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Angoasele ardelenilor
U

n grup de
intelectuali, mai ales din
p artea artisticã, se adreseazã iar politicienilor. Nu este
pentru prima datã cînd procedeazã astfel
ºi, probabil, nu este pentru ultima oarã
cînd nu vor fi ascultaþi. În esenþã, li se cere domnilor Stolojan, Isãrescu, Roman
sau Frunda ºi partidelor pe care le reprez intã sã desemneze un singur contracandidat pentru dl. Iliescu. În acest moment
(eu scriu astãzi, 13 noiembrie 2000), Ion
I liescu conduce detaºat, împreunã cu
PDSR, iar lupta pentru accesul în turul
doi este acerbã, sondajele acordînd ºanse
cînd lui Mugur I sãrescu, cînd lui Theodor
Stolojan, cînd lui Vadim Tudor. Mai ales
varianta I liescu-Vadim într-o Românie la
1 0 ani dupã revoluþie este horror. Nu
cred, totuºi, ca vreunul dintre cei de mai
sus sã renunþe, deºi ar fi spre cinstea lui.
Desfãºurãrile politice din acest an mai
ales ne-au arãtat cît de mult îºi doresc
„d eleg aþiile permanente”, „comitetele
executive”, „birourile politice” ale partidelor noastre candidaþi la preºedinþie. Un
astfel de candidat este considerat „locom otivã” a partidului, dar, ceea ce se spune mai rar, e piesa cu preþul cel mai mare
în negocierile turului doi. În al doilea
rînd, cheltuielile de campanie au fost deja
angajate: afiºe, apariþii la radio ºi TV, contracte cu ziarele, agenþi electorali. Toate
acestea costã mult ºi banii s-au dat în mare parte. Dintre toþi, mai degrabã ar putea
renunþa dl. I sãrescu, pentru cã nu este
determinat de nici un partid, dar semnatarii apelului am impresia cã mizeazã tocm ai pe el. Sau ar putea renunþa dl.
Frunda p entru cã miza sa este mult mai
formalã, dar e plãcut sã le arãþi românilor
cã eºti mai elegant, cã vorbeºti mai bine
româneºte decît mulþi dintre ai lor, cã ai o
viziune politicã europeanã bine articulatã,
p o þi face chiar un test sã vezi cîþi români

te voteazã. De asemenea, U.D.M.R este o
formaþiune pragmaticã ºi mai are de negociat cîte ceva. Apoi, tot miºcãrile din
acest an ne-au arãtat cã politicienii fac
urechea toacã la apelurile morale. Pentru
ei, acum, conteazã voturile. Un vot este
mai bun decît un Pleºu, o Adameºteanu ,
un Cistelecan sau decît oricare dintre
semnatari. Aºa cum, pe liste, sînt preferaþi oameni cu bani ºi nu cei cu carte sau
cu cãrþi (asta e valabil pentru toate partidele, în acest an comerþul cu locuri eligibile fiind cel mai profitabil în România –
p entru ºefii de partide).
Dacã citim lista semnatarilor apelului,
observãm cã apar doar douã nume de intelectuali maghiari. Asta înseamnã cã iniþiatorii nu au fost prea interesaþi de mobilizarea maghiarilor sau cã intelectualii
maghiari apreciazã cã e treaba românilor.
Deºi cred în prima variantã, la fel de bine
cred într-un soi de comfort al maghiarilor
în preajma alegerilor: ei ºtiu cu cine au de
votat. U.D.M.R. este beneficiara votului etnic pe care-l foloseºte politic. La fel, e mai
uºor sã nu-þi asumi prea multe responsabilitãþi ºi sã dai vina pe altul. Maghiarii
dau vina pe români, pentru cã maghiarul
liberal nu poate da vina pe maghiarul social democrat sau invers pentru cã ei nu
se ºtiu astfel. Dar poate da vina pe românul liberal deºi acesta are o mai micã reprezentare politicã decît el, maghiarul. În
condiþiile în care votul este politic, iar votanþi au cu totul alte criterii (sau nu au
deloc) decît cele valoric-intelectuale, candidatura unei personalitãþi de talia domnului Frunda sau, în 1996, a domnului
Manolescu nu are sorþi de izbîndã. Deºi e
un motiv de mîndrie pentru dl. Frunda
sã audã expresii de genul „pãcat cã e ung ur” sau „pãcat cã nu e român”, de ar fi
român – creºtin-democrat, cum mãrturiseºte, candidat din partea P.N.Þ.C.D. – oare ar primi mai multe voturi?
Faptul cã partidele au vîndut locuri eli-

gibile unor oameni cu bani transformã
aceastã campanie electoralã într-una care
se potriveºte mai bine scrutinului uninominal. Dar unul pe spînceanã, pentru
cã tot ºefii de partide aleg în primul rînd.
Fiecare candidat îºi face campania individual, listele apar doar pe buletinele de
vot. Pe candidaþi îi uneºte doar semnul
electoral. Asta în timp ce intelectualii
noºtri – cred cã ar trebui precizat de
dreapta – fac apel la gratuitate, la credinþã (politicã), la responsabilitate faþã de
naþie. Curat romantism! Pentru cã banii
cheltuiþi trebuie recuperaþi cumva. Printro imunitate, printr-un mic trafic de influenþã, prin scutirea firmei de datorii, prin
cîºtigarea unei licitaþii de export, sau mai
de grabã de import. Tot aceºtia îi susþin ºi
pe candidaþii la preºedinþie. Mai abitir pe
candidatul cinstit ºi sãrac. Banii, cohortele de agenþi electorali plãtiþi, specialiºti în
manipulare ce stau în umbrã, pe de altã
p arte, ca apelul bine mediatizat sã nu aibã
prea mare influenþã asupra alegãtorilor.
Pentru cã acesta ar fi un al doilea rol al
sãu, politic: de a îndemna alegãtorii sã
mizeze pe candidatul cu ºansele cele mai
mari, dacã ei nu se vor înþelege. Intelectualitatea nu este ascultatã la noi într-o
inerþie comunistã de care a profitat ºi dl.
I liescu în prezenþa cãruia s-a strigat
moartea ei. Nu mai este ascultat intelectualul pentru cã nu are nici o putere, nu
dã nimic, nu produce bunuri pentru stomac. Politicianul, chiar dacã e suspectat
de corupþie, este mai respectat, pentru cã
el are putere.
Î ntre angoasele ardelenilor, sula din
coastele lor, este mereu dl. Iliescu . Nu a
fost votat în Transilvania nici în 1992, nici
în 1996, sondajele aratã cã nici acum. ªi
totuºi continuã sã fie cu noi, pentru noi,
pentru binele nostru – aºa zice. Zice, dar
este despãrþit în mod fundamental de noi
prin percepþia asupra proprietãþii. A avea
pãmîntul lui, casa lui, biserica lui este va-

lo area supremã a ardeleanului. Învãþãtura, proprietatea ºi dialogul (poate în primul rînd cel confesional) cu Occidentul
l-au salvat în istorie. Acestea au dus ºi la
un grad mai mare de intelectualitate a pãturii mijlocii ardelene. Ceea ce ºi-ar dori
ardeleanul nu e mare lucru: legi bune,
care sã-i permitã sã se dezvolte dupã puterile lui, sã nu fie subjugat cu biruri care
nu se ºtie în ce loc sau ce mîini ajung, buna funcþionare a instituþiilor, eliminarea
m itei ºi a traficului de influenþã din viaþa
publicã – deºi se descurcã destul de bine
ºi aºa, numai cã de multe ori trebuie
mers pînã la Bucureºti ºi acolo trebuie sã
schimbi mãrcile în dolari. Cu noua putere
care se anunþã se pare cã aceste deziderate nu se vor împlini. Poate sînt atît de înrãdãcinate în funcþionarea politicã ºi a instituþiilor încît e necesarã o reformã a statului. România de astãzi, ºi Ardealul cu
atît mai mult, mi se pare a semãna cu
Itaca dominatã de peþitori care trîndãveau
întrecîndu-se în a cere mîna Penelopei.
Cine poate fi acel Ulise care sã se întoarcã
d in cãlãtorie ºi sã instaureze ordinea?
Bineînþeles nu ordinea dictaturii, ci a normalitãþii democratice …
P.S. Sondaje de ultimã orã prevãd posibilitatea ca în turul doi al alegerilor prezid enþiale sã se întîlneascã Ion Iliescu ºi C.
Vadim Tudor. Ce sã se facã, atunci, cel care nu-l vrea – nici pe unul, nici pe celãlalt. Apreciez cã în Transilvania peste 60%
d intre alegãtori simt acest blocaj: ºansele
candidatului pe care îl voteazã sînt anulate de voturile celorlalte regiuni, iar în turul doi, practic, nu mai aleg. Ceea ce mã
face sã cred, gîndindu-mã ºi la sistemul
american – deºi acolo e federaþie –, cã ar
mai trebui umblat la legea electoralã.
În ultimã instanþã, dacã eu nu-l doresc
p reºedinte pe nici unul dintre cei doi candidaþi amintiþi, nu-mi rãmîne decît boicotul. Unul exprimat public, lucid, ºi nu din
indiferenþã.

le douã partide postcomuniste a trecut
printr-o schimbare radicalã: de la 49%
în septembrie, PDSR a scãzut la 46% la
mijlocul lui noiembrie ºi la 40% la 26
noiembrie, în timp ce PRM în mai puþin de trei luni a înregistrat o creºtere
de peste 100%, ridicîndu-se de la 10%
la 22%.
Din toate acestea putem trage conclu zia cã baza electoralã a blocului
postcomunist este comunã, dar, ceea
ce este ºi mai important: funcþioneazã
pe principiul vaselor comunicante. Scãderea care are loc într-o parte este însoþitã de o creºtere în aceeaºi proporþie,
avînd loc în mod obligatoriu de cealaltã
parte. În acest fel pare a se realiza ºi
u n ul dintre principalele cerinþe ale regimurilor politice democratice: omogen izarea politicã. Partidele politice rãmase în afara acestui mecanism (PNL
ºi UDMR) sînt condamnate la un rol
marginal.
Democraþia româneascã a ajuns întro capcanã din care nu existã ieºire: cu
cît e mai disperatã încercarea de scãpa-

re, cu atît mai ucigãtoare e strînsoarea
ei. Altfel spus: cu cît se va strãdui mai
tare Adrian Nãstase pentru continuarea
politicii pro-occidentale (ºi consolidarea propriei sale poziþii de putere), prin
alcãtuirea unei coaliþii informale cu liberalii, cu PD-ul scãpat de Petre Roman ºi cu U.D.M.R., cu atît va risca mai
mu lt pierderea bazei sale de alegãtori
în favoarea PRM-ului.
Aceeaºi logicã infernalã condiþioneazã ºi relaþia dintre Iliescu ºi Vadim
Tudor. Cu cît încearcã primul sã parã
mai european ºi mai dornic sã garanteze continuitatea politicii interne ºi externe, cu atît mai mult va fi pãrãsit de
cei care nu mai suportã continuarea
politicii actuale.
Sistemul politic romãnesc tradiþion al, democraþia duplicitarã, semioccidentalã ºi semibalcanicã a eºuat. Se pare cã de acum încolo nu avem de ales
decît între radicalismul orb al lui Vadim
ºi un sistem politic nou, cu adevãrat democratic.

MOLNÁR Gusztáv

Vremea Românilor
PCalea-mãMoþilor,pe
limbîndu-

la Cluj, în faþa
sediului PUNR
am remarcat sloganul electoral cu ciudatã rezonanþã al partidului-fantomã
(PNR), condus de Virgil Mãgureanu:
„Vremea noastrã! Vremea românilor!”.
În noiembrie 1989, exact acum 11
an i, am scris despre cãderea iminentã a
lui Ceauºescu, într-un articol intitulat
Minotaurul rãtãcit, care a apãrut în
Magyar Napló, sãptãmînalul lansat cu
cîteva luni în urmã al Uniunii Scriitorilor din Ungaria. La Congresul al XIV-lea
al Partidului Comunist, dictatorul român – simþindu-ºi pesemne sfîrºitul,
dar ºi direcþia din care îl ameninþa –
ºi-a anunþat pretenþia pentru Basarabia. A fost un semn clar cã ºi-a pierdut
raþiunea sãnãtoasã, cã s-a rãtãcit în
propriul labirint. În martie 1990 îi primeam deja pe prietenii noºtri români
cu numãrul special al revistei Magyar
Napló, dedicat în întregime revistei 22,

la centrul de conferinþe al Ministerului
de Externe Ungar din strada Béla király.
E ram tocmai pe cale sã consemnãm rezultatele obþinute ºi sã stabilim ce avem
încã de fãcut, cînd irupea în mijlocul
nostru, ca o bombã ºuierînd gata sã explodeze, vestea ciocnirilor sîngeroase
de la Tîrgu Mureº.
„Partida naþionalã”, menitã sã submin eze democraþia ºi sã salvgardeze
elementele mai descurcãreþe ºi mai
in teligente ale Securitãþii ºi nomenclatu rii comuniste, în cursul celor zece
an i trecuþi ºi-a îndeplinit misiunea: a
intervenit totdeauna cu succes – folosin d u n eori bîtele, alteori mass-media
sau microfoanele parlamentului –
atu n ci cînd s-a aflat în faþa „excrescenþelor periculoase” ale democraþiei. Fie
cã era vorba de excluderea foºtilor
fu n cþionari de partid din viaþa publicã,
de privatizarea consecventã ºi politica
pro-occidentalã, de drepturile minoritãþilor sau de regionalism, ei totdeau n a au fãcut ceea ce era necesar ºi,
trebu ie sã admitem, au lucrat eficient.

