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„O operă de artă este o ființă,

căreia insuflatorul de viață nu

este, nu poate fi decât talentul.”

- I. L. Caragiale
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„Interesul superior al copilului”: „Interesul superior al copilului”: 
preluat, sechestrat, predat?!…preluat, sechestrat, predat?!…

Cezar Adonis
Mihalache

PPărinți și tutori! Nu
vă mai temeți, uneori în mod
ipocrit, alteori în mimetismul
unei isterii de masă, de
ambulanțele negre și
cenușii! Că nu ele vă răpesc
pruncii! Nu-i mai bateți pe
șoferii ambulanțelor, nu au-
tosanitare, ci vehicule cul-
turale, scris mare, dar unii
nu știu, alții nu vor să
citească, este mult mai facil
spiritul de turmă, pentru că
nu acolo sunt răpitorii! Nu ei
sunt „autorii” unor aseme-
nea fapte (până mai ieri
aparent de domeniul
fabulației); ei sunt doar au-
tori de cărți, promovând sal-
varea culturii printr-o, poate,
neinspirată, nu analogie cu
ambulanțele, ci a alegerii
locurilor de popularizare în
masă…

Nu, pruncii noștri nu
sunt răpiți de ambulanțe
„oteviste”, „postoteviste” sau
cele ale unui mecenat cul-
tural punctual. Am vrea să
spunem că, de fapt, nici
măcar nu sunt răpiți. Dar, nu
este așa, realitatea fiind tot
mai apropiată imaginii unei
țări „de afară”, deși, nu
acela era statul pe care îl
voiam ca model de urmat în
hashtagul lui „vrem o țară ca
afară”.

Nu vă temeți dară de
toate acele „ambulanțe”! Nu
vă temeți de salvări, nu-i
mai fugăriți pe medici prin
cartierele mărginașe!

Temeți-vă de dubele
statului de drept! De cele ale
Poliției, Jandarmeriei,
forțelor speciale. Pentru că,
iată, ele ne sechestrează de
acum și copiii.

Și totuși, nu hidoasa
față a statului polițienesc pe
care l-am văzut în acțiune la
Baia de Aramă trebuie să ne
surprindă… În fond, acesta
este statul pe care l-am
lăsat în continuare „la bu-
toane”. Este statul care ne-a
gazat părinții, bunicii și
pruncii, este statul care a
sechestrat abuziv români în
țara lor, este statul care a în-
chis orașe…

Trebuie să ne orip-
ileze însă limitele noastre.
Limitele de acțiune, de
intervenție  cetățenească pe
care, deși nicăieri definite, ni
le-am impus. Da, a fost
grozav ca expresie de masă

că s-a protestat înaintea
acțiunii statului polițienesc!
A fost încurajator că s-a ieșit
în piețe pentru a scanda.
Dar unde am fost la mo-
mentul „zero” al intervenției
(căci, în mod real, prezența
noastră a fost total
nesemnificativă în timpul
acțiunii)? De ce ne-am
temut să fim acolo? Să
acționăm cetățenește! Pen-
tru că este obligația
fiecăruia dintre noi să
acționăm când un semen
este agresat. Este o înda-
torire care trebuie să sfideze
orice avertizări, amenințări
și represiuni venite dinspre
reprezentanții statului când
este vorba de un copil!

Să ne privim în
oglindă: nu suntem oare
ipocriți?

Dacă la fața locului
ar fi descălecat un desant
de hingheri, dacă „obiectul”
îndepărtării, înlăturării, l-ar fi
constituit un animal, am fi
acționat. I-am fi alungat cu
mânie, cu sacoșele, cu
pietre, cu bâte și crengi.

Acum, însă?…
Unde am fost?…

Sigur, ferice că am
mai depășit o etapă și nu
am mai rămas indiferenți
(un plus pentru noi, ca oa-
meni, ca societate). Dar am
fost inactivi. Ne-am temut să
facem un lanț uman, un scut
din trupurile noastre în jurul
copilului. Ne-am temut să
cerem socoteală sinistrului
procuror (nu doar femeie, ci
și purtător al sfântului nume
al Maicii Domnului, cea
apărătoare de prunci), care
a tras de acel copil ca de un
câine. Pentru că da, ea nu
se temea! Noi ne-am temut
însă să o oprim, ne-am
temut să-l privim prin
crăpătura fesului pe acel
mascat, să ne uităm în ochii
lui, în ochii ei… Nu am
strâns suficient rândurile
deși aveam tot dreptul când
o mizerabilă brusca o
frântură de suflet a
continuității noastră peste
ani, când un zdrahon mas-
cat trăgea de cealaltă parte
de biata copilă? În ce țară
am ajuns să trăim?…

Oameni buni! Sunt
clipe în care Dreptatea tre-
buie să ne-o facem singuri!
Sunt momente în care,
privind spre înaintașii noștri,
trebuie să stăm noi de
pavăză! Și trebuie să tre-
cem dincolo de frici, temeri,

comoditate și să acționăm.
În cealaltă parte a țării, unii
s-au înlănțuit într-un cerc viu
în jurul morților. Deși nu
erau cu toții ai lor. Dar
apăreau o cauză, fie și
falsă, în care credeau.

Noi am lăsat o ființă
vie pradă unor brute… Un
procuror cu gesturi de gorilă
nemascată, un mascat cu
apucături de procuror.
Poliția, Jandarmeria, forțele
speciale, nu trebuiau să
atingă acel copil. Ei trebuiau
să asigure doar un echilibru
între atitudinea și even-
tualele acțiuni ale „maselor”.

