
eliberare a cazierului există
o prevedere gravă… Aceea
de a asocia eliberarea aces-
tui „certificat” de clasicul
cazier juridic. Prin im-
punerea unui termen de
amânare a eliberării
cazierului de non-violator de
inexistența unor înscrisuri în
cel juridic (prin eliberarea pe
loc pentru cei ce nu au
mențiuni în cazierul juridic),

în schimb, cei ce au o
minimă consemnare vor de-
veni automat urmăriți/căutați

pentru identificarea unor
posibile agresiuni sexuale!
Pentru că, nu-i așa?!, o
amendă penală pe o speță
financiar-economică, de ex-
emplu, poate indica posibila
aplecare a unui subiect spre
infracțiuni pedofile…

Iar „subiecții”, mai
bine spus „cobaii”, pentru că

asta am ajuns cu toții, vor
trebui să aștepte 30 de zile
pentru ca „organul” să aibă

timp să verifice în alte baze.
Dar ce se va întâmpla cu
imaginea lor socială, cu
prestigiul lor la locul de
muncă în acest interval?
Cum îi vor privi colegii pen-
tru că, vreme de o lună de
zile de la solicitare, nu vor
putea dovedi că nu sunt vio-
latori, pedofili, traficanți de

carne vie? Cine le va repara
imaginea? Cine îi va mai
spăla de lăturile din gura

lumii, fie ea oricât de
academică, de științifică
(ba, dimpotrivă!), aceasta
va slobozii de nu o să o mai
spele nimeni, doar pentru
că nu au putut aduce la timp
(adică, o dată cu restul
angajaților) această
„dovadă”?

Și doar astăzi sun-

tem trimiși la poliție. Dar
mâine, când legea se va
„corecta”, când avocații vor
dovedi că probele pe baza
cărora secțiile de poliție
eliberează acest certificat
nu au acoperire decât pen-
tru trecut, pentru fapte deja
comise, impunându-se o
evaluare pentru viitor, ca
p e r s p e c t i v ă
comportamentală, vom fi
poate trimiși spre labora-
toarele de sănătate mintală,
singurele care se pot
pronunța despre posibili-
tatea ca un individ să comită
asemenea fapte…

O hârțogăraie care
va deschide drumul multor
„caziere”… De limbaj, fis-
cale, economice și altele pe
care acum nici nu ni le
putem imagina… Pentru că
așa se nasc noi monștri: din
lipsa de rațiune a celor ce
conduc și inacțiunea celor
ce se lasă conduși…

●