ªi totuºi, acum aceastã distinsã societate poate sã se retragã de pe scena politicã cu un gust amar, nu cu bucuria
lu cr ului bine fãcut. Cãci munca lor
ºi-a dat roadele, dar ei înºiºi au devenit
inutili. Se pot întoarce în Tusculanumu l lor, sã mediteze asupra crîncenei
opere”.
De acum „mecanismul” funcþioneazã de la sine. Democraþia româneascã
s-a transformat într-o structurã iliberalã, în care orice se poate întîmpla.
Vãzînd creºterea aparent irezistibilã a
PDSR, la început am crezut cã principala ºi cea mai interesantã trãsãturã a
acestei noi democraþii iliberale va fi dispariþia opoziþiei. Nu aºa s-a întîmplat.
Pornind de la datele din ultimile luni
ale sondajelor IMAS ºi CURS, ajungem
la surprinzãtoarea concluzie cã rezultatele PDSR ºi PRM, deci ale partidelor
postcomuniste, luate împreunã de fapt
stagneazã (septembrie 59%, octombrie
63%, 4-8 noiembrie 63%, 12-15 noiembrie 64%, 26 noiembrie 62%). În
acelaºi timp, raportul de forþe dintre ce-
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Continuarea participãrii UDMR la guvernare –
prima fazã a democraþiei consensualiste româneºti?
M

olnár
G usztáv
este cel care a
pus poate cel
mai clar subiectul raporturilor de putere
între români ºi
m aghiari în
termenii unei
relaþii consensuale1. Aceastã orientare
s pre o formulã consensualistã rezultã, de
altfel, în mod firesc din toatã perspectiva
s a asupra temei maghiare în context românesc. El propune transformarea
Transilvaniei, unde locuieºte majoritatea
covîrºitoare a comunitãþii, într-o regiune
„comunã” a maghiarilor ºi românilor de
acolo - adicã a „transilvanilor” -, astfel ca
provincia sã-ºi prezerve valorile civilizato rii prin devoluþia ei în cadrul statului
2
român . Dacã Transilvania este spaþiul
co mun a douã comunitãþi care se definesc pri n distincþia lor faþã de restul
populaþiei României ºi dacã acestea urm eazã sã exercite puterea obþinutã prin
devoluþia provinciei, atunci trebuie gãsitã
o regulã de împãrþire a ei. Se pune întrebarea care este regula optimã, într-o regiune în care existã douã comunitãþi
avînd o viaþã comunitarã relativ separatã
ºi aflate în proporþii (33%-64%) care
p ermit intrarea lor în competiþie 3. Cred
cã Molnár Gusztáv are perfectã dreptate
sã prefere regula consensualã – dacã este ºi posibilã – algoritmului pur democratic, care atribuie puterea majoritãþii.
Sp iritul a ceea ce trebuie fãcut este descris precis de cãtre Molnár: „Aceastã
democraþie prin consens, care cautã
ar monie, vrea sã rezolve conflictele
pri n cooperarea diverselor elite, ºi nu
prin decizie majoritarã”. Este, fãrã doar
ºi poate, absolut nefiresc ca o majoritate
de 50% plus unu sã poatã lua orice decizie asupra sorþii unei minoritãþi de 50%
fãrã unu. Dar nefiresc este ºi atunci cînd
o comunitate de 80% poate face abstracþie de o comunitate de 20% despre care
cunoaºte destul de puþin ºi de a cãrei
s o artã nu-i pasã prea mult.
Problema tezei lui Molnár Gusztáv
este cã devoluþia Transilvaniei pare – în
orizontul de timp relevant din punct de
vedere politic – cu totul iluzorie ºi ca urmare, planificarea regulilor de administrare a devoluþiei cu totul gratuitã. Dacã
existã o problemã consensualistã, atunci
ea ar putea avea în vedere comunitatea
m ag hiarã din România în raport cu
populaþia româneascã – ºi nu comunitatea maghiarilor transilvani în raport cu
comunitatea românilor transilvani. Deplasînd scara comunitarã, vedem însã cît
de mult se schimbã logica a ceea ce se
poate face ºi deci, a ceea ce se va cãuta a
fi fãcut. Într-un fel se pune problema negocierii între reprezentanþii unor comunitãþi aflate în raportul de 1 la 3 4, altfel
pentru un raport de 7 la 1005. Este una
s ã r ezolvi temele unei populaþii de
7,7 milioane de locuitori, alta, ale uneia
6
de 23 de milioane . În sfîrºit, dacã poþi
imagina (forþînd lucrurile) cã „românii
din Transilvania” s-ar putea vedea reprezentaþi, în chestiuni de ordin specific comunitar, de cãtre „o anumitã elitã” 7,
aceastã presupoziþie mi se pare cu totul
lipsitã de sens pentru „românii” din România.

Un spaþiu îngust dar foarte
important
Iatã de ce spaþiul de negociere inter-comunitarã, în România, este foarte strîmt.
El se reduce, de fapt, la micul dar importantul spaþiu de negociere dintre coaliþia
majoritarã ºi reprezentanþii minoritãþii
maghiare atîta timp cît aceastã comunitate îºi va legitima o unicã formaþiune a
sa. Ce poate oferi majoritatea? Acceptarea,
respectarea ºi eventual, dezvoltarea unui
proiect comunitar maghiar, incluzînd,
eventual, o reprezentare maghiarã în spaþiul instituþional.
Atît substanþa cît ºi garanþia înþelegerii
inter-comunitare – dacã o punem în
aceºti termeni - este participarea formaþiunii reprezentative minoritare la guvernare. Dacã: (i) existã un numãr de obiective considerate centrale de cãtre minoritate ºi acestea sunt acceptate; (ii) este asigurat beneficiul de participare intituþionalã la guvernare; (iii) subiectele negociate
sunt în principal de ordin etno-cultural ºi
nu ideologic; (iv) colaborarea la coaliþia
guvernamentalã rezultã dintr-o motivaþie
etno-politicã ºi nu din necesitatea pur
pragmaticã a obþinerii puterii, atunci putem vorbi despre realizarea unei înþelegeri inter-comunitare.
U n exemplu „clasic” este statutul minoritãþii suedeze din Finlanda unde Partidul Popular Suedez s-a aflat aproape constant, dupã rãzboi, în coaliþia guvernamentalã. Bakk Miklós are dreptate sã observe cã acesta „n u îi þine pe [suedezi]
un iþi în acelaºi fel în care o face UDMR”
ºi cã „ar monizarea intereselor suedeze
nu are loc în interiorul Partidului Popular Suedez ºi printr-un corp special (…)
Parlamentul Suedez din Finlanda” 8. Ceea ce înþeleg eu de aici este însã faptul cã,
p e de o parte, Finlanda nu este România
(sau invers9), pe de altã parte, cã este
greu sã tratezi aranjamentul numit mai
sus - constanþa participãrii la guvernare –
drept „un model consensual”10. Presupoz iþia unei democraþii consensuale este cã
regula ca atare a fost acceptatã, ceea ce se
negociazã mai departe este doar substanþa consensului. La noi lucrurile aratã diferit. Ceea ce are astãzi de negociat comunitatea maghiarã prin participarea la guvernare, nu este numai substanþa, ci însãºi asumarea regulii consensuale, a pãstrãrii locului în guvern în ciuda varietãþii
ideologice a partidelor româneºti majoritare.

Patru întrebãri –
patru rãspunsuri

Aº sistematiza puþin problemele pe care le
ridicã tema unui aranjament de particip are a UDMR la un guvern PDSR ºi coloratura sa consensualã: (a) dacã este posibilã în principiu o asociere între cele douã
fo rm aþiuni; (b) dacã este ºi realistã; (c)
d acã asocierea este raþionalã; (d) dacã defineºte un fenomen consensual.
(a)Asocierea PDSR-UDMR este posibilã
în mãsura în care proiectele pregãtite de
PDSR pentru guvernare nu intrã în conflict cu obiectivele UDMR. În acest mom ent existã un program al (sigur) viitorului partid de guvernãmînt ce ne poate
oferi rãspunsul la întrebare. PDSR a lansat programul sãu de guvernare în luna

octombrie 2000, într-un moment cînd
sondajele arãtau, practic toate, o victorie
zdrobitoare a partidului. Ultimele detalii
ale programului au fost definitivate în zilele premergãtoare lansãrii, cu siguranþa
faptului cã acesta ar fi ºi un proto-program de guvernare. Aceste afirmaþii sunt
cu atît mai valabile în ceea ce priveºte capitolul referitor la domeniul minoritãþilor
naþionale.
Programul conþine declaraþii formale
de genul: „Protecþia minoritãþilor naþion ale va fi realizatã prin asigurarea posib ilitãþilor pentru manifestarea liberã
ºi deplinã a tuturor minoritãþilor, a respectãrii drepturilor omului, în conformitate cu angajamentele României de
in tegrare europeanã ºi euro-atlanticã ”
d ar ºi oferte concrete: „ PDSR va acþiona
pentru continuarea ºi dezvoltarea iniþiativelor instituþionale ºi legislative din
ultimul deceniu”. Este o trimitere implicitã la cîteva teme legislative rãmase în
suspensie, precum legea administraþiei
locale. Tema instituþiilor care vizeazã discrim inarea ar deveni ºi ea o chestiune la
care PDSR ar fi în situaþia sã dea un rãspuns.
Iatã formularea: „PDSR va acþiona
pen tr u dezvoltarea diversitãþii culturale
în folosul întregii societãþi, în scopul excluderii apariþiei unor curente de orientare extremistã care promoveazã intoleranþa ºi ura interetnicã”. Nu poate fi trecutã cu vederea. A vedea diversitatea etno- culturalã ca o valoare ce este pusã în
contrapunct cu atitudinile extremiste reprezintã un fel de declaraþie privind atitudinea faþã de un partid anti-maghiar cum
este România Mare. Teza pare a fi întãritã
de cãtre o altã idee: „În concepþia PDSR,
minoritãþile sunt pentru orice þarã o
mare resursã. Un bun management al
acestei resurse este o cale de a servi in
egalã masurã dezvoltarea identitãþii
minoritãþilor, cît ºi o cale de a garanta
co o perarea interculturalã. Acest model
po ate fi definit, ca un model civic-multicultural”.
Ideea unui „management al diversitãþii
etnice” sugereazã o viziune de tip-inginerie socialã care nu-ºi are locul în acest domeniu. Dar conceptul unui „model civicmulticultural” este ceva nou în programele partidelor politice. Interpretarea datã este în linii mari corespunzãtoare: asigurarea unui cadru comunitar favorabil
dezvoltãrii fiecãrui model cultural; transferul cãtre majoritate a valorilor culturale
ale minoritãþilor; gestionarea diversitãþii,
a tensiunilor ºi a distorsiunilor ce pot sã
aparã la un moment dat, astfel încît sã
poatã fi prevenite conflictele. Nu este clar
în ce mãsurã însuºi PDSR este conºtient
d e anvergura pasului doctrinar pe care l-a
fãcut.
PDSR mai are în vedere lãrgirea cadrului existent pentru reprezentarea minoritãþilor în structurile de decizie ºi administrare ºi asocierea lor la actul de guvernare. Referirea la maghiari este explicitã.
Lor le promite lãrgirea cadrului existent
al învãþãmîntului, interconectarea ºi integrarea problemelor culturale în limba
maghiarã la radio ºi televiziune, asigurarea condiþiilor pentru folosirea limbii materne în activitãþile publice. Ideea garantãrii unei corecte reprezentãri în structurile socio-profesionale constituie o altã
asumare a unor responsabilitãþi concrete.

ªtim cu toþii cã programele de guvernare pot fi un petec de hîrtie. Se pot da
exemple de declaraþii ale liderilor PDSR
care au spus cu totul altceva despre atitud inea viitorilor lideri naþionali faþã de tem a maghiarã. Referirile recente ale lui
Ion Iliescu la motivaþia separatistã a universitãþii maghiare aratã cît de suspicioºi
trebuie sã fim faþã de PDSR. Dar existenþa capitolului despre minoritãþi în prog ramul amintit oferã un spaþiu perfect
pentru negocierea condiþiilor unei viitoare coaliþii. La nivel de principiu, nu vãd
cum UDMR ar putea nega astãzi prezenþa
unei porþi deschise pe care sã intre, dacã
vrea.
(b) Dacã nu existã un obstacol teoretic,
se poate trece la tema obstacolului practic.
B akk Miklós face urmãtoarea observaþie
în articolul citat: „o pþiunile de bazã ale
UDMR nu pot fi dizolvate în orice formã
de coaliþie sau parteneriat politic”.
Aceasta ºi pentru cã „electoratul UDMR –
deºi nu a renunþat la identitatea sa etnicã – nu se mai mulþumeºte cu un program construit pe logica «autoapãrãrii»”. Din nou, el are perfectã dreptate la
nivel general – desigur, nu orice tip de
coaliþie este posibilã – ºi este acoperit la
nivel real – vezi votul maghiarilor la alegerile locale. Dar argumentele lui B akk
Mik lós nu demonstreazã imposibilitatea
unei alianþe anume cu PDSR. Apoi - ºi
aceasta este problema principalã – ming ea se aflã, ca sã spun aºa, în „curtea comunitãþii maghiare”. Reuºesc sau nu maghiarii din România sã se punã de acord
asupra unui proiect de parteneriat cu formaþiunile politice româneºti – oricare –
care sã le permitã garantarea intereselor
comunitare? Impun sau nu anumite forþe
interne UDMR o linie radicalã faþã de
PDSR prin ameninþarea cu spargerea
Uniunii, capturînd astfel o altã linie politicã ce ar dori continuarea guvernãrii? Nu
ºtim. Ne aflãm în faþa unor detalii ale vieþii
interne UDMR ºi ale relaþiei formaþiunii
reprezentative cu comunitatea de la care
îºi trage voturile. Dacã lansarea unei astfel
d e strategii este consideratã realistã de
cãtre unii lideri ai acesteia, iatã un lucru
care se poate ºti doar din interiorul Uniunii. Pe de altã parte, „realismul” într-o astfel de situaþie nu poate fi perceput a priori
d e cãtre de actori. Doar experienþa promovãrii concrete a unei opþiuni îþi spune dacã
ea avea sau nu ºansã (ºi nici atunci în totalitate, atît de mult conteazã un proiect
social pe mici detalii). Iatã de ce prima întrebare pe care este firesc sã ºi-o punã liderii maghiari ar fi în ce mãsurã opþiunea
este sau nu raþionalã. Apoi, dacã ea poate
fi „suportatã” de comunitate.
(c) Deci, marea întrebare se referã la
raþionalitatea opþiunii UDMR, de a oferi
maghiarilor din România proiectul unui
statut partenerial faþã de români, recunoscut prin constanþa participãrii la guvernare. Mi se pare ciudat faptul cã mulþi
dintre criticii „inconfortabilei alianþe” nu
remarcã faptul cã de abia prin asta mag hiarimea ar deveni o comunitate „fondatoare” a statului, în sensul gîndit de
proiectele sale vechi 11. Mi se pare ºi mai
ciudat sã vezi mulþi maghiari punînd la
îndoialã succesul participãrii la coaliþia
majoritarã între 1996-2000. Lista ameliorãrilor legislative, instituþionale, avan-