Intervenția de la
Baia de Aramă cade ca o
pată… Dar  nu acolo unde
am crede. Nu pe obrazul
atât de gros al guvernării.
Pentru că nu i se va clinti
nici măcar un fir de păr de ir-
itare duduii premier. Alt-
minteri, nu ar fi existat o
secundă de îndoială, nu ar fi
existat tergiversarea de
factură socialistă: „să
vedem”, „să analizăm”… Iar
copilul, cel puțin o perioadă,
timp necesar pentru acel
„să analizăm” al
incompetenților, ar fi trebuit
să rămână în casa lui. Acest
dosar va cădea mai greu
poate actualului dar mai
ales nou anunțatului am-
basador al Statelor Unite. În
special acestuia din urmă.
Pentru că, având origini
românești, dar apărând in-
teresele unchiului Sam, in-
clusiv ale familiei
adoptatoare, fie ea tot cu
origini românești, dar cu in-
teresele apărate de Statele
Unite, acesta va fi pus într-o
situație delicată și
paradoxală…

Se va pune din nou
batista pe țambal?!… Chiar
dacă acest copil nu a 
fost nici „preluat”, nici
„îndepărtat” și nici măcar
„înlăturat” (e prea puțin
spus) din casa lui, ci efectiv
răpit? Tot ce se poate, doar
că acum preșul va avea
colțuri oficiale, și înstelate, și
tricolore… Și nu trebuie să
mai permitem așa ceva! 

●

Când opoziția mimează, niciCând opoziția mimează, nici
moțiunea nu-i mai brează…moțiunea nu-i mai brează…

George
Petrovai

RRecenta moțiune de
cenzură, inițiată de liberali
împotriva Guvernului Dăncilă
și – chipurile – susținută de
întreaga opoziție (mai
degrabă un amalgam
fistichiu-conjunctural prin for-
malul sprijin pontauriano-
udemerist) a picat, adică a
avut soarta tuturor protestelor
constituționale îndreptate îm-
potriva actualei făcături câr-
muitoare, care făcătură face
încă o dată dovada că deține
majoritatea parlamentară, că
nu-i dispusă să renunțe la
privilegii doar pentru a face
pe placul adversarilor săi de
idei și că europarlamentarele
nu influențează cu nimic
jocurile politrucianiste in-
terne.

La urma urmei nimic
altceva decât o surdă și
absurdă încăierare a orgoli-
ilor cu pretenții politice,
încăierare extrem de
păgubitoare pentru țară și oa-
menii de rând: de 
o parte pesedisto-aldiștii cu
(ne)izbânzile și înverșunarea
lor demo(no)cratică de a
deține puterea până la
alegerile parlamentare din
2020, de cealaltă parte liber-
alii, useriștii și alți opoziționiști
de centru sau de stânga,
care susțin sus și tare că
rezultatele obținute la eu-
roparlamentare nu doar că le
conferă legitimitatea câr-
muirii, dar chiar îi obligă (cică
asta le-au cerut alegătorii în
timpul campaniei electorale!)
să facă tot ce democrația le
permite, în primul rând printr-
o judicioasă moțiune,  pentru
a scoate România din
fundătură.

Evident, foarte puțini
ipochimeni din cele două
tabere vor avea curajul și on-
estitatea să recunoască că,
pe ultima turnantă a acestei
guvernări anapoda, tuturor
le-ar surâde să stea frumușel
în opoziție: pesediștilor în-
trucât nu mai știu pe unde să
scoată cămașa cu marile
frământări interne postdrag-
niene și, îndeosebi, de unde
să mai scoată bani pentru
întreținerea unui monstruos
aparat birocratic (circa un mil-
ion și jumătate de angajați,
mulți dintre aceștia fiind
sculele puterii, adică
sinecuriști neobrăzați și
necalificați), respectiv pentru
plata la timp a lefurilor și pen-

siilor; celorlalți (liberali,
useriști, pemepiști etc.) le
convine să zacă într-o
opoziție zgomotoasă și total
ineficientă. Din următoarele
motive:

1) Cu toate că liberalii
continuă să bată apa-n piuă
cu „grabnica salvare a
României de dezastrul
pesedisto-aldist”, din spusele
liderilor lor (inclusiv din cele
ale lui Ludovic Orban) am
dedus că întregul lor program
de redresare, mai exact de
asanare socială, se limitează
la un set de măsuri de aus-
teritate, precum reducerea
numărului de ministere,
diminuarea personalului din
instituții prin eliminarea
sinecuriștilor și revenirea în-
trucâtva la normalitate prin
ajustarea veniturilor
nesimțite. Nici vorbă, măsuri
îndreptățite și dorite (sunt cu-
rios când și în ce proporție se
vor înfăptui ele la noi), dar cu
totul insuficiente pentru ac-
tualele nevoi presante ale
României.

2) Niciun partid din
așa-zisa opoziție, cu atât mai
puțin USR-Plus, nu cred că
este dispus să-și erodeze
imaginea adjudecată la eu-
roparlamentare, înhămându-
se la o guvernare austeră (iar
prin aceasta impopulară),
fără susținere parlamentară
și pe ultima turnantă (cu un
an și un pic înainte de
alegerile parlamentare). A nu
se uita că anul fatidic al
guvernării Cioloș i-a ajutat pe
pesediști să câștige alegerile
parlamentare din 2016 cu
halucinantul scor de peste 40
la sută…

3) Totul fiind acuma la
noi un joc „democratic” de
imagine (posibil joacă de-a
democrația), înclin să cred că
opoziția a fost chiar mai puțin
interesată decât puterea ca
să treacă moțiunea.

Păi da, căci dacă și-
ar fi dorit cu adevărat acest
lucru, atunci strategia
opoziționistă era unitară în
ceea ce privește programul
de guvernare, componența
viitorului Cabinet și persoana
noului premier. Într-o atare
alternativă, puteau liberalii să
renunțe la marota cu im-
punerea controversatului Lu-
dovic Orban (controversat
chiar de unii opoziționiști)
drept premier?

●
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Sunt națiunile de vină pentru starea actuală a lumii?Sunt națiunile de vină pentru starea actuală a lumii?

Ioan
Aurel Pop

EEu nu-mi iubesc pa-
tria pentru că e mare, ci o
iubesc fiindcă este a mea,
iar prin dragostea aceasta
față de locul nașterii mele și
de cei născuți în același loc
cu mine, îi pot iubi și pe
aceia născuți în alte patrii, îi
respect și sunt dornic să le
împărtășesc valorile.

Este astăzi mai pre-
sus de orice îndoială că oa-
menii, din vremuri greu de
precizat, trăiau grupați – în
anumite împrejurări – și
după criterii etnice, adică
după originea lor comună,
după limba pe care o vor-
beau, după credințe și valori
culturale identice sau
asemănătoare, după terito-
riul pe care-l locuiau etc.
„Neamurile” și „limbile” din
Biblie exprimă tocmai astfel
de solidarizări umane. De
aceea, răspunsul la între-
barea când au apărut
națiunile depinde în primul
rând de semnificația dată
termenului de „națiune”. Cu-
vântul în cauză are o lungă
istorie. În latinește, în urmă
cu circa două milenii, ter-
menul natio însemna
naștere, rasă, speță, clasă,
soi, dar și popor sau neam
(în sens de grup înrudit). De
la un timp, natio a dobândit
și sens peiorativ, desem-
nându-i pe păgâni; nationes
erau uneori triburile străine
sau semințiile barbare. În
Evul Mediu, de pildă, șeful
unui clan irlandez era numit
„căpitanul națiunii” sale și se
făceau destul de des referiri
la „națiuni sălbatice”.

Cu timpul, cuvântul
a ajuns să fie asociat și cu
ideea de putere și suveran-
itate. Grupurile privilegiate,
elitele recunoscute au fost
numite, în locuri și timpuri
anumite, națiuni. De aseme-
nea, termenul s-a aplicat
sporadic și unor popoare
considerate foarte civilizate,
mari sau puternice. La unii
autori, el a definit un popor
organizat și evoluat spre o
treaptă superioară. În acest
sens, de exemplu,
Giuseppe Mazzini a vorbit
despre „drumul ascendent
al unui popor spre capaci-
tatea și demnitatea unei
națiuni”. Un înțeles modern,
foarte răspândit, identifică o
națiune cu un popor consti-
tuit într-un stat. Națiunea
este adesea percepută în
Occident drept stat-națiune.
Din acest punct de vedere,
fiecare stat formează o
națiune și fiecare cetățean
al statului respectiv este
membrul exclusiv al națiunii
omonime. Această definiție
este una legală, bazată pe

principii juridice. În fapt, un
individ sau un grup de indi-
vizi pot să facă parte dintr-
un stat și să se considere
membri ai unei națiuni situ-
ate în afara statului respec-
tiv. Sunt națiunile făcute sa
născute? Sunt ele realități
organice, perene, formate
treptat s-au au fost „inven-
tate” de voința unor indivizi,
în momente precise?

Prin urmare,
definițiile foarte variate date
națiunii provin din
accepțiunile destul de
diferite pe care le-a avut
noțiunea aflată în atenție,
de-a lungul timpului și în
funcție de loc. 

Oricum, în general,
se poate observa că ter-
menul de națiune, indiferent
de timp și de loc, are – chiar
vag si voalat 
– o componentă care in-
clude etnicitatea (originea
comună, limba, unitatea
etc.). Definirea națiunii a
cunoscut atâtea variante și
datorită modei, idealului so-
cial-politic dominant la un
moment dat sau concepțiilor
teoretice ale istoricilor, soci-
ologilor, politologilor 
ș.a. Uneori, concepții con-
temporane autorilor invocați
au fost transpuse în trecut,
iar alteori, termenul de
națiune, așa cum era el
înțeles într-o anumită
epocă, a fost absolutizat,
negându-se posibilitatea
utilizării sale pentru alte pe-
rioade. Astfel, răspunsul la
întrebarea când au apărut
națiunile este în funcție de
accepțiunea dată termenu-
lui discutat. Istoricii care
înțeleg prin națiune comuni-
tatea națională modernă,
având drept cadru de dez-
voltare statul național unitar,
răspund, de obicei, invari-
abil: națiunea a apărut la în-
ceputul lumii moderne.
Istoricii care înțeleg prin
națiune diferite forme de co-
munitate cu baze etnice (cu
origine, limbă, credință, obi-
ceiuri comune) și care
vorbesc de „națiune gotică”,
de „națiune medievală”, de
„națiune modernă” ori
„națiune contemporană”
așază rădăcinile entităților
etnice în vremuri
îndepărtate și încearcă să le
surprindă caracteristicile
pentru o anumită perioadă,
etapele prin care au trecut.

I s t o r i o g r a f i a
marxistă nu permitea, în
general, folosirea termenu-
lui de națiune decât pentru
epoca modernă și 
pentru așa-numita „orân-
duire capitalistă”. Grupările
etnice precapitaliste tre-
buiau numite popoare, nea-
muri, populații, etnii etc.,
chiar dacă izvoarele me-
dievale foloseau noțiunea

de națiune. Convingerea
oamenilor medievali de a
aparține unui anumit popor
era numită de către istoricii
români „conștiință de
neam”, deși expresia este
cvasi-intraductibilă în marile
limbi de circulație și deși cu-
vântul „neam”, cu tot izul
său arhaic românesc, pare
să provină din slavă, direct
sau prin mediere maghiară
(din nem = gen, specie,
speță, parte etc.). 

De aceea, ni se pare
mai potrivită denumirea 
de „conștiință etnică”,
deoarece conceptul de etnic
este aplicabil unor epoci is-
torice diferite și unor realități
variate. Conceptul de etnic
pentru lumea medievală
acoperă acea comunitate
umană anterioară națiunii
moderne, ai cărei membri
au (sau cred că au) origine
comună, au același mijloc
de comunicare (limbă
comună), locuiesc pe un
teritoriu relativ compact, au
aceeași tradiție culturală și
religioasă (spiritualitate),
aceleași interese și idealuri
etc. și, la anumite niveluri,
au și convingerea că aparțin
respectivei comunități.

Prin solidaritate
etnică în Evul Mediu
înțelegem, în esență, mani-
festarea concretă și
colectivă (de grup) a unei
coeziuni rezultate din
legăturile care-i unesc pe
membrii unui popor în
diferite ipostaze ale vieții, în
anumite situații și zone ge-
ografice. 