tajelor practice, în planul mentalitãþii publice ºi a relaþiilor internaþionale este atît
d e mare încît, în ciuda frustrãrilor pentru
lucrurile dorite ºi nerealizate, doar o rup ere serioasã de realitate poate nega
avantajele participãrii UDMR la guvernare. Maghiarii trebuie sã aibã în vedere
Continuare pe pagina 3
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Molnár Gusztáv preferã însã termenul
„consociativ”: „ªansele democraþiei consociative în Transilvania”, Provincia nr.
6, 2000. Pînã acum, referirile în limba
românã la volumul lui Arend Lijphart,
Democracy in Plural Societies (1977)
au folosit traducerea „consociaþionism”.
Recenta carte a lui Lijphart, Modele ale
democraþiei (1977), Polirom, 2000 utilizeazã termenul „consensualist”. Aº prefera acest termen.
2
Molnár Gusztáv, „Problema transilvanã”, în Gabriel A ndreescu, Molnár
Gusztáv (eds.), Problema Transilvanã,
Editura Polirom, 1999, pag. 12-40.
3
Tendinþa intrãrii în competiþie dintre
d ouã sau mai multe comunitãþi naþionale se poate verifica ºi din existenþa conflictelor. Acestea sunt mult mai numeroase acolo unde proporþiile se apropie ºi
foarte rare acolo unde minoritãþile sunt
covîrºite numeric de majoritate.
4
Conform recensãmîntului din 1992,
este de fapt vorba despre 1.603.923 maghiari la 5.684.142 români (Árpád E.
Varga , „Limbã maternã, nationalitate,
co nfesiune. Date statistice privind
Transilvania în perioada 1880-1992”, în
Fizionomia etnicã ºi confesionalã a regiunii carpato-balcanice ºi a Transilvaniei, Odorheiu Secuiesc, 1996, pag.
83-133.
5
În schimb, în context etno-cultural, se
pãstreazã o problemã de fond, indiferentã la scarã: perpetuarea majoritãþii, aºa
cum nu se întîmplã în cazul segmentãrii
ideologice a spaþiului politic între majoritate-opoziþie – unde funcþioneazã regula
alternanþei.
6
Nu este deloc ciudatã funcþionarea sistemului consociativ în þãrile mici, precum Olanda, Belgia sau Elveþia.
7
Presupoziþia este de fapt formalã. Ea ar
fi contestatã de o lungã listã de fracturi în
interiorul societãþii româneºti transilvane, dintre care una, radicalã, era notatã
tot în numãrul din octombrie al Provinciei de cãtre Ovidiu Pecican: fractura
dintre o majoritate „care continuã sã fie
profund ancoratã în logica ºi ritualurile de clan ancestral, o logicã tribalã” ºi
o minoritate care „a descoperit individualismul burghez ºi raþionalitatea
cartezianã … cãutînd sã construiascã
un alt tip de solidaritate”.
8
Bakk Miklos, „Modele ºi alternative”,
Provincia
nr. 6, 2000.
9
Existã un sens „tare” ale acestei ironii,
pe care îl gãsim în Modele ale democraþiei (p. 278), al lui Lijphart: „democraþia
consensualistã s-ar putea sã nu fie capabilã sã prindã rãdãcini ºi sã înfloreascã
d acã nu este susþinutã de o culturã politicã consensualistã .”
10
Acesta este ºi motivul pentru care, în
articolul susþinînd prima datã importanþa participãrii UDMR la guvernare în ciuda schimbãrii majoritãþii politice, nu am
vorbit despre „consensualism” (Gabriel
Andreescu, „Alegerile local ºi definirea
unui alt joc politic”, Provincia nr. 3,
2000).
11
„Fondatoare” în sens metaforico-simbolic, nu juridic.
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Un partid regional în Transilvania –
o mînã de ajutor pentru PDSR

e fondul nemulþumirilor socio-economice, electoratul românesc tinde
sã se radicalizeze ºi sã dea încredere mai
degrabã forþelor politice antireformiste
decît partidelor cu platformã democraticã. Maturizarea politicã a opiniei publice
autohtone continuã sã întîrzie nu doar
datoritã tarelor dobîndite pe parcursul
celor 50 de ani de comunism. Întîrzierea
a fost accentuatã de felul în care partidul
lui Ion Iliescu a administrat treburile þãrii, aproape mereu prin mãsuri de crizã,
d ar ºi de ezitãrile coaliþiei guvernamentale din ultimii patru ani ºi a liderilor acesteia, care au amînat reforma economicã,
reforma politicã ºi reforma moralã. La
p er s istenþa mentalitãþilor comuniste
s -au adãugat pe rînd refuzul PDSR de a
se alinia împreuna cu celelalte state din
z o nã pentru a respecta drepturile minoritãþilor ºi celelalte standarde cerute de
s tatele occidentale democraþiilor incip iente, iar apoi incapacitatea forþelor dem o cratice care au preluat puterea în no-

iembrie 96 de a pune în aplicare program e reformatoare.
Î n acest peisaj de politici ambigue, de
conservare a vechilor structuri, de declaraþii îngrijorate de unitatea ºi integritatea
statului venite nu doar dinspre experþii
serviciilor de informaþii greu de reciclat
s au dinspre înalþii ofiþeri ai armatei educaþi în regimul ceauºist ºi chemaþi în
funcþii de mare rãspundere de regimul
Constantinescu, ci ºi de la preºedintele
Constantinescu în vremea cînd nu renunþase la lupta pentru încã un mandat,
d iscuþia despre un partid regional transilv anean ar putea fi utilã doar la nivel teoretic. Dar ºi teoretizãrile de acest tip ar
p utea fi folosite de politicienii naþionaliºti
în propriile lor scopuri ºi transformate în
trambuline electorale care sã atragã din
nou atenþia asupra „pericolului care vine
dinspre graniþa de vest”, dupã o sintagmã des folositã de regimul Iliescu.
Gusztáv Molnár a deschis recent discuþia despre necesitatea formãrii unui
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criu aceste
rînduri la
cîteva ore de la
încheierea oficialã a campaniei electorale. Tabloul politic care se prefigureazã (cel puþin) pentru urmãtorii patru ani, aºa cum ni-l aratã ultimele sondaje, este unul dezarmant ºi grotesc în
acelaºi timp. (E ºi greu sã gãseºti termenii
de comparaþie potriviþi pentru sentimentele pe care þi le provoacã o astfel de imag ine. Pe cine sã invoci? Pe Kafka? Goya?
Or well? Pe toþi trei?) A spune cã ne întoarcem în trecut este prea puþin. Dupã mineriada de „primãvarã-iarnã” din 1999,
scriam cã „am fost iarãºi ce am fost”.
Acum avem toate „ºansele” sã devenim
mai mult decît atît… (Dacã ar fi sã completãm rubrica Jurnal din infern a celor
de la Academia Caþavencu, am putea
spune cã la ora asta, acolo sus, pardon,
acolo jos, e bal mare: tovarãºii au cumpãrat deja ºampaniile.)
Riscul ca România sã se îndrepte cu
adevãrat „într-o direcþie greºitã”, adicã sã
rateze obiectivul maximal pentru urmãtorii 5-10 ani – integrarea euro-atlanticã –
este acum mai mare. Clasa politicã româneascã va da pe 26 noiembrie un test care
s-ar putea sã fie istoric. E clar cã miza
acestui scrutin nu o mai constituie cîºtigaContinuare de pe pagina 2
mai ales acest raþionament: formaþiunile
politice româneºti pot sã facã apel la logica alternanþei la putere, mizînd pe erodarea partidelor guvernamentale ºi „eliberarea” locurilor pentru opoziþie. Desigur,
aceastã logicã este cu totul irelevantã
p entru minoritatea maghiarã. „Raþiunea” aflãrii în opoziþie ar trebui susþinutã
mult mai convingãtor decît se întîmplã
astãzi 12.
Este adevãrat cã existã o problemã a
„demnitãþii” participãrii la guvernare alãturi de un partid care a avut în trecut manifestãri de multe ori respingãtoare - une-

rea alegerilor de cãtre unul sau altul dintre
partide, de cãtre unul sau altul dintre candidaþi, ci însãºi democraþia. Tocmai pentru
cã e fragilã. Procentajul nesãnãtos de mare pe care-l are PDSR în opþiunile electoratului, ascensiunea nu mai puþin patologicã a PRM ºi faptul – de o perversitate socialã tipicã – prin care, peste douã sãptãmîni, intelectualii care au cerut retragerea
din cursa prezidenþialã a unuia din candidaþii cu ºanse pentru a opri calificarea în
turul doi a lui C.V. Tudor, se vor afla în situaþia de a-l vota pe candidatul PDSR (mã
ºi întreb dacã Ion Iliescu va putea suporta
catarsisul acestui „supliciu”), sînt toate
semne ale unui sistem politic instabil. Paradigma politicã româneascã a ultimului
deceniu îºi culege astãzi „roadele”. Incap abilã de a se schimba în interior, clasa
politicã nu poate aduce schimbãri nici la
nivel societal (principalii candidaþi la preºedinþie, mai puþin candidaþii UDMR ºi
PRM, au fãcut parte, într-un fel sau altul,
d in structurile PDSR, de unde ºi aventura
„vadimianã”– bazatã ºi pe saturaþie – pe
care ne-o propune, iatã, aproape un sfert
d in electoratul care se prezintã la vot).
A m fãcut aceastã introducere pentru a
aºeza oarecum în context ideile cuprinse
în rîndurile de mai jos, considerînd prezentul politic prea pregnant pentru a face
abstracþie de el.
le, expresie a unui anti-maghiarism jignitor. Aº susþine cã mãsura demnitãþii este
datã de mãsura proiectului pentru minoritatea maghiarã. A gîndi comunitatea ca
un partener al definirii ºi garantãrii identitãþii multiculturale a statului român mi
se pare mai mult decît suficient.
(d) Dacã este depãºitã ºi aceastã ultimã
fazã, ar mai rãmîne sã vedem în ce mãsurã rãmînerea UDMR la guvernare dupã
alegerile din toamna anului 2000 aratã
ex istenþa unui model consensualist. Desigur, aceasta ar însemna infiriparea unei
înþelegeri consensuale a raporturilor dintre comunitatea maghiarã ºi comunitatea

p artid transetnic în Transilvania. Dar cui
ar folosi acest partid? Ce doctrinã ºi ce
ideologie va adopta el? Care este scopul
sãu final? Sînt cîteva întrebãri care se
pun de la sine. Cred cã articolul lui
Ovidiu Pecican, apãrut în ultimul num ãr al Provinciei argumenteazã suficient de bine de ce Ardealul are nevoie de
un spaþiu civic transetnic de dezbatere
p ub licã ºi nu de un partid politic. La întrebarea cui ar folosi în acest moment
un partid regional în Transilvania, rãspunsul este destul de simplu, dacã analizãm acþiunile politice ale ultimilor zece
ani: în primul rînd politicienilor care
cultivã latura naþionalistã a electoratului
º i Partidului Democraþiei Sociale, în mod
s pecial, fiindcã va putea deturna cu uºurinþã atenþia opiniei publice de la chestiunile sociale ºi economice pe care a
promis sã le rezolve imediat ce ajunge
la guvernare, spre alte spaime, pe
care mulþi dintre români nu le-au depãºit încã.

Gusztáv Molnár, care a adus în discuþie necesitatea formãrii unui partid regional în Transilvania, argumenteazã pe baza teoriilor consociative rolul pe care
aceastã regiune l-ar putea avea în dezvoltarea pluralistã a României. Dar demons traþia sa þine prea puþin cont de realitãþile imediate, de posibilitãþile ºi capacitãþile politicienilor români ºi maghiari de a
p une în practicã elementele democraþiei
consociative. Românii din Transilvania
au într-adevãr o istorie lungã a exerciþiului democratic ºi o tradiþie a legalismului
dus pînã la ultima limitã, dar transilvanismul, rãmîne pentru cei mai mulþi rom âni din Ardeal, mai degrabã o „chestiune” culturalã, decît o ideologie politicã.
E s te evident, chiar dacã Gusztáv
Molnár ez itã sã o spunã direct, cã formarea unui partid regional în Transilvania
ar avea ca scop, pe termen mediu, obþinerea autonomiei acestei regiuni. Românii se tem, însã, cã acesta ar fi primul pas
spre desprinderea Ardealului. ªi cîtã vre-

me România nu va fi integratã în Uniunea Europeanã aceastã temere nu va dispãrea ºi orice discuþie despre regionaliz are ºi autonomie va fi privitã în cel mai
fericit caz cu scepticism, chiar dacã mecanismele acestor descentralizãri pot fi
înþelese raþional ºi sînt circumscrise cadrului legal. Pe de altã parte un partid regional nu poate fi constituit de sus în jos,
dupã modelul centralismului democratic. Atunci cînd ardelenii, indiferent de
etnia din care fac parte, vor trãi cu mult
mai bine decît locuitorii celorlalte provincii, cînd îºi vor fi rezolvat problemele
interetnice pe plan regional fãrã interv enþia centrului, cînd opinia publicã de
aici va fi pregãtitã pentru o descentralizare politicã, atunci probabil cã politicienii
transilvãneni ºi intelighenþia ardeleanã,
eliberaþi de complexul periferiei, vor lua
în discuþie ºi problema unui partid regional. Pînã atunci, însã, orice forþare a notei în aceastã direcþie ar putea comprom ite pentru multã vreme aceastã idee.