Prin natura sa, 
societatea medievală,
fărâmițată și tradiționalistă,
predispune arareori la
manifestări globale, în nu-
mele unui întreg popor. De
aceea, atitudinile de solidar-
itate etnică sunt, cu
precădere, parțiale și locale,
dar nu mai puțin semnifica-
tive pentru esența unității pe
care o presupun și pentru
natura unității pe care o
pregătesc. În vederea
corectei înțelegeri a acestui
gen de realități, credem,
împreună cu Fernand
Braudel, că, dintre cele trei
ritmuri temporale, cel mai
potrivit de avut în vedere
este cel de-al treilea, anume
„durata lungă”, ce core-
spunde istoriei seculare, ori-
entate spre studiul
structurilor (în opoziție cu
evenimențialul și conjunc-
turalul). Istoria „timpului
lung” pune în lumină
cadrele mentale perene,
durabile și rezistente în care
se derulează viața unui grup
uman sau, în limbajul docu-
mentelor latine, ceea ce
este perpetuo el irrevoca-
biliter (adică veșnic și de
nestrămutat). Dacă, din 

această perspectivă largă,
multiseculară chiar, ferită 
de superficialitate, de
înregistrări fortuite, de man-
ifestarea unor atitudini izo-
late, se pot surprinde serii
numerice și calitative de
fapte, fenomene, procese
istorice relevante, în care et-
nicul să-și găsească
formele specifice de mani-
festare, atunci și
solidaritățile pe această
bază ies în evidență ca
realități incontestabile.

Legat de sfera et-
nicului și a etnicității, se
folosesc o serie de noțiuni
ca națiune, național,
naționalism, aplicabile și
Evului Mediu. Nu socotim
că aceasta ar fi o eroare
terminologică, dacă se
precizează de fiecare dată
că este vorba despre
națiunea medievală sau de-
spre naționalismul medieval
și dacă se relevă deosebir-
ile marcante totuși în raport
cu conținutul din epocile
modernă și contemporană
al acestor termeni. 

În general, în lumea
anglo-saxonă, britanică și
americană, prin termenul de
naționalism se desemnează
pur și simplu existența sen-
timentului național, a ideii de
națiune și a patriotismului
mai pronunțat. În mediile
francofone mai ales, dar nu
numai, s-a perpetuat încă o
abordare tradițională a
noțiunii de naționalism, so-
cotit ca o exagerare a senti-
mentului de dragoste față
de țară, de națiune, de
pământul natal, exagerare
dusă până la dispreț și ură
față de alte grupuri și până
la voința de a le domina, de
a le supune autorității pro-
priei patrii, de a le impune
cultura proprie și idealul pro-
priu, de a le asimila într-un
efort de tiranie totalitară. 
Din această perspectivă,
manifestarea generoasă a
sentimentului de dragoste
față de valorile naționale,
însoțită de respect față de
valorile similare ale altora,
se numește patriotism.
Înclinăm să păstrăm
această distincție și să so-
cotim naționalismul, cel mai
adesea, ca o exagerare,
deși mulți confundă
naționalismul cu xenofobia
sau cu șovinismul.
ot sub aspect terminologic, în
anii din urmă, chiar și în cen-
trul și sud-estul Europei, este
frecvent uzitată noțiunea de
„națiune medievală”, cu în-
treg cortegiul său semantic,
de la înțelesul de grup privi-
legiat, de stare, până la cel
de grup etno-lingvistic unitar,
privit ca prolog al națiunii
moderne. De altfel, apelând
la perspectiva istorică, este
cert că forma de comunitate
etnică medievală are mai

multe note comune cu
națiunile moderne decât cu
popoarele antice. Până la
urmă, între forma de coezi-
une etnică modernă si cea
medievală, deosebirile, deși
numeroase și pronunțate, nu
țin de esență, ci de gradul de
manifestare, de amploare, de
pondere în societate. De
aceea, conceptul de „națiune
medievală” ni se pare justifi-
cat și suntem convinși că vi-
itoarele cercetări îi vor
accentua importanța și utili-
tatea. Evident că folosirea
termenului de națiune, de ex-
emplu, pentru Franța lui Filip
al IV-lea cel Frumos (1285-
1314), fără alăturarea adjec-
tivului „medievală”, poate
conduce la confuzii și nu este
r e c o m a n d a b i l ă .
Este cert că oamenii me-
dievali erau vag tulburați de
același fel de impulsuri
naționale ca și cei din tim-
purile actuale, deși aceste
impulsuri au fost simțite în
împrejurări diferite, cu inten-
sitate diferită și în relație cu
alte obiecte. 

Grupurile etnice sau
naționalitățile medievale erau
mult mai mici decât cele de
azi; ele erau naționalități re-
gionale sau provinciale, mod-
elate apoi de anumite
împrejurări și de suverani
puternici și topite gradat în
unități mai mari. 
Chiar dacă acei oameni,
când vorbeau de țara lor, se
refereau mai degrabă la Nor-
mandia sau Bavaria decât la
Franța sau Germania, ei erau
totuși animați de dragoste de
patrie, de mândrie pentru
înfăptuirile trecutului, de
atașament față de cei
asemănători lor prin limbă,
obiceiuri, credințe. În textele
rămase din Evul Mediu, se
recunosc ușor termeni ca pa-
tria, terra, natio, gens, popu-
lus sau expresii ca amor
patriae, patria defendere etc.
Toate acestea sunt mărturii
ale trăirilor de nuanță etnică
evocate mai sus.

(continuare în pagina a 4 a)
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Sunt națiunile de vină pentru starea actuală a lumii?Sunt națiunile de vină pentru starea actuală a lumii?

(urmare din pagina a 3 a)

ÎÎn Evul Mediu, ca și
astăzi, existau și acționau o
serie de realități locale (re-
gionale), naționale și
internaționale. Este sigur că
aceste realități difereau față de
cele analoage de astăzi –
fiindcă totul se află în schim-
bare – dar diferența este de
grad și nu de tip. Desprinderea
sau decuparea din această re-
alitate complexă a ceea ce se
numește solidaritate etnică
medievală sau „națiune
medievală” este o operațiune
plină de riscuri. Cu toate aces-
tea, națiunea medievală a exi-
stat și ea trebuie studiată și
cunoscută, chiar sub rezerva
de formării prin transpunerea
în trecut a mentalităților de azi.
Unele riscuri se pot evita,
renunțând la analizele teoreti-
cienilor, istoricilor și pornind di-
rect de la surse. Dar a o lua
mereu de la capăt înseamnă a
trăi etern mitul lui Sisif. De
aceea, tot calea de mijloc –
adică îmbinarea procedeelor –
este cea de aur.

Cercetarea de față a
evidențiat, credem, faptul că
unii oameni medievali gândeau
și în termeni naționali. Această
gândire a condus spre finalul
Evului Mediu la convingerea,
afirmată la Conciliul de la
Constanța (Konstanz), din
1414-1418, că națiunea este
un popor distinct de altele prin
relația de sânge (origine), prin
obiceiul unității și prin
particularitățile de limbă. Cel
puțin unii dintre francezi, en-
glezi, spanioli, români sau cehi
au avut încă din secolele XIII-
XV convingerea că toți ai lor
aveau aceeași origine, limbă,
credință, că formau o entitate
care trebuia susținută, lăudată,
apărată și iubită. Susținerea s-
a făcut cu ajutorul patriotismu-

lui, atunci când în „Cântecul lui
Roland” se vorbea de „dulcea
Franță”, când Pierre de Blois
scria că vrea să trăiască și să
moară acolo unde s-a născut
și hrănit sau când cavalerii,
clericii și țăranii erau chemați
să apere țara invadată de in-
amici.

Există în Evul Mediu o
mândrie de a fi danez, german,
scoțian, italian, maghiar sau
polonez, de a aparține unei
culturi anume, unei țări și de a
te sacrifica pentru ea, Există în
Evul Mediu războaie de eliber-
are „națională”, se depun efor-
turi de alcătuire a statelor
„naționale”, se scriu epopei
„naționale”, se elaborează lim-
bile literare plecând 
de la cele vernaculare, 
se construiesc identități
„naționale”, pe baze reale sau
imaginare, De la patriotism, se
ajunge uneori, și în Evul
Mediu, la exacerbarea aces-
tuia, adică la disprețuirea al-
tora și a patriilor lor, la ura
nedisimulată față de străini, la
atacarea străinilor și la alun-
garea lor și chiar la episoade
sângeroase.

Aceste acte au fost
numite de unii manifestări ale
naționalismului, iar de către
alții manifestări de șovinism
sau xenofobie, Dar, indiferent
de nume, ele țin de etnicitate și
de manifestarea sentimentului
adiacent ei în Evul Mediu.

Descoperirea și
evidențierea sentimentului
național, a atitudinilor legate de
etnicitate, în diferite ipostaze
ale vieții, este legitimă. Astfel,
s-a putut remarca prezența et-
nicului în Biserică și în
realitățile adiacente ei (la curia
papală, în concilii, în cruciade,
între monahi, în bisericile din-
tre granițele unor state etc.), în
diferitele state care au
funcționat atunci, în afirmarea
monarhiei, în procesul căutării

și exaltării originilor, în rostirea
limbii proprii, în universități, în
cadrele unor mari conflicte ar-
mate, Pe parcursul evidențierii
acestor fapte, s-a avut mereu
în vedere că etnicul era o real-
itate între altele, că el nu dom-
ina decât uneori gândurile și
atitudinile oamenilor, că viața
era mult mai complexă decât
reușește s-o arate decupajul
de față. Poate, uneori, sublin-
ierea rolului etnicității me-
dievale s-a făcut mai apăsat,
fiindcă este foarte larg
răspândită prejudecata că sen-
timentul național sau etnic
există numai începând cu
epoca modernă și mai ales în
secolele al XIX-lea și al XX-lea.

Se poate aduce și un
argument logic – bazat tot pe
evoluția istorică – îndreptat îm-
potriva acestei prejudecăți: se
știe că popoarele europene de
astăzi s-au format, în linii mari,
în urma unor profunde
transformări, în mileniul I al
erei creștine; se poate oare ad-
mite, astfel stând lucrurile, că
aceste popoare nu și-au mani-
festat etnicitate a decât după
șapte-opt secole sau că numai
trăirea modernă a etnicului
este cea veritabilă și
a u t e n t i c ă ?
Nimic nu îndreptățește o
asemenea judecată, iar faptele
istorice au dovedit-o cu
prisosință. Oare excluderea
germanilor din Praga și ex-
altarea națiunii cehe imediat
după 1400, vânarea evreilor și
arabilor în Spania de către
Inchiziție (în secolele al XV-
XVI-lea) sau alungarea en-
glezilor care invadaseră
pământul Franței în timpul
Războiului de 100 de ani
(1337-1453) sunt, în esența
lor, fapte atât de diferite de
alungarea germanilor de tristă
faimă din vestul Poloniei după
1944, de antisemitismul
naziștilor sau de luptele fratri-

cide dintre sârbi, croați și
bosniaci (musulmani) din anii
’90 ai secolului al XX-lea? Evi-
dent, sunt diferențe legate de
amploarea unor acțiuni, de
numărul celor implicați, de in-
tensitate, adică sunt deosebiri
de formă, dar nu de fond. 

De aceea, se cuvine
legitimată istoric existența
națiunii medievale și a
manifestărilor legate de ea. Alt-
minteri, omul contemporan
riscă să nu înțeleagă aproape
deloc etnicitatea actuală, de la
chestiunea bască la problema
Macedoniei, de la luptele din
Ulster (Irlanda de Nord) la
realitățile din Kossovo și de la
frustrarea Ungariei de după
Trianon până la refacerea
statelor baltice după colapsul
U.R.S.S.

De când au realizat că
au strămoși diferiți, că vorbesc
limbi distincte, că au felurite
credințe și tradiții, că poartă
anumite tipuri de veșminte, că
nu arată tocmai la fel, că nu
mănâncă aceeași hrană etc.,
grupurile mai mari sau mai mici
de oameni au început să-și
manifeste etnicitatea. Atunci
când trăirea ei nu a fost
exacerbată, când oamenii nu
au fost manipulați spre scopuri
negative în numele ei, etnici-
tatea a oferit un cadru funda-
mental de viață decentă. În
Evul Mediu, trăirile etnice au
fost moderate, iar expresia „Eu
sunt mai întâi creștin, apoi bur-
gund și abia apoi francez” este
în măsură să arate adevărata
ierarhie a sentimentelor. Dar
nu se poate nega și un cadru
etnico-național de viață în
acele vremuri, chiar dacă el nu
este de prim plan.