Mi-am pro pus ca prin acest articol sã
completez opinia colegilor mei în problema legatã de oportunitatea/inoportunitatea înfiinþãrii ºi existenþei unui partid regional care sã reprezinte interesele Transilvaniei ºi ale Banatului (în accepþiunea
lor din limbajul com un, chiar dacã Ovidiu
Pecican 1 are dreptate atunci cînd susþine
cã din punct de vedere al implementãrii
unui asemenea proiect, este nevoie de o
diferenþiere mai nuanþatã a regiunilor din
zona intracarpaticã). Datoritã însã spaþiului redus pe care economia acestui numãr mi-l oferã, voi puncta doar cîteva idei
principale, urmînd ca în numãrul urmãtor ele sã fie completate ºi detaliate.
Mai întîi, aº reaminti cã problema înfiinþãrii unui partid/organizaþii într-un
sistem democratic, chiar ºi instabil, dupã
cum aminteam, este o problemã de opþiune. Nu vãd prin ce - cu toatã naivitatea
pe care aº putea-o sugera - poate fi un
partid regional (de fapt, precedentul moldovean existã deja, asta în ce priveºte România!), mai inoportun în momentul de
faþã decît partidele care, prin programele,
simbolistica ºi discursul lor continuã „meritoriu” - mentalitatea dominantã a
perioadei comuniste. Din contrã (în fond,
una din raþiunile pentru care un astfel de
partid ar lua fiinþã ar fi tocmai contrabalansarea reflexelor de gîndire, comportament ºi limbaj politic ale acestora). Nu
vãd prin ce, înfiinþarea unui partid regional ar aduce neapãrat apã la moara celor
d o uã p artide care iau azi împreunã
aproape douã-treimi din voturile electo-

ratului. Aº merge chiar mai departe. A
spune cã un partid regional al ardelenilor
ºi bãnãþenilor este contraproductiv, e ca ºi
cum am fi spus înainte de 1989, cã Paul
Goma, Dorin Tudoran, Doina Cornea sau
M ircea Dinescu, pentru a aminti doar cîteva exemple de vertebralitate de atunci,
ar fi fãcut jocul sistemului de atunci. ªi
nu sînt convins cã proporþiile trebuie pãstrate.
Pe de altã parte, unul din principiile de
psihologie socialã legate de construcþia
socialã a realitãþii – cel al lui Thomas –
spune cã lucrurile devin reale prin definirea lor ca atare. Ce vreau sã sugerez cu asta? Apariþia unui partid transilvan pe scena politicã româneascã, într-adevãr, nu
pare posibilã în momentul de faþã pentru
cã nu existã încã suportul social necesar
ca acest lucru sã se realizeze. Spun suportul necesar, deoarece ar fi o greºealã sã
credem, cã în cazul unui referendum
despre, sã zicem, oportunitatea unei autonomii regionale, aceastã problemã nu
ar avea aderenþi (ºi în condiþiile unei
campanii prealabile). Iar acest suport,
p entru a elimina eventualele temeri nejustificate, n-ar veni doar din partea comunitãþii maghiare.
R ostul unui spaþiu public cum e cel
propus de Provincia tocmai acesta cred
cã este: de a dezbate o problemã din vocabularul termenilor tabu ai lexicului politic românesc. Pînã la capãt. Adicã pînã la
clarificarea ºi gãsirea unui rãspuns, fie el
pozitiv sau negativ, în funcþie de varianta
pentru care optãm fiecare. Verificarea va-

labilitãþii rãspunsului ales, prin urmare a
oportunitãþii existenþei unui astfel de partid poate fi fãcutã doar în cunoºtinþã de
cauzã, de cãtre cei pe care problema
transilvanã îi priveºte direct.
Cã un astfel de partid este sau nu de
dorit, cã el produce tensiuni… Repet, într-o societatea în care þapul ispãºitor ºi
capra vecinului sînt la ele acasã, nu cred
cã „problema transilvanã” e mai mult decît un pretext. Temerile privind integritatea naþionalã sînt, am mai spus-o, numai
d e partea celora care nu ne cunosc. La urma urmei, problema este în felul lor de a
gîndi, în cultura lor politicã ºi în felul în
care considerã sã respecte sau nu valorile
democraþiei. Lipsa aceasta de încredere
faþã de românii ardeleni (ce sã mai spun
d e maghiari, care din acest punct de vedere nici mãcar cetãþeni second hand nu
sînt) este dovada nu numai a necunoaºterii, dar trãdeazã o mentalitate de panoptic
foucaultian. A fi ardelean/bãnãþean este
perfect compatibil cu calitatea de român
sau maghiar (nu aºa cum încercau sã ne
arate zilele acestea mai marii în talk-shourile televizate, în speþã, domnii Florin
Cãlinescu ºi Marius Tucã, cînd nu-ºi puteau explica de ce un Frunda György, respectiv Sabin Gherman au o atît de puternicã identitate regionalã). Ardealul fãrã
ardeleni, butada lui Brãtianu, îºi pãstreazã încã, cel puþin în Vechiul Regat, actualitatea.

românã. Dar nu cred cã putem vorbi despre consensualism dacã însuºi principiul
de administrare a puterii publice este pus
la îndoialã la fiecare nouã rundã de alegeri ºi la fiecare moment mai delicat al
afirmãrii drepturilor minoritãþilor. Iatã de
ce, pregãtirea unui obiectiv consensualist
prin asocierea la noua guvernare ar trebui
sã gãseascã UDMR cu o listã foarte clarã
de cereri dar nu mai puþin, cu o definire
clarã, ºi pentru ea ºi pentru parteneri, a
unei noi reguli a jocului politic din România. Are UDMR de propus comunitãþii maghiare, înaintea alegerilor de la 26 noiembrie, un nou proiect? L-aº cita pe Salat
Levente, nu pentru a-l susþine (nu am o

astfel de legitimitate) ci datoritã ethosului
imp resionant al comentariului sãu: „Deciziile insuficient cumpãnite, purtînd
pecetea voluntarismului politic ºi a unui
nivel teoretic îndoielnic, vor determina
ºi în viitor un comportament al reprezentanþei politice a maghiarimii din România fãcînd abstracþie ºi mai departe
de avertismentul lui Bibó, anume cã demo craþia autenticã nu se poate baza pe
temeri care se întreþin reciproc”13.

în interiorul statului român - întrucît
prin însãºi logica definiþionalã a unei federaþii, componentele federaþiei nu pot fi
în niciun caz supuse unui proces de redefinire teritorialã, aºa cum se poate face
cu unitãþile administraþiei locale. (William H. Riker, „European Federalism.
T he Lessons of Past Experience”, în Joachim Jens Hesse and Vincent Wright
(ed.), Federalizing Europe? The Costs,
Benefits, and Preconditions of Federal
Political Systems, Oxford University
Press, 1996).
13
Salat Levente, „Starea de spirit a maghiarimii din România”, Provincia nr. 7,
2000.
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Chiar dacã maghiarii se gîndesc la perspectiva unei federaþii europene în care
graniþele sã fie absolut transparente, ei
nu vor scãpa de constrîngerea negocierii

1

Ovidiu Pecican: Partid transetnic sau
forum civic? în Provincia, nr. 6.

4
BAKK Miklós

De la origini la începuturi
C

onsider cã
cele mai
utile scrieri de
pînã acum ale
Provinciei sunt articolele semnate de
1
Marius Cosmeanu ºi Ovidiu Pecican .
Ambele vorbesc despre raþiunile pentru
care a fost conceput de fapt acest proiect
d e realizare a unui spaþiu public comun,
ad icã despre rãspunsul la întrebarea: ce
sã facem cu ardelenitatea care zace sub
forme diferite în noi. Ele grãbesc definirea mai clarã a spaþiului nostru de acþiune, a posibilitãþilor tematice ºi a alternativelor strategice, iar prin aceasta, cred,
conduc iniþiativa noastrã de la origini la
începuturi, de la presupuneri la fapte.
În cele ce urmeazã doresc sã discut douã probleme. Mai întîi, consider cã e important sã vedem cum percepem „problem a transilvanã” în cadrul dezbaterii declanºate. În al doilea rînd, aº dori sã schiþez care sînt concepþiile strategice care au
fost fundamentate pînã acum de percepþii
ale „problemei transilvane”.

Între a fost ºi va fi

În credoul Provinciei (Ce vrem, Provincia nr. 1, aprilie 2000) – nãscut în urma
unor compromisuri îndelung finisate ºi a
mai multor armonizãri ale textului – sînt
puþine reperele din care sã aflãm ce fel de
Transilvanie ne dorim. În scurtul text programatic realizat cu dicþionarul democraþiei, figureazã de fapt – dincolo de afirmaþiile principiale pur valorizatoare – douã
obiective: 1. am dori sã facem din Ardeal
un centru; 2. vrem o ardelenitate care sã
poatã îngloba tradiþiile ºi identitãþile diferite într-un sistem consociativ modern.
A cesta este „sîmburele tare” al Provinciei
ºi, se pare, cã abia acum am ajuns în faza
în care, pe lîngã acest program, sã formulãm ºi cîteva concepþii strategice.
Operaþionalizarea ideilor referitoare la
ard elenitate nu este însã uºoarã, deoarece
– dupã cum reiese ºi din dezbaterea pe
tema literaturii transilvane – Transilvania, ca entitate simbolicã ºi teritorialã, ºi
ca ºi concept istoric este perceputã ºi înþeleasã în mod diferit. Mai exact, percepem
diferit tocmai „problema transilvanã”.
Dup ã cum vãd eu lucrurile, în aceastã
p ercepþie diferitã se amestecã de fapt trei
categorii ale imaginii despre Ardeal, trei
nivele ale perceperii ardelenitãþii.
Înainte de toate avem o ardelenitate
„in vitro”, care reprezintã ardelenitatea
istoriilor oarecum deja încheiate. Aceasta
formeazã corpusul istoriilor care se contrazic una pe alta ºi despre care trebuie
neapãrat sã vorbim, ºi care – la nivel discursiv – sînt istorii care trebuiesc „discutate-divulgate reciproc”. În schimb, din
punctul de vedere al problemei noastre,
ele au în comun faptul cã sînt greu de actualizat, cu alte cuvinte sînt greu de transp us în perspectiva constructivã pe care
ºi-a asumat-o Provincia. Sursa acestei dificultãþi o constituie desigur faptul cã
punctele de vedere naþionale, care diferã
în abordarea istoriei Ardealului, au dus la
o depozitare destul de diferitã a modelelor. Prin ieºirea saºilor din convieþuirea
româno-maghiaro-sãseascã, formele istorice (medievale) ale consociaþiei prezintã mai puþin interes în zilele noastre,
iar raportul dintre tradiþia ideii maghiare
a principiului legitimitãþii dreptului public ºi punctul de vedere naþional-civic
(emancipator) românesc din secolul XIX
se pune ºi azi în termeni contradictorii.
Totodatã, o altã problematicã a ardelenitãþilor percepute ca istorie încheiatã este cã

ele ridicã praguri senzoriale diferite în faþa percepþiei lor actuale.
U n lucru este însã cert: cã ardelenitatea „in vivo” – celãlalt nivel al percepþiei
ardelenitãþii – perceputã ca prezent este
mult mai refractarã faþã de punctul de vedere constructivist. Problema centralã a
acestei respingeri, care de altfel poate fi
argumentatã sociologic ºi economic cu
nenumãrate date – este cã hegemonia comunistã a ºters definitiv caracteristicile
sociale ºi civilizatorii care dãdeau specificitatea Transilvaniei ºi, prin urmare, ardelenitatea modernã ca strategie regionalã ºi-a pierdut fundamentele.
2
Formularea scepticã a lui Sorin M itu
pleacã de la spectacolul pe care îl oferã
p rezentul (care înseamnã – dupã cum ved em – ºi retrãirea trecutului comunist),
acest aspect reieºind ºi prin unele elem ente ale dezbaterii despre literatura
transilvanã. Problema ardelenitãþii – spunea Egyed Péter – este cã atributului «ardelean» nu i se asociazã nici o valoare,
p entru cã – de exemplu – nu ne referim
la nici o calitate atunci cînd spunem: reþea de ºosele ardelene3. Cu toate acestea
au apãrut cîteva scrieri importante pentru
noi, la limita dintre ardelenitatea „in vitro” ºi cea „in vivo”. Mã gîndesc aici, printre altele, la eseul Provincia ratatã al lui
4
Alexandru Cistelecan .
Pentru programul Provinciei însã, cel
mai important punct de vedere este cel
constructivist, al aredelenitãþii „in statu
nascendi”. Aceasta se bazeazã ºi ea pe realitãþi, dar pe realitãþi care sunt pãrþi ale
unor evoluþii, ºi din acest motiv ele pot fi
interpretate ºi sînt de interpretat, însã tocmai prin aceasta ele devin elemente care
lãrgesc imaginarul politic ºi astfel, constuctivitatea de care este atîta nevoie. Printre realitãþile acestei ardelenitãþi „in actu/in statu nascendi” putem enumera – de exemplu – datele geografiei electorale, mult mai
dezvoltata societate civilã transilvanã (lucru demonstrabil ºi statistic), sfera administraþiei locale cu relaþii occidentale mult
mai vaste, harta investiþiilor strãine etc.
Prin urmare, aceastã constructivitate este
singura cale prin care ºi trecuturile „încheiate” pot fi puse într-un fel în legãturã.