Acest cadru național
de viață este, însă, esențial
pentru Europa actuală și chiar
pentru omenirea în ansamblu.
Cea mai cuprinzătoare
organizație de state din lume

se cheamă „Organizația
Națiunilor Unite”, deși aici ter-
menul de națiune are
accepțiune politică, de „stat-
națiune”. 

Deocamdată nu se în-
trevede nici o forță spirituală,
morală, juridică sau de altă
natură care să înlocuiască
națiunile de pe pământ.
Națiunea nu este cadrul ideal
de viață a grupurilor umane,
dar este cel mai general, mai
răspândit, mai puternic. Acest
cadru nu trebuie distrus, ci
perfecționat, adecvat vieții de-
acum, în așa fel încât
omenirea să aibă convingerea
că trăiește într-un concert al
națiunilor. Iar dacă în numele
națiunilor s-au produs conflicte,
nu se pot acuza global
națiunile de naționalism, ci
doar liderii lor care le-au
declanșat.

Națiunile nu au decis
războaie, ci doar au murit în
aceste războaie. Ce s-ar în-
tâmpla dacă am condamna de-
finitiv dragostea, credința,
biserica, familia, libertatea,
democrația etc., în numele
cărora s-au purtat atâtea
războaie și s-au omorât atâția
oameni? Parafrazându-l pe
Seneca, eu nu-mi iubesc patria
pentru că e mare, ci o iubesc
fiindcă este a mea, iar prin
dragostea aceasta față de
locul nașterii mele și de cei
născuți în același loc cu mine,
îi pot iubi și pe aceia născuți în
alte patrii, îi respect și sunt dor-
nic să le împărtășesc valorile.

●

Paradoxuri?!…Paradoxuri?!…

Ionuț 
Țene

SScena politică din
Republica Moldova se
aseamănă cu un roman din
Kafka. Stat eșuat, care tre-
buia să facă unirea cu
România în 1991, Repub-
lica Moldova a ales recent
prin nomenklatura sa
coruptă concubinajul ger-
mano-rus, care controlează
de fapt decizia politică de la
Bruxelles. La Chișinău s-a
ajuns ca Blocul ACUM, con-
siderat pro-european, să se
alieze la guvernare cu pro-
rusul socialist, președintele
Igor Dodon, ca să scape
țara de oligarhul Plahotniuc,
ce făcea afaceri absolut cu
toți, de la București, la Brux-
elles sau Moscova. Pentru
înlăturarea acestui oligarh
protejat de serviciile secrete
din România s-au aliat
Berlinul, Washington-ul și
Moscova. În Republica
Moldova s-a ajuns să nu

mai existe mișcare
unionistă. Aceasta a fost
înghițită de mișcarea pro-
europeană, totul cu com-
plicitatea politicienilor de la
București finanțați de
corporații și influențați de
ambasadele străine.

La Chișinău am asi-
stat la o „revoluție a am-
basadelor”, care au impus
Republicii Moldova ca la o
subcolonie africană, un gu-
vern pro-european, aliat cu
oamenii Moscovei. 

În realitate pro-euro-
pean la Chișinău înseamnă
aservirea și executarea in-
tereselor germane care
controlează UE, în complic-
itate cu Moscova. 

Mișcarea pro-
unionistă a fost demantelată
și absorbită în mișcarea pro-
europeană la insistențele
Bruxellului controlat de
Berlin. Germania nu are
nevoie de o România Mare,
ci de o țară fărâmițată după
modelul fostei Iugoslavia.
Berlinul, care în ultimii cinci

ani și-a triplat afacerile cu
Moscova și depinde de
gazul rusesc prin conducta
nordică a reușit să convingă
Rusia să fie părtașă la
schimbarea de regim de la
Chișinău. 

Această schimbare
de regim s-a făcut fără
înștiințarea României și îm-
potriva Bucureștiului, deși
marionetele/pionii puciului
sunt cetățenii români Maia
Sandu și Andrei Năstase. S-
a reușit ca Berlinul și Brux-
ellul la înțelegere cu
Moscova să scoată definitiv
România din teritoriu româ-
nesc de dincolo de Prut
pentru a se satisfice intere-
sele Angelei Merkel și ale lui
Putin. E ciudat cum în ultimii
ani politicienii pro-germani
de la București au voie să
vorbească doar de o
Republică Moldova în UE,
nu unită cu România. Astăzi
s-a realizat viziunea
germană asupra Europei de
est, un condominium Berlin-
Moscova.

România rămasă
izolată în discursul anti-rus-
esc din 2014 a scăzut la ex-
trem relațiile economice,
culturale și politice cu Rusia
în timp ce Germania, Aus-
tria sau Parisul și le-au
triplat. Ciudat? La Chișinău
în loc să se spună de unirea
cu România se vorbește de
pro-europenii Maia Sandu
sau Adrian Năstase. În real-
itate pro-european la
Chișinău este pro-german,
de fapt pro-rus, adică un fel
de wurste cu parfum de gaz
rusesc. 

Pentru nomen-
klatura coruptă de 
la Chișinău satisfacerea
personală pentru interesele
ruso-germane este mai
mare decât idealul unirii de
la 27 martie 1918.
Bucureștiul subordonat in-
tereselor Berlinului și Brux-
ellului a uitat de idealul unirii
României cu Republica
Moldova. Liderii noștri sunt
prea slugarnici ca să vadă
dincolo de burta propriilor

interese. SRI și SIE, ca de
obicei, par că sunt depășite
de situație pentru că văd lu-
crurile doar prin prisma
amplasată de Berlin? În
acest război hibrid împotriva
României, Germania și
Rusia au câștigat la
Chișinău. A fost o victorie de
etapă a lui Putin cu mâna
generoasă și lacomă după
resurse a Berlinului. Para-
doxal, Republica Moldova
este condusă de cetățeni
români care nu doresc
unirea acestui pământ
românesc cu România.
Cine îi va trage oare la
răspundere, pentru că au
depus jurământul pe
constituția noastră? Vă
spun eu: nimeni! Nu are
cine. La București locurile
cu patrioți din fruntea țării
sunt vacante.