Strategii consociative ºi
UDMR
Tot ceea ce M olnár G usztáv descrie ca model în studiul sãu ªansele democraþiei
consociative în Transilvania (Provincia,
nr. 6, oct. 2000), pare, la o primã citire, fãrã îndoialã iluzoriu. Dacã însã îl proiectãm
asupra ultimilor zece ani ai UDMR, în
mintea multora dintre noi s-ar putea naºte
urmãtoarea idee: cã istoria ne duce cîteod atã, fãrã sã ne dãm seama, chiar în pragul alternativelor.
U n observator atent poate lesne vedea
cã la sfîrºitul ciclului guvernamental
1996-2000 s-au conturat deja, în mare,
cele trei strategii pe care le-a urmat UDMR
în ultimul deceniu. Mã grãbesc sã fac clarificãrile de rigoare: denumirea de strategie
nu o folosesc în sens general, în accepþiunea sa introdusã de limbajul jurnalistic ºi
conform cãreia prin strategie înþelegem
scopuri sau obiective concepute – sau cel
puþin exprimate discursiv – pentru a fi realizate pe termen lung.
Pentru cã strategiile UDMR nu apar
doar în obiectivele care figureazã în programul ei. În parte este vorba de strategii
mascate (în sensul cã nu sunt conºtientizate), a cãror „materie primã” este în micã mãsurã de naturã raþionalã: ele sînt for-

mate de acele credinþe, norme ºi opinii pe
care nu le prea întîlnim în dicursul public.
Funcþia obiectivelor propuse de UDMR nu
este doar aceea ca, prin forþa mobilizatoare a unei imagini de viitor comune, sã facã
d in comunitatea maghiarã din România
un electorat unitar (funcþie ideologicã), ci
ºi de a asigura mijloacele prin care elita –
pe seama jocului fin al producerii ºi dezamorsãrii tensiunilor – sã se poatã stãpîni
aceastã identitate colectivã existentã.
Sînt douã strategii care pot fi legate de
pãrþi textuale din programul UDMR.
Prima este strategia autonomiei naþionale; aceasta este prezentã în documentele UDMR practic din 1992 încoace. Scopul
autonomiei, dupã cum în ultimii opt ani
acest lucru a ºi fost concluzionat de elita
U DMR, chiar dacã este legitim în termeni
democratici, el nu este un obiectiv realist.
În interiorul UDMR acest lucru a dus la
apariþia unor linii de clivaj specifice, cu valoare principialã: un soi de împãrþire între
pragmatici ºi idealiºti în ce priveºte tipurile
de discurs ºi de atitudini. Tematizarea ei
ideologicã se concretizeazã prin opoziþia
„moderaþi”-„radicali”. În ce priveºte funcþia strategiei autonomiste, în ultima perioadã ea a servit de fapt douã scopuri: a) a
reprezentat un instrument critic, care în
comparaþie cu practica politicã existentã
s- a putut oricînd valorifica; b) a fost o epistemã (punct de pornire al oricãrei tematizãri), la care a putut face referire orice iniþiativã de reformã organizaþionalã. Este
clar deci, de ce strategia de autonomie s-a
transformat în cadrul UDMR într-o „strategie de opoziþie”
Cealaltã strategie legatã (ºi) de prog ram: strategia regionalã transilvanã.
Ea a fost inclusã în programul Uniunii la
congresul UDMR din 1999, de la Miercurea Ciuc, program care a fost lãrgit de
aceastã datã cu un singur nou capitol – cel
referitor la interesul regional al Transilvaniei. Chiar dacã nu e un capitol foarte bine
elaborat, ideologii lui au scos totuºi în evidenþã un aspect: cã strategia regionalã înseamnã pentru Uniune ieºirea, pe baza intereselor regionale, din cadrul actual al
parteneriatelor posibile. Aceastã strategie
– spun ei – va fi verificatã de dinamica regionalã ce se va dezvolta – în urma primirii Ungariei în Uniunea Europeanã – la
graniþele de est ale UE, aducînd astfel „în
faþã” nu doar „elita regionalã” a UDMR (a
cãrei formare o putem deja observa în reþeaua de legãturi existentã între elita administrativã ºi sfera întreprinzãtorilor din
provincie), dar ºi elitele transilvane cu interese similare din restul partidelor.
Se poate deja observa, cã ambele strategii depãºesc într-un fel sau altul structura
actualã a statului român. Din punctul de
ved ere al UDMR, autonomia naþionalã ºi
regionalismul transilvan se bazeazã pe
considerentul cã integrarea maghiarilor
din România poate deveni realitate numai
dacã ºi structura de drept public a statului
român va oglindi realitatea istoricã, ºi anume, cã aici trãieºte o comunitate maghiarã
semnificativã ºi care se considerã autohtonã. Prin urmare, statul român, atît din
punctul de vedere al instituþiilor de drept
public cît ºi al bunurilor simbolice oferite
cetãþenilor, trebuie sã þinã cont de prezenþa comunitãþii maghiare.
Concepþiile (naþionale) despre autonomie se leagã în mare mãsurã de proiectele
elaborate în perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale (în care apare ºi ardelenitatea „in vitro”). Obiectivul apãrut în capitolul de program al UDMR privitor la regionalismul transilvan este însã mai apropiat

de concepþia formulatã în cîteva din scrierile Provinciei, avînd aºadar în vedere o
ardelenitate care trebuie construitã.

Strategii consociative ºi
societãþi pilon
Cea de a treia strategie am putea-o numi
5
strategia consociativã . ªi aceasta a cîºtigat teren tot prin participarea la guvernare
a UDMR. În realitate însã, ea a devenit o temã de dezbatere ºi pentru opinia publicã6
în ultimele douã-trei luni, cînd ºansele
unei coaliþii UDMR-PDSR au oferit posibilitatea a numeroase prognozãri. Prin participarea UDMR la guvernare s-a putut verifica nemijlocit legitatea – cunoscutã deja
în democraþiile occidentale – conform cãreia „sistemele politice parlamentare devin pãrþi organice ºi integrate ale sistemului instituþional al statului”7. Pentru alegãtorii maghiari din România aceasta s-a
manifestat prin tensiunea creatã de diferenþa dintre acest stat român, „nelegitim”,
care nu le aparþine, ºi „partea legitimã”
din el, UDMR-ul. Pentru elita UDMR este
vorba în schimb de tensiuni oarecum productive, a cãror rezolvare constituie o prob lemã continuã, am putea spune chiar zilnicã. ªi felul în care este rezolvatã aceastã
problema – se pare – este identic cu încercãrile de formare ºi consolidare a societãþilor cunoscute în ºtinþele politice sub denumirea de „societãþi pilarizate” (din engl.
pilarization – n.tr.).
În esenþã nu e vorba de altceva decît de
nivelul social al funcþionãrii modelului
consociativ al lui Arend Lipjhart , preluat ºi
de M olnár Gusztáv. În privinþa þãrilor europene divizate în ce priveºte subculturile
politice, bunãoarã Olanda, Belgia sau Austria8, la rãdãcinile divizãrii lor politice întîlnim grupurile culturale, clar demarcate
una de alta. În acelaºi timp, putem observa cã elmentele „moi” (atitudini, ideologii,
concepþii despre lume) ale subculturii politice (identitate de grup) sînt întregite ºi
menþinute de grupul respectiv printr-o organizare (instituþionalã) „durã”. Subculturile politice se organizeazã în piloni (sociali) care „… reprezintã reþeaua de partide, de sindicate, instituþii media, cluburi,
organizaþii de tineret, de petrecere a timpului liber sau de altã naturã, care se îng rijeºte de nevoile comunitare ale membrului de partid de la vîrsta tinereþii pînã la
bãtrîneþe, integrîndu-l în partid, satisfacîndu-i nevoia de întovãrãºire ºi izolîndu-l de
membrii altor subculturi politice9. Pilonul
este acea subculturã care face posibilã,
p rin structura sa organizaþionalã integral
instituþionalizatã ºi armonizatã ierarhic, ca
membrii sãi sã poatã activa în toate domeniile vieþii prin instituþiile care îi aparþin,
realizînd prin aceasta ºi o recunoaºtere a
sa, din partea fiecãrui actor politic, ca entitate de sine stãtãtoare ºi creatoare de societate10.
Modelul politic format în societãþile pilarizate funcþioneazã pe baza unor compromisuri care nu pun în pericol identitatea subculturilor. Adicã: consensul dintre
piloni ºi ordinea distribuirii bunurilor publice între subculturi sînt date de compromisul dintre elitele care le reprezintã.
Deci, prin participarea la guvernare,
UDMR – al cãrei electorat tinde sã funcþioneze ca o astfel de comunitate subculturalã
– a pornit de fapt pe un drum trasat de o
strategie consociativã latentã, netematizatã.
Numai cã întrebarea care se pune este
dacã aceasta ajunge pentru ca în cadrul
instituþional actual sã aparã un model
consociativ în România. Consider cã în Ro-

mânia de azi nu existã condiþiile necesare
p entru ca acest lucru sã se realizeze.
În primul rînd, nu existã condiþiile politice. În recenta carte a lui Lijphart 11 – ºi în
care în loc de modele consociative vorbeºte de democraþii consensuale – autorul
enumãrã caracteristicile mediului politic
în care poate apãrea un model consociativ/o democraþie consensualã. Acestea
sînt: 1. împãrþirea puterii executive în cabinete de coaliþie; 2. un echilibru de putere între executiv ºi legislativ; 3. un sistem
multipartidist în care nici unul din partide
sã nu poatã obþine majoritatea absolutã; 4.
sistem cu reprezentare proporþionalã; 5.
corporatism puternic al grupurilor de interese; 6. guvernare federalã ºi descentralizatã; 7. parlament puternic bicameralist;
8. rigiditate constituþionalã; 9. control constituþional; 10. bancã centralã independentã12. Se poate observa, cã nu toate cond iþiile existã ºi în România, ºi aceste condiþii nu sînt, încã, nici aceleaºi pe care le citeazã ºi M olnár Gusztáv13 ºi care asigurã
funcþionarea modelului.
Dar pentru crearea consociaþiei existã ºi
o altã condiþie, mai grea de îndeplinit, la
care Lijphart face doar referire, spunînd cã
pentru funcþionarea modelului consociativ
este nevoie de „o culturã politicã consen14
sualistã” . „Societãþile pilarizate”, care
servesc ca bazã pentru democraþiile consensuale, sînt funcþionale (atunci apare între parteneri „o culturã politicã consensualistã”), doar dacã în spatele fiecãrui memb ru se aflã un „pilon” (segment social) 15.
Dar cum datoritã tradiþiei sale istorice,
acest lucru nu stã în picioare în cazul României, avem toate motivele ca pe baza
programului Provinciei sã analizãm aparte condiþiile de „pilarizare” transilvanã, cadrul ei regional. Pentru cã se poate realmente întîmpla ca alternativele sã fie mai
aproape decît ne închipuim, motiv pentru
care trebuie sã dezbatem nu numai originile lor, ci ºi începuturile acestora.
Tr a d u c e r e d e M a r i u s C OS M EA N U
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1. guvern de largã coaliþie, care uneºte la
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Caius DOBRESCU

Transilvania, România ºi Europa
1
Într-un numãr anterior
al Provinciei îmi propuneam sã vorbesc despre sistemul de prejudecãþi care, în opinia mea, menþine încã pe
mu lþi dintre intelectualii de calitate
maghiari ºi români din Transilvania în
tranºee separate, creîndu-le sentimentu l defensivei reciproce. Cred cã, abordînd acest subiect, mã achit de o obligaþie an gajatã deja faþã de cititori, ating
o ch estiune fundamentalã a relaþiilor
in teretnice din regiunea noastrã ºi realizez ºi un foarte potrivit prolog la prezentul eseu despre perspectivele Transilvaniei.
Am sã prezint sistemul de prejudecãþi sus-amintit pornind de la un studiu
de caz cît se poate de relevant. În opinia
mea, între reacþiile generate de conceptu l de „multiculturalism” lansat de mediile intelectuale ºi politice româneºti
în contextul dezbaterii legate de înfiinþarea unei universitãþi publice cu predare în limba maghiarã, ºi conceptul de
„democraþie consociativã”, lansat de
prietenul ºi colegul nostru din redacþia
Provinciei, dl. Molnár Gusztáv, existã
an u mite asemãnãri semnificative.
Sã mã explic. Pentru opinia publicã
maghiarã, în special pentru mediile intelectuale ºi politice, „multiculturalismu l” pare parola unui complot menit
sã menþinã o stare de fapt consideratã
discriminatorie faþã de minoritãþi în
sistemul românesc de educaþie. Ar fi
vorba de utilizarea unui concept cu alurã postmodernã pentru a ascunde perpetuarea unei politici naþionaliste,
esen þialmente ostile faþã de dezvoltarea
în vãþãmîntului în limbile minoritare.
În mod simetric, conform publicului
român esc atent la dezbaterea intelectu alã - ºi mã bazez acum pe reacþii mai
degrabã indirecte, pe sugestii ºi insinuãri prezente ºi în unele articole, dar
în special în discuþiile personale - ideile
d-lui Molnár Gusztáv despre devoluþia
statului, despre descentralizare, despre
avantajele unui sistem al parlamentelor locale, de tip federal, ºi, nu în ultimul rînd, despre un sistem politic
„consociativ” în Transilvania, ar reprezen ta o formã de perpetuare a revizion ismului maghiar tradiþional, sub aparenþele unui limbaj conceptual cosmopolit.
E xplicaþia acestui mecanism de decodare reciprocã a mesajelor se aflã, în
opinia mea, în celebra carte a lui Bibó
István Mizeria micilor state din Europa de Est. În opinia celebrului politolog, pe care nu este prima datã cînd o
reamintesc în paginile Provinciei, democraþiile create în zona noastrã geo-politicã dupã primul rãzboi mondial
s-au prãbuºit pe rînd, dinãuntru, nu
datoritã presiunilor externe, ci datoritã
faptului cã valorile liberalismului modern au fost sacrificate idealului de
creare a unor state naþionale centralizate ºi omogene. Conform acestei tradiþii politice, dezbaterile filosofice, principiile, proiectul modernizãrii sînt percepu te ca „mofturi” pe care ºi le pot permite marile puteri, „micilor state din
Europa de Est” nerãmînîndu-le alt
ideal politic decît realismul naþionalist.