●



Ghimpele Națiunii

Gheșeftul holocaustului taxidermic…Gheșeftul holocaustului taxidermic…

Cezar Adonis
Mihalache

AAjunge! Să nu ne
mai lăsăm duși de nas! Un
muzeu, ca memorial de su-
flet pentru suferințele lor de
odinioară, ca formă de con-
tinuitate a identității lor, mai
mult de gheșeft decât de
restituire a unor pagini de is-
torie ce nu ar trebui să se
mai repete, ori ca mod de a-
și „(re)împăia” memoria
„faptelor” trecute, este chiar
ultimul lucru care îi
interesează… Ei nu au
nevoie de un muzeu unde
să meargă în pelerinaj. Un
loc unde să-și plece fruntea
descendenții, dar și cei deja
îmbătrâniții, cei trecuți prin
drame, iar pe lângă ei și
restul încrengăturilor de
seminție. Ei caută doar un
nou „instrument” pentru a
ne mai „taxidermia” o dată!

De ce îi privim cu
atâta îndoială pe inițiatorii
unui muzeu, nici măcar unul
zis „al evreimii”, ci unul di-
rect acuzator al și în numele
holocaustului?… Pentru că
ei sunt cei ce au transformat
holocaustul într-un expo-
nent taxidermic! Ei, singuri,
ducând în neîncredere
partea lor de istorie reală și
durere, ei singuri punând
mari semne de întrebare, nu
față de ceea ce a fost, ci
față de cum a fost și, mai

ales, felul în care au ales să
transmită memorialul durerii
peste timp, au generat
această îndoială.

Da, sunt un exemplu
al încrâncenării în a obține
ceea ce vor, nu ceea ce
merită, ci ceea ce impun ei
altora că e al lor! Nu sunt de
lăudat, pentru că este tot o
formă de a (ne) fura, doar
că este și mai agresivă, dar
pot fi oarecum admirați.
Căci, deși au transformat
holocaustul într-o afacere
bine împăiată, umblând cu
el pe la felurite „porți” și
obținând cu mult mai mult
decât dacă ar fi venit fie și
cu sângele șiroind din
venele durerii, acesta nu a
rămas mort în păpușoiul
despăgubirilor primite, deja,
de mult prea multe ori… De
fiecare dată au mai desfăcut
o dată „mortul” și iar i-au lipit
pielea loc, înghesuind pe
dedesubt noi și noi „dovezi”
(dintre cele fabricate, că al-
tele nu au, și oricum la
astea se pricep de min-
une!), pentru a veni în târgul
unde își impun noile
revendicări cu o paiață și
mai umflată, și mai
amenințătoare și mai
reclamantă…

Dacă i-ar fi interesat
cu adevărat doar 
aspectul memorialistic, 
doar transmiterea suferinței
înaintașilor în timp, dacă ar
fi voit să prezinte holocaus-

tul în acest film continuu al
aducerii aminte, ar fi fost și
ei altfel. Ar fi procedat altfel.
S-ar fi comportat altfel. Ar fi
fost precum maghiarii, de
exemplu… Nu ar fi umblat
din instituție în instituție doar
după despăgubiri, bani,
imobile, terenuri, ci ar fi
sădit și semințele lor is-
torice, ar fi pus cu mult mai
multe, și te miri pe unde,
statui, efigii, simboluri… Ar fi
avut grijă de bătrânii lor,
adevărații exponenți ai et-
niei, nu i-ar fi lăsat singuri și
uitați între pereții scorojiți și
mucegăiți ai caselor, nu le-
ar fi lăsat în uitare fotografi-
ile, tablourile, cărțile,
simbolurile pe care aceștia
încă le mai au (doar pentru
că nu le mai cumpără ni-
meni, dar asta este
altceva)…

Pe ei nu-i
interesează trecutul ca
neuitare. Ci strict ca un
gheșeft.

Dacă ar fi avut atâta
nevoie de un imobil în care
să-și înșire lacrimile și am-
intirile dureroase, ar fi ales
una dintre clădirile pe care
le are etnia lor în propri-
etate. Pentru că au destule.
S-ar fi înghesuit și într-un
colț de sinagogă și tot și-ar fi
arătat undeva durerea.
Dacă era o durere reală.
Dar nu asta îi interesează.

Azi vor un muzeu al
holocaustului pentru a mai

obține ceva. Un imobil, un
teren… Mâine ne vor im-
puta încă un muzeu, al holo-
caustului din holocaust, și
tot așa… Pentru că au găsit
„instrumentul” prin care să
mai capete ceva și, mai
ales, au la picioare cozile de
topor care să-i ajute în îm-
plinire.

Cu ce or să umple
„muzeele”? La cât îi
interesează conținutul is-
toric, probabil aceleași copii
după fițuici, fotografii, în-
scrisuri, straie rupte și „în-
sângerate”, dar și cărțile și
manualele scrise azi despre
cât au „pătimit” ieri.

Și totuși, nu ei sunt
vinovați în această poveste!
Ci aceia care le-au dat de
veste că le vor mai da ceva.
Fie și peste voința noastră.
Primăria Generală care tot
încearcă (din fire
evreiască!) să le dea ce nu
e al alor, dar, și e cu mult
mai grav, și ministerul pe
care scrie „al Identității
Naționale”… Da, locul lor ar
putea fi într-un colț la „An-
tipa”. Sau, alături, la „Geolo-
gie”, că la cât ne-au atârnat
holocaustul ca un pietroi de
gâtul nostru de bolovani în
masă, cam asta ar fi reali-
tatea! Dar ei vor pământ! Ei
vor terenuri! Azi, în coasta
Pieței Victoriei, mâine,
poate, în spate, acolo unde
primărița vrea să deza-
fecteze un depou de fiare

pentru a pune terenul la în-
demâna altor „fiare”. Unele
cu arginți soioși scurși din
palme, altele cu pete de
cerneală roșie pe post de
impresionism de manual.