E ste vorba aici de un fel de naturalism
în care statele/culturile (asocierea este
esenþialã) „mari” ºi „mici” reprezintã
specii diferite, cu anatomie ºi morfologie diferitã, cu moduri diferite de a percepe timpul ºi spaþiul, cu (pentru a
vorbi ºi limbajul spiritualismului) destine etern diferite.
În ãuntrul acestor cadre de gîndire,
maghiarii ºi românii nu ar putea decît
un singur program, presupus a fi rãmas acelaºi de-a lungul ultimelor douã
secole (cel puþin): salvgardarea cu orice preþ nu doar a unor interese naþionale (care, atîta timp cît sînt definite ºi
ar gumentate raþional, pot fi perfect legitime), ci a unei foarte profunde fiinþe
naþionale traduse prin perfecta suprapunere între stat, etnie, culturã ºi teritoriu. Din perspectiva acestui mesian ism naþional, toate ideile politice devin secundare ºi instrumentale. Temerile reciproce ale elitelor intelectuale
maghiare ºi române cu privire la „comploturile” legate de „multiculturalismul românesc” ºi „federalismul magh iar” se subsumeazã, în opinia mea,
imaginarului politic descris mai sus.
De altfel, abordarea confrontaþionalã
poate fi înþeleasã ca un cerc vicios : suspiciunea faþã de mesianismul naþional
al celuilalt se alimenteazã cel mai ades
din persistenþa, mai mult sau mai puþin conºtientã, a propriului mesianism
naþional.
Am prezentat pînã aici un model
simplificat al percepþiei reciproce a elitelor maghiare ºi române. Cred, totuºi,
cã în ambele comunitãþi existã un procen t important de persoane care realizeazã cã modernitatea nu s-a limitat sã
ofere noi instrumente de autoafirmare
u nui suflet colectiv arhaic, ci a adus cu
sine o înnoire profundã a valorilor ºi
men talitãþilor din partea noastrã de lume. Cu alte cuvinte, oricît s-ar dori de
diferite ºi unice, „micile state ale Europei de Est” sînt totuºi angajate într-o
miºcare globalã a ideilor, într-un proces de transformare a identitãþii ºi a reprezentãrilor asupra identitãþii care,
chiar dacã nu a ajuns pînã la noua conºtiinþã pan-europeanã a vecinilor de la
Apus, are totuºi în urma sa secole de
evoluþie.
Privind din aceastã perspectivã, nucleul dur al mesianicilor naþionali de
astãzi ne va apãrea nu ca purtãtor al
u n u i mesaj spiritual etern, ci ca reprezentînd relicva realismului politic post-romantic al celei de-a doua jumãtãþi a
secolului al XIX-lea. „Naþionalismul”
în su ºi ni se va pãrea ca reprezentînd un
conglomerat nu neapãrat armonios de
idei politice provenind din etape istoriceºte vorbind succesive ale modernitãþii, dar care, la nivelul mentalitãþilor, îºi
sînt contemporane. ªi va trebui sã conchidem cã existã ºi subculturi politice atît în Ungaria, cît ºi în România, atît în
spaþiul cultural maghiar al Transilvaniei, cît ºi în cel românesc - pentru care
proiectul modernitãþii sau/ºi proiectul
mai mult sau mai puþin alternativ al
postmodernitãþii reprezintã opþiunea
fu n damentalã, în plan intelectual, etic
ºi, nu în ultimul rînd, politic.
Nu vreau sã spun prin aceasta cã nu
existã specia celor care utilizeazã concepte sofisticate împrumutate din ºtiin-

þele politice ºi ale culturii pentru a susþine, în mod deschis sau „ascuns”, crezu ri naþionaliste dintre cele mai stricte.
Pen tru acest tip de atitudine, dusã la ultimele consecinþe, aº folosi inspirata
sintagmã care dã titlul unui eseu al
d-lu i Andrei Cornea referitor la opera
cunoscutului militant protocronist ºi
naþional-comunist, dl. Ilie Bãdescu :
ºovinism postmodern. Dar, aºa cum
nu toþi ºovinii sînt „postmoderni”,
(u nii dintre ei urmãrind, de exemplu,
sã traducã ideile ºi sentimentele galeriilor permanente ale echipelor naþionale
de fotbal într-un limbaj cît de cît articulat), nici toþi „postmodernii” nu sînt
niºte cripto-ºovini.
Conceptul de „multiculturalism” nu
a apãrut în dezbaterea publicã român eascã printr-un ºiretlic balcanic, printr-un hocus-pocus politicianist, urmãrin d sã abatã atenþia Uniunii Europene
de la adevãratele probleme ale minoritãþii maghiare. Evident, conceptul a
ajuns sã fie manipulat cu un cinism nu
n eapãrat inteligent de unii dintre actorii scenei politice, dar acest fapt, real ºi,
fãrã discuþie, compromiþãtor, nu poate
ºter ge, totuºi, o altã realitate, care þine
de istoria ideilor : de-a lungul anilor
'80, în mediile intelectuale româneºti,
s-au discutat multe dintre ideile „postmodernismului” occidental, cel mai
ades în mod informal, dar, într-o anumitã mãsurã, ºi în presa culturalã care
pãstrase o minimã autonomie faþã de
cenzura comunistã. Deci apariþia
„multiculturalismului” pe piaþa conceptelor trebuie înþeleasã - indiferent
dacã ne satisface sau nu ºi indiferent
dacã ne satisface sau nu soluþia globalã
a „postmodernismului” - ºi din perspectiva unei elaborãri teoretice mai
ample, la care au participat scriitori,
teoreticieni ai literaturii ºi artelor, filosofi, istorici, gînditori sociali (þinînd, în
general, dar nu exclusiv, de aºa-numita
„Gen eraþie '80”) ale cãror obiective explicite erau pluralismul politic ºi toleranþa.
Dezbaterile grupului Limes al intelectualilor maghiari ardeleni, desfãºurate tot în anii '80, (despre care, de altfel, am aflat ºi eu chiar din paginile
Provinciei), reprezintã dovada concludentã a unui efort de elaborare conceptu alã colectivã care, chiar dacã nu seamãnã perfect cel ce se desfãºura simultan în cîmpul intelectual românesc (în
special prin faptul cã dimensiunea sa
politicã este mai evidentã, mai asumatã) este, totuºi, în mod evident însufleþit de aceleaºi valori ale democraþiei liberale, ale pluralismului, individualismului, scepticismului dez-ideologizat
ºi raþionalismului tolerant. În aceste
con diþii, acea parte a opiniei publice român eºti care cunoaºte adevãrata istorie
in telectualã a anilor '80 (cea underground), ar trebui, printr-un minim efort
de empatie, sã înþeleagã cã ºi propunerile teoretice maghiare de tipul „devoluþiei” sau „democraþiei consociative în
Transilvania” reprezintã expresia unui
spirit al veacului care începe sã se man ifeste atît în Europa occidentalã, cît ºi
în Europa de Est, în momentul în care
caracterul ireversibil al disoluþiei sistemului comunist devenise o evidenþã.
Aceste concepte nu exprimã în mod di-

rect „tradiþia” culturii politice maghiare, chiar dacã, în bunul stil postmodern, ele invocã uneori (resemnificîndu -le) realitãþi politice sau juridice ale
Ardealului medieval. Principalul motor
al acestei elaborãri teoretice este, ca ºi
în cazul celei româneºti, nu pasiunea
naþionalã, ci pasiunea ideilor ºi dorinþa
de a participa la dezbaterile de avangardã din gîndirea europeanã.
În acest punct, simt nevoia sã fac cîteva precizãri privind funcþia socialã a
in telectualilor. Una dintre perspectivele
adoptate cu predilecþie în critica utopianismului comunist este aceea de a
„demasca” rolul politic jucat în aceastã
tragedie ideologicã de intelectuali.
Con sideraþi agenþi ai agresiunii adeseori criminale a utopiei asupra realitãþii, aceºtia sînt atacaþi atît dintr-o perspectivã anarhistã (Jan Mahaiski ºi,
mai tîrziu, preluîndu-i ideile fãrã sã-l
citeze, Konrád György ºi Szelenyi
Iván), cît ºi dintr-o perspectivã neo-conservatoare (Paul Johnson, Norman
Podhoretz) sau liberalã (Alain Besançon). Influenþele acestei tendinþe
de cu lpabilizare moralã a „intelectualilor” s-au fãcut resimþite ºi în Europa de
Est, în epoca post-comunistã. Suspiciun ea faþã de „fantasmele” acestora a fost
alimentatã atît de continuatorii realismului politic de tip comunist, cît ºi de
intelectualii care încercau sã-ºi schimbe complet „look”-ul de dizidenþi idealiºti pozînd în oameni de acþiune pragmatici de tip anglo-saxon. Conjuncþia
pervers-accidentalã dintre cinismul celor dintîi ºi veleitarismul celor din urmã a dus la crearea unei largi preconcepþii împotriva „ideilor” (identificate
cu „utopiile”) în politicã.
Aceste evoluþii au fãcut sã fie ignorat
mãruntul detaliu cã subminarea utopianismului comunist este, în bunã
mãsu rã, tocmai opera intelectualilor
acu zaþi ulterior de utopianism. Totodatã, bunul-simþ al majoritãþii care se declara împotriva oricãror „experimente”
de inginerie socialã (atitudine cu care
este greu sã nu fii de acord) a dus, din
nou printr-un efect pervers, la margin alizarea ºi chiar la dispreþuirea uneia
din tre resursele cele mai importante
ale oricãrei societãþi care traverseazã o
crizã profundã : creativitatea intelectu alã. Diferitele categorii de nostalgici
convinºi cã modelul statului perfect se
aflã în trecut (fie la 1900, fie în epoca
in terbelicã, fie în perioada în care comu nismul pãrea sã se lanseze economic prin împrumuturi contractate în
O ccident), ca ºi diferitele categorii de
euro-tehnocraþi, convinºi cã integrarea
eu ropeanã se reduce la montarea ingin ereascã a unui sistem legislativ care va
începe sã funcþioneze imediat (ca
Pin occhio) exact la parametrii la care a
fost proiectat, resping cu aceeaºi antipatie gîndirea prospectivã ºi elaborarea
con ceptualã, necesare, de cele mai
multe ori, tocmai pentru a salva spiritul programelor de integrare european ã împotriva literei lor.
Su spiciunea faþã de pasiunea ideilor,
faþã de creativitatea intelectualã reprezintã ºi ea o sursã a iritãrii provocate de
propuneri teoretice de tipul „multiculturalismului” sau ale „regionalismului
civic”. În mod semnificativ, acestea nu

acþioneazã doar mecanismele neîncrederii dintre etnii, ci ºi tensiunile dintre
diferitele think tank-uri experimentale,
pe de o parte, ºi politicieni sau formatori de opinie, pe de altã parte. Desigur,
su spiciunea faþã de utopianism, faþã de
derapajele imaginaþiei nu este nefondatã ºi este unul dintre meritele fundamen tale ale democraþiei acela cã obligã
orice inovaþie sã treacã prin filtrul unei
dezbateri publice. Dar rãul pe care
vreau sã-l semnalez nu este reprezentat
de scepticismul pragmatic - indispensabil oricãrui proces real de dezvoltare
- ci teama aproape visceralã faþã de idei,
considerate a fi periculoase, subversive,
explozive, antinaþionale, iresponsabile,
demon ice etc. O teamã prin care, dacã
stãm sã ne gîndim, societatea civilã din
România reproduce, inconºtient, atitudinea… partidului comunist ºi a poliþiei sale politice.
Obsesia de a citi în permanenþã printre rînduri, de a surprinde într-o frazã
sau un cuvînt adevãratele intenþii ale
„celu ilalt” este ºi ea o inerþie tipic comu nistã. În spaþiul public creat de o
democraþie funcþionalã, ideile sînt
ch iar ceea ce sînt ºi ajung, mai devreme sau mai tîrziu, sã exprime adevãratele valori ºi interese ale oamenilor. Într-o democraþie nu este nevoie sã fii
aten t, ca în comunism, la dantelãria sofisticatã a sensurilor figurate, a polisemiilor ºi omonimiilor. Cei ce nu reuºesc sã depãºescã nevrozele totalitarismului continuã sã vîneze nuanþele de
limbaj, fãrã sã fie atenþi la ideile cu adevãrat importante, care sînt exprimate
clar ca lumina zilei.

2

În continuare voi încerca sã exprim un

pu n ct de vedere referitor la propunerea/provocarea lansatã de dl. Molnár
Gu sztáv cu privire la, ca sã-l citez exact,
„ªan sele democraþiei consociative în
Transilvania” (Provincia , nr. 6, octombrie 2000). Am început prin „curãþirea” ºi „deminarea” spaþiului în care
încerc sã-mi construiesc opinia fiindcã
mi se pare foarte important sã se înþeleagã cã eu nu-l bãnuiesc pe dl.
Molnár de nici un fel de gînduri ascu n se, de nici un fel de duplicitarism
sau „machiavellism”. Unul dintre motivele pentru care domnia-sa mi-a cîºtigat respectul este chiar modul desch is în care exprimã opinii dintre cele
mai îndrãzneþe ºi nonconformiste.
Con vingerea mea este cã pasiunea care
se degajã din eseurile ºi studiile sale altfel foarte sobru argumentate nu este
în nici un caz pornitã din tradiþia mesian ismelor etnice ardelene, ci este pasiu ne pentru idei, pentru miºcarea însãºi a intelectului.
Cu aceste precizãri, voi intra în sfîrºit în fondul problemei. Cu atît mai
mu lt cu cît dl. Molnár, de data aceasta
în calitatea sa de „redactor coordonator” ºi, deci, de moderator permanent
al dezbaterilor noastre, mi-a fãcut în
repetate rînduri observaþia cã mã sustrag de la abordarea chestiunilor cu
adevãrat serioase care se dezbat în paginile Provinciei. Am sã iau, aºadar, taurul de coarne ºi am sã mã pronunþ în
Continuare pe pagina 6
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ch estiunea „partidului transetnic”. Voi
spune de la bun început cã ideea mi se
pare productivã, dar principiile pe care
le-aº invoca în sprijinul ei ºi procesele
politice pe fundalul cãrora o vãd proiectatã sînt sensibil diferite de cele care
joacã în propunerea teoreticã a d-lui
Molnár.
Atît în articolul sãu despre ªansele
democraþiei consociative în Transilvania, cît ºi în majoritatea studiilor
publicate în Provincia sau în contribuþia domniei-sale la incitantul volum
Problema transilvanã pe care l-a editat împreunã cu dl. Gabriel Andreescu ,
dl. Molnár ar gumenteazã în favoarea
u n ei autonomii regionale transilvane
pornind de la premisa eºecului previzibil al integrãrii euro-atlantice a Român iei. Domnia-sa considerã cã între þãrile central-europene care au devenit
membre NATO ºi care avanseazã relativ
rapid spre statutul de membru cu
drepturi depline al UE ºi þãrile sud-est
eu ropene cu aspiraþii similare, dar cu
u n n ivel de demaraj economic, social
ºi politic mai prost, s-a creat deja un
decalaj structural. Ar fi vorba, aºadar,
de o instalare în durata lungã : pe de o
parte, a statelor central-europene, care
s-au înscris pe traiectoria dezvoltãrii de
tip occidental, pe de altã parte, a României, Bulgariei - eventual Iugoslaviei
- care s-au instalat în subdezvoltarea
cronicã de tip, sã spunem, latino-american. Înãuntrul acestui cadru, pe care
îl considerã ca dat, dl. Molnár analizeazã ºansele Transilvaniei de a ocoli
fatalitatea subdezvoltãrii, contînd pe
originile ºi tradiþiile pluraliste ale societãþii sale, care o fac mai aptã sã dezvolte o democraþie liberalã stabilã ºi
eficientã.
În opinia mea, dl. Molnár suprapun e în demonstraþie douã seturi distincte de opuse. Pe de o parte, este vorba
de perechea democraþii liberale - democraþii „iliberale” (acest din urmã
con cept fiind preluat de la politologul
egiptean Fareed Z akaria), pe de altã
parte, de perechea democraþii „omogen e” - democraþii „consociative” (ultimu l concept datorîndu-se politologului danez Aren Lijphardt ). Într-o primã
miºcare, dl. Molnár considerã cã Român ia se înscrie în categora democraþiilor „iliberale” care „au acceptat democraþiile de tip occidental drept sistem politic propriu, dar nu sînt capabile sã facã instituþiile acesteia sã funcþion eze”. Acest blocaj instituþional prelungit deja de 10 ani (o perioadã criticã, în viziunea d-lui Molnár) ar duce
România în situaþia de failed state - de
stat „eºuat”. Într-o a douã miºcare teoreticã, se vorbeºte despre „catastrofa
cu ltu ralã” pe cale de a se desãvîrºi în
Regat, înþelegîndu-se prin aceasta cã
omogen izarea politicã, adminsitrativã,
cu lturalã produsã de comunism este
continuatã direct de omogenizarea
produ sã de o democraþie centralizatã,
care îºi propune sã ofere niºte libertãþi
u n iversale ºi abstracte, neþinînd cont
de „segmentarea” culturalã a societãþii. Preluînd o tipologie a lui Gabriel
Almond , dl. Molnár considerã cã modelul democraþiei bazate pe o culturã
politicã omogenã este specific anglo-saxon - „nu este vorba de omogenitatea comunistã sau postcomunistã, dar,
oricum, este totuºi omogenitate” - precizeazã autorul.

Din suprapunerea acestor douã
obiecþii rezultã cã democraþia român eascã este iliberalã deoarece… nu
este „consociativã” - adicã tinde cãtre o
omogenitate politicã de tip, aº spune
eu , mai degrabã francez decît anglo-saxon , care a suprimat diversitatea culturalã a Regatului ºi ameninþã sã „desãvîrºeascã aceastã catastrofã” ºi în
Transilvania. Înþeleg de aici cã dl.
Molnár adoptã poziþia „fundamentalismului postmodern” care considerã
cã n u mai complexitatea maximã poate
fi funcþionalã ºi cã diversitatea reprezin tã resursa supremã a dezvoltãrii.
Din aceastã perspectivã filozoficã,
obiecþiile domniei-sale par îndreptãþite, dar trebuie sã acceptãm cã ele se referã la întreaga evoluþie a civilizaþiei
e u r opene începînd din secolul al
XIX-lea, fiindcã, dacã acceptãm teoria
cu rentã a modernitãþii ºi modernizãrii,
aceasta este inseparabilã de ideea de
omogenizare - politicã, în primul rînd.
Dacã n e plasãm pe acest teren, între
critica d-lui Molnár la adresa statului

beralã, care nu asigurã nici pe departe
prin cipiul egalitãþii de ºanse, în care
statul este la cheremul unei clici birocratice ºi al unor grupuri de interese
de tip mafiot. Dar aceastã situaþie nu
rezultã dintr-un exces, ci dintr-un deficit de omogenizare, atîta timp cît justiþia, educaþia ºi administraþia moderne,
construite pe principii raþionale, nu
pot funcþiona decît în virtutea „omogen izãrii”, adicã printr-un tratament abstract-egal al cetãþenilor. Garantarea
drepturilor specifice, de exemplu : utilizarea în educaþie, justiþie, administraþie a limbilor materne ale cetãþenilor aparþinînd altor etnii decît cea majoritarã, este o vorbã goalã atîta timp cît
respectivele sisteme de educaþie, justiþie ºi administraþie nu funcþioneazã raþional (deci, urmînd principii „universalizabile”) ºi eficient.
Dar, chiar dacã am separat opoziþia
omogen/consociativ de opoziþia liberal/iliberal, nu înseamnã cã am elimin at problema, pusã cu toatã gravitatea
de dl. Molnár, a incapacitãþii României

parte, ºi actul de guvernare, pe de altã
parte, este absolut tulburãtoare. ªi, cu
toate cã acest blocaj „metafizic” instituie o egalitate sui-generis a tuturor cetãþen ilor acestei þãri, (care suportã cu toþii, „indiferent de naþionalitate”, aberaþiile aceleaºi birocraþii incompetente ºi
cor upte, scãpate de sub controlul politic ºi civic), nu cred totuºi cã el decurge
în vreun fel din asumarea conºtientã a
valorilor ºi principiilor unei democraþii
„omogenizatoare” de tip mai mult sau
mai puþin anglo-american.
Urn irea în timp util a României de
pe linia moartã a integrãrii europene
se leagã de „schimbarea la faþã” a cultu rii sale organizaþionale, de capacitatea de a inerva intelectual reþeaua institu þionalã, de a profesionaliza admin istraþiile, de a transforma gestiunea
afacerilor publice într-o activitate dinamicã, prospectivã ºi creativã. O injecþie
de creier în administraþie este absolut
n ecesarã în primul rînd pentru a putea restrînge statul la un minimum
posibil ºi pentru a elibera în cît mai
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român ºi, sã spunem, aceea a lui
Adorno ºi Horkheimer la adresa raþionalismului european nu mai rãmîn diferen þe sesizabile. Aceasta este, desigur,
o poziþie posibilã, dar atunci se pune
problema dacã vom considera toate democraþiile europene ca „iliberale” pînã
în momentul intrãrii lor în faza „postmodernã” a managementului complexitãþii, a acþiunii afirmative ºi discrimin ãrii pozitive. Se pune, de asemenea,
problema dacã statele central-europene care stau sensibil mai bine decît Român ia în procesul integrãrii europene
au atins aceste rezultate fiindcã au instituit sisteme politice apropiate de
modelul consociativ. Deºi guvernele lor
man ifestã o preocupare mai marcatã ºi
mai coerentã pentru descentralizare ºi
pentru consolidarea autonomiilor locale, cred totuºi cã Ungaria, Cehia sau
Polon ia rãmîn încã foarte departe de
modelul propus de dl. Molnár.
Prin cele de mai sus nu vreau sã susþin cã România de azi ar fi un success
story al democraþiei liberale, ci doar sã
sugerez cã pentru eºecurile ºi întîrzierile în tregistrate în aceastã direcþie se
pot gãsi explicaþii mai directe decît cele
oferite de teoria politicã postmodernã.
România de azi este o democraþie ili-

de-a se ridica la standardele unei democraþii liberale „clasice” sau „convenþionale”. Desigur, s-ar putea specula cã acest eºec însuºi vorbeºte despre
imposibilitatea de a mai construi o democraþie funcþionalã în anul 2000 cu
mijloacele secolului al XIX-lea. Încercarea de a relua astãzi procesul de evolu þie democraticã de acolo de unde a
fost întrerupt în 1945 sau de a reface
evolu þiile democratice ale þãrilor occiden tale ar echivala cu soluþia aberantã
de a parcurge treptat toate revoluþiile
teh n ologice din þãrile dezvoltate, în loc
de a n e concentra eforturile pentru a
n e racorda direct la nivelul tehnologic
cel mai avansat.
ªi totuºi, judecînd în special dupã
prestaþia ultimilor 4 ani, aº spune cã
marea problemã nu a fost aceea de a
in troduce în limbajul politic uzual ºi
ch iar în legislaþie conceptele „diferenþei” ºi „toleranþei” euroconforme - deºi
rezultatele nu sînt ieºite din comun, totuºi cred cã, în acest plan, opinia politicã ºi chiar opinia publicã au înaintat
în tr-un ritm rezonabil. Marea problemã a administraþiilor româneºti a fost
ºi a rãmas incapacitatea de a concepe ºi
a pune în practicã programe ºi politici.
Ru ptura dintre principii ºi idei, pe de o

mare mãsurã iniþiativa privatã.
Datã fiind imensitatea sarcinii formulate mai sus, trebuie sã recunosc cã
scepticismul d-lui Molnár cu privire la
ºan sele de integrare europeanã ale Român iei n u mi se pare deloc exagerat.
De altfel, ziariºtii ºi analiºtii politici român i pe care ataºamentul naþional,
mai mult sau mai puþin civic, nu i-a fãcu t sã-ºi piardã luciditatea sînt la fel de
puþin optimiºti în privinþa ºanselor Român iei de a face progrese rapide ºi sesizabile în direcþia indicatã de Uniunea
E u ropeanã. Nu sînt însã deloc convins
cã aceastã lipsã de perspectivã ar putea
spori în vreun fel ºansele autonomiei
locale în România în general ºi în
Transilvania în special. Este adevãrat
cã acele tipuri socio-politice denumite
de dl. Molnar „maghiarul transilvanist” ºi „românul transilvanist” îºi vor
accen tua, în eventualitatea euro-eºecu lui, antipatia pentru guvernul central, în condiþiile în care statul, în disperarea de a þine cît de cît sub control
fr u strãrile sociale, va recurge la mãsu ri de redistribuire din ce în ce mai
aberante. Dar este de presupus cã, într-o Românie lipsitã de perspectiva integrãrii, orice fel de proiecte politice
tran s-etnice ar fi compromise de ten-