Nu avem nimic
împotrivă să-și facă un
muzeu! Dar să-l facă pe
opis de etnie, nu pe identi-
tatea noastră. Să-și caute o
debara prin nenumăratele
lor proprietăți! Nu să vină iar
peste noi. Suferința lor a
fost în altă parte. Acolo să
se ducă să-și facă muzee.
Pentru lacrimile (mai mult
de fațadă decât de
suferință) scurse aici au
primit destule restituiri.

Așa că, astâmpărați-
vă! Lăsați Pinacoteca
Bucureștiului în pace!
Lăsați-ne muzeele în pace!
Nu aveți ce să cautați în
spațiile noastre publice. Nici
măcar pe post de etichete
prin sălile istoriei noastre.

Jucați-vă bâlciul în
alt cartier, tropăiți prin alte
„debarale”, căutați-vă locul
prin casele voastre vechi!

●

„Pro-europenii” de la Chişinău…„Pro-europenii” de la Chişinău…

Ionuț
Țene

FFără îndoială, în Re-
publica Moldova scena
politică are valenţe din ro-
manele lui Kafka, aproape
niciun analist nu mai
înţelege ce se întâmplă
după ce „oligarhul” a fost
obligat să părăsească ţara
pentru ca „omuleţii verzi” să
guste prin pozele de pe
reţelele de socializare „aerul
libertăţii” europene. În reali-
tate la Chişinău lucrurile
sunt mult mai complicate
decât par. 

„Pro-europenii” sunt
de fapt pro-ruşi, centriştii oli-
garhului sunt controlaţi de
serviciile secrete române
(aşa spun unii!), iar
socialiştii lui Igor Dodon
sunt ceea ce au fost întot-
deauna, adică comunişti cu
faţa spre Moscova.
Unioniştii nu mai sunt
reprezentaţi la Chişinău şi
pentru că Bucureştiul în ul-
timii 20 de ani i-a ignorat
pentru a satisface doar in-
terese globale germane sau
ale Bruxellului.

Ceea ce s-a întâm-
plat politic la Chişinău re-
cent este doar o înţelegere

transnaţională a marilor put-
eri peste capul României,
care are în Rep. Moldova
peste un milion de cetăţeni
şi o istorie comună, dar nu a
fost invitată la masa trata-
tivelor, pentru că ignoranta
Capitală a noastră este
percepută diplomatic doar
ca suburbie a Berlinului şi
portavoce a complexului
militar american, când e
vorba de cumpărat arma-
ment pe bani foarte mulţi. 

Guvernul maia
Sandu este doar spoiala de
sclipici prin care Rusia îşi
recapătă forţele în Repub-
lica Moldova cu acordul
Germaniei şi SUA. În reali-
tate, socialiştii lui Igor
Dodon preiau sistematic
statul şi instrumentele de
forţă. Nu este realist slo-
ganul regăsirii ca două state
separate, România şi Rep.
Moldova, în UE, ci doar
unirea ca-n 27 martie 1918.

Maia Sandu parcă e
şcolită la Moscova, nu la
Bruxelles, dar ce 
mai contează ideologic,
deoarece viziunea imperială
e cam aceeaşi. Guvernul
„pro-european” a început 
să execute directivele
Moscovei la presiunea Ger-
maniei. 

Guvernul de la
Chişinău va promova o po-
litica externă previzibilă
bazată pe obiectivul inte-
grarii europene şi imple-
mentarea Acordului de
asociere la UE, dezvoltând
în acelasi timp relaţii reci-
proc avantajoase cu
Federaţia Rusă, a declarat,
luni, premierul moldovean
Maia Sandu, în cadrul întâl-
nirii cu vicepremierul rus
Dmitri Kozak, reprezentan-
tul special al lui Vladimir
Putin. 

Pe reprezentantul lui
Iohannis nu-l primeşte ni-
meni? După ce Franţa, Aus-
tria şi Germania şi-au triplat
legăturile comerciale cu
Rusia, în timp ce România
le-a îngheţat rămânnd în re-
torica anului 2014, că aşa
cer interesele Berlinului ca
noi să nu facem afaceri
profitabile, ci doar ei, iată că
şi Republica Moldova
devine o piaţă de desfacere
pentru Moscova. 

Mai mult, guvernul
„pro-european” de la
Chişinău a deschis uşile
larg Moscovei pentru a rein-
tra cu drept de vot în Con-
siliul Europei, votul
„europeanului” Andrei
Năstase făcând diferenţa.

Consiliul Europei i-a resta-
bilit dreptul de vot Federației
Ruse la Adunarea
Parlamentară (APCE), după
ce Moscova nu a mai putut
vota în această structură din
2014, după ocuparea
Crimeei. Rusia a fost
„reabilitată” de APCE în
noaptea de luni cu aportul
inclusiv a doi deputați
moldoveni: Andrei Năstase
de la platforma DA și social-
istul Vlad Bătrâncea, doi
românofobi. Rusia a fost
repusă în drepturi cu 118
voturi pentru, 62 împotrivă și
zece abțineri. Deputații din
Ucraina, Georgia, Poloniei
sau statele baltice au votat
împotriva acestui lucru.

De fapt, Guvernul
„pro-european” a bătut
palma cu Moscova la cer-
erea Berlinului. 

În toată această
încrengătură geopolitică,
România este simplu spec-
tator, deşi de 28 de ani sun-
tem cel mai mare investitor
pentru fraţii noştri de peste
Prut. Şi ştiţi de ce? Pentru
că în structuri de conducere
ale statului nostru nu sunt
patrioţi, iar aceste „păpuşi
politce” execută doar ce le
dictează reţelele ong plătite
generos de către Berlin şi

nu numai. 
Paradoxal gu-

vernarea „pro-euroepană”
de la Chişinău devine
legatarul testamentar 
al federalizării Repu-
blici Moldova, adică
îndepărtarea tot mai mult de
condiţiile geopolitice ale
unirii României cu ţara
vecină. În loc ca Republica
Moldova să se salveze eu-
ropean prin unirea cu
România, statul vecin
frăţesc devine în realitate
poarta de acces economico-
politică a Moscovei în Eu-
ropa, pentru că aşa doreşte
Berlinul tot mai iritat de
ingerinţele SUA în UE.

●