siu n ile dintre minoritatea maghiarã,
care ar aspira în mod firesc la standardu l de viaþã ºi la demnitatea de cetãþeni
eu ropeni a maghiarilor din þara-mamã, ºi majoritatea româneascã, obsedatã de eºecul ei, de condamnarea ei la
mar ginalitate.
Mi se pare extrem de contraproductivã ideea de a prezenta autonomia region alã a Transilvaniei ca o alternativã
la in tegrarea europeanã a României.
Dimpotrivã, marea ºansã a descentralizãrii, a autonomiei locale, a regionalismu lui ºi chiar a transilvanismului este
legatã indisolubil de contribuþia tuturor aceste procese, idei ºi valori la proiectul integrãrii europene a României.
Dl. Molnár afirmã, referindu-se la perspectivele democraþiei consociative:
„Sã fim deci gata dacã neprevãzutul
apare în faþa noastrã”. Dar eu nu cred
cã „n eprevãzutul” ne-ar putea aduce
altceva decît traume, pierderi incalculabile, suferinþe inutile. Dialogul creativ dintre etniile Transilvaniei are nevoie de o evoluþie paºnicã ºi previzibilã,
pe care o poate asigura numai evoluþia
„previzibilã” a României în ansamblul
ei spre integrarea europeanã. Iar premisa necesarã a unei construcþii realiste, eficiente, personalizate în planul
dialogului interetnic din Transilvania
este reprezentatã de o transformare
globalã a sistemului politic ºi administrativ românesc, în sensul acordãrii de
au tonomii locale ºi regionale.
Cu toate acestea, deºi am adus pînã
acu m nu puþine amendamente la premisele teoretice de la care porneºte dl.
Molnár, trebuie sã spun cã sînt în bun ã mãsurã de acord cu concluziile
domn iei-sale. Cu alte cuvinte, ideea de
a crea un partid transetnic în Transilvania mi se pare salutarã din douã motive - unul þinînd de raþiuni strict politice, iar celãlalt de o chestiune de principiu . Sub aspect politic, ar genera un
experiment extrem de interesant, o
structurã de un tip nou, debarasatã,
s-ar putea spera, de inerþiile birocratice, gerontocratice ºi clientelare ale celorlalte partide, deja „tradiþionale”.
Su b aspectul principiilor, mi se pare
extrem de importantã încercarea de a
con tracara urmãtoarea opinie exprimatã de dl. Kántor Zoltán într-un articol din precedentul numãr al Provinciei: „E xistã, fireºte, interese mai presu s de etnie, de naþiune, dar acestea
par a fi provizorii, dependente de o situ aþie politicã datã. În schimb, îndatã
ce apare un conflict relevant din punct
de vedere etnic, aceste colaborãri provizorii înceteazã ºi structurarea pe baze etnice devine din nou determinantã”. Sînt convins cã dl. Kántor adoptã
aici nu o poziþie partizanã, ci una realistã : existã foarte multe exemple concrete care se pot cita în sprijinul afirmaþiei domniei-sale. Totuºi, în acest
punct precis, simt nevoia sã pãrãsesc
realismul pragmatic ºi sã mã alãtur
acelui impuls utopian pe care îl simt în
gîndirea d-lui Molnár. Dincolo de aparen þele sale postmoderne ºi pragmaticrelativiste, argumentaþia domniei-sale
în sprijinul unui partid transetnic mi
se pare inspiratã de credinþa profundã
în tr-o raþionalitate umanã care transcen de identitãþile etnice. ªi trebuie sã
recu n osc cã, în ciuda oricãror tresãriri
ale scepticismului, mã simt eu însumi
atras de perspectiva restaurãrii transilvane a idealului european al Luminilor.
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E pur’ si muove.
Pledoarie pentru provincia „inexistentã”
ProvinFsilvan,
cia nu este în mod univoc pro-transcepticismul afiºat fiind adesea
aptu l cã forul de dezbatere

mai evident decît convingerea fermã
asu pra legitimitãþii dezbaterii, ar putea
sã n e descurajeze. Dincolo de scepticismul chic faþã de orice al intelectualului
care þine la blazon - datã fiind delicateþea ch estiunii -, e vorba, credem, de
mai mult decît de o atitudine de salon.
Deºi, literatul „provincial” post-modern ºtie cã nu se cade sã vorbeºti într-o n otã gravã sau festivã despre astfel
de lucruri1, în sufletul fiecãruia se dã,
pesemne o luptã crîncenã între aspiraþii ºi temeri, optimism ºi oportunism,
îngrijorare ºi speranþã ºi, dominã poate, în ainte de toate, îndoiala metodicã
in evitabilã unui demers cu adevãrat
ºtiinþific. Deºi e de presupus cã mai toþi
participanþii la dezbatere sînt sincer
preocupaþi, într-un fel sau altul, de
soarta Provinciei lor natale, mulþi dintre ei se simt datori sã trateze prezentul
ºi mai ales viitorul regiunii cu o oarecare distanþare ironicã sau superioritate
„unitar-naþionalã” (româneascã sau
u n gureascã). Un amestec contradictoriu al unei autentice nevoi identitare
locale cu negarea naþional-unitarã sau,
poate, euroconform continentalã a
acesteia, o confruntare continuã în cadr u l psihologiei crizei identitare între
n ostalgie ºi îndoialã, speranþã ºi arogan þã, dorinþã ºi... laºitate.
De fapt, oricît de greu ne vine sã recu n oaºtem, trãim totuºi în prelungirea
patologicã a unei istorii mentale modelate de „formatorii de opinie” de care
vorbeºte ªtefan Borbély2, izvorîtã „dintr-o educaþie defectuoasã, unilateralã, înverºunatã, încrîncenatã”, ºi
continuatã prin „demagogia naþionalistã virulentã” semnalatã cu atîta subtilitate de Lucian Boia.3 Acolo unde Biserica, Armata ºi Statul naþional unitar
sînt noþiuni sacre, intangibile, pentru
care se ameninþã cu puºcãria ºi „moarte de om”, iar procesul de dezintoxicare
este atît de lent, nu trebuie sã mire cã
nu oricine e dispus sã împartã soarta
excomunicãrii lui Sabin Gherman. Mai
degrabã preferã sã declare sub jurãmînt cã Transilvania nu existã! De altfel, reacþia majoritãþii „prudenþilor”
poate fi dedusã în mod logic (chiar biologic) din ceea ce spune Mircea Boari
în dialogul sãu cu Bakk Miklós: „Dacã
SRI-ul ar redeveni Securitate, chiar ºi
dl. Ágoston Hugó, cel care publicã acele pastile inocente politic ºi simpatice
pe ultima paginã ar fi anchetat pentru «complot» în « grupul Provincia »
…”Mai e nevoie de explicaþii speciale
pentru atitudinea „soft” a celor care nu
au constituþie de erou?
Fãrã îndoialã cã Molnár Gusztáv,
fiind un nerãbdãtor din fire, aruncã
provocare dupã provocare societãþii român eºti ºi maghiare cugetãtoare, fãrã
sã menajeze „sensibilitãþile” tradiþion ale, poate nici limitele capacitãþii sale
de receptare ºi prelucrare. ªi dacã
aceste gînduri provocatoare au un efect
stimulativ asupra sistemului circulator
al modului de gîndire al unei societãþi
ºi elite clãdite pe sedentarismul tradiþional al valorilor ºi conceptelor, rãmîn e întrebarea dacã provocãrile, în competiþie cu orgoliile, nu vor avea în final

u n efect contraproductiv. Se ºtie doar, an uleazã de fapt obiectul specific procã pentru societãþile orientale timpul priu-zis.
nu constituie un factor îngrijorãtor... În
O altã variantã a tehnicii atomizãrii
acelaºi timp, nu trebuie sã uitãm cã recu r ge la o foarte sofisticatã filozofare
efectul stilului „verde-n faþã” al unui asu pra raportului dintre individ ºi coPatapievici4 sau Sabin Gherman 5, a fost lectivitate, mergînd pînã la inventarea
cît se poate de benefic, în ciuda – sau unor noi termeni de dragul demonstratocmai datoritã – scandalizãrii tipare- þiei (mistica cuvintelor), scopul final
lor mentale îmbîcsite.
fiin d negarea oricãrei legitimitãþi a exisCeea ce m-a provocat sã scriu de astã tenþei comunitãþilor în favoarea unui
datã a fost însã, pe de o parte, o anume individualism exclusivist mecanicist. ªi
„flexibilitate” în citarea/interpretarea cu m una dintre trãsãturile specifice ale
unor texte, nespecificã, sper, stitlului Tran silvaniei istorice, anterioarã stateProvinciei (dar cu mari tradiþii, din pã- lor naþionale, dar ºi a celei actuale
cate, în publicistica noastrã), pe de altã „post-naþionale”, determinantã în conparte, un anumit discurs ultra-soft , a stitu irea specificitãþii acestei regiuni,
cãrui provenienþã meritã sã fie, cred este tocmai un soi de democraþie de tip
eu , analizatã. Meritã, cu atît mai mult, con sociativ, bazat pe relaþia consolidatã
cu cît prima riscã sã deturneze dezba- din tre comunitãþi, negarea legitimitãþii
terea spre zone (politice) inhibante acestora duce la concluzia indirectã a
pentru partea mai sensibilã a partene- negãrii însuºi a obiectului dezbaterii.
rilor de discuþie, iar cel de al doilea sã Atomizarea geograficã se completeazã
an u leze efectele întregii dezbateri prin astfel cu atomizarea socialã.
în sãºi contestarea obiectului ei.
„Meritul” relansãrii dezbaterii îi
Ch estiunea fundamentalã deci, care aparþine de astã datã lui Marius Costrebuie pusã de la bun început, rãmîne meanu6 care (prin punerea problemei
aceea referitoare la obiectul dezbaterii. fãrã perdea), a reuºit sã scoatã o parte
Ceea ce unora li se pare a fi de ordinul din interlocutori din comoditatea disevidenþei ºi, deci, dincolo de orice dis- cursului dublu, izbutind sã provoace cuþie, pentru alþii este contestabil cu prin ricoºeu - chiar ºi captarea intereaceeaºi convingere. Pentru aceºtia din su lu i „conspiraþiei tãcerii”.
urmã toatã dezbaterea e lipsitã de
Ca atare, este cît se poate de lãudabil
obiect, fiind vorba, în cel mai bun caz, cã Gabriela Adameºteanu , eroina prinde nostalgii romantice, iar într-unul cipalã a „scandalului” stîrnit în jurul
mai puþin bun, de partizanat ostil.
unei ciorne (subtilizatã în mod misteCe este de fapt provincia Transilva- rios) a „Declaraþiei” de la Cluj (altfel,
n ia? Sã fie doar o proiecþie intelectualis- u n text considerat de mulþi aproape fãtã (ca, hai sã recunoaºtem, atîtea „na- rã cusur chiar ºi în ciornã!), cãruia îi
þiuni unitare” sau „state-naþiuni”, nãs- dedicase patru numere consecutive ale
cu te abia în ultimele douã secole, dar revistei 22 7 (sponsorizatã întîmplãtor
care astãzi se legitimeazã direct de la de aceeaºi Fundaþie pentru o Societaetern itate ºi de la „cel de sus”) sau e o te Deschisã! ), ºi-a descoperit subit in„þarã” existentã în realitate, cu notele teresul pentru o tematicã pe care acum
sale distinctive, a cãrei ligitimitate izvo- u n an, cu ocazia lansãrii volumului
rãºte din însãºi istoria specificã ºi reali- „Problema transilvanã”8 la GDS, doar
tatea existenþei sale. Rãspunsul dat la la o uºã distanþã de la cea la care domaceastã întrebare fundamentalã, indife- nia sa lucreazã, o ignorase complet. Serent dacã eºti susþinãtor sau contestatar lecþionarea însãºi a articolului lui
al acestei legitimitãþi, este clãdit deo- Ovidiu Pecican, din numãrul 5 al Procamdatã, într-o proporþie mai mare sau vinciei, citat aproape în întregime 9, camai micã, pe o argumentare impresio- racterizeazã prin sine nãdufurile ren istã. La care, de altfel, voi recurge ºi eu dactorului ºef de la 22 împotriva imîn sumi în absenþa unei baze de date pertinenþilor care îndrãznesc sã punã
con stituite pe criterii cît de cît ºtinþifice. în discuþie „vaca sfîntã” (apud Paul
Totodatã, mãrturisesc de la bun în- Philippi) a filozofiei politice româceput cã abordarea mea nu doreºte sã n eºti: statul naþional unitar. Trebuie
conteste o evidenþã (chiar dacã nu se sã-i fim totuºi recunoscãtori dnei
mulþumeºte cu ea), ºi anume: specifi- Adameºteanu pentru efortul ei de pucitatea Transilvaniei ca întreg.
blicitate gratuitã oferitã într-o revistã pe
Teh n icile (de autoapãrare) care nu care o apreciem mult. Dar, sã încercãm
recu r g la contestarea directã a obiectu- sã pãtrundem mai adînc în subiect.
lui, ci merg pe linia îndoielii „metodiMarea sperieturã a colegului nostru
ce”, sînt, fãrã îndoialã, mai sofisticate. O vidiu Pecican 10, amplificatã de
Con testarea existenþei obiectului pro- Gabriela Adameºteanu , se trage, cu sipriu -zis al dezbaterii ar fi modalitatea gu ranþã, de la cuvîntul „partid”, faþã de
cea mai simplã (simplistã) de respin- care se grãbeºte sã-ºi exprime distanþagere a legitimitãþii autonomiei regiona- rea ºi aversiunea. Nici mãcar nu se
le. În definitiv, dacã nu existã diferenþã strãdu ieºte sã citeascã (ºi sã citeze)
specificã („...cunosc o mulþime de in- exact ideea lui Molnár Gusztáv care
divizi nãscuþi la Arad care nu se deo- afirmã rãspicat în interviul evocat cã
sebesc cu nimic de locuitorii Ferenta- Provincia n u va deveni portavoce a
mereu
rului...” - zice Mircea Boari în dialogul vreu n u i partid, ci va reprezenta
deja citat cu Bakk Miklós) ce ar mai mai mult decît politicul pur.11 Îi ajunge
putea sã justifice pledoaria pentru sã vadã cuvîntul partid. Or, partid, în
drepturi specifice? Dar, cum este destul viziunea autorului – ºi cu siguranþã a
de greu a contesta ceva de ordinul, to- recenzentei - înseamnã politicã, polititu ºi, al evidenþei, e preferabil a se re- ca înseamnînd autonomie, devoluþie,
cu r ge la tehnica atomizãrii. Fãrîmiþînd secesiune...spus pe ºleau: ruperea Aro en titate pînã la nerecunoaºtere, cre- dealului de „trupul sfînt al þãrii”.12 ªi
în d n enumãrate „obiecte” specifice, se dacã Ovidiu Pecican crede cã sînt ºi

aºa prea multe partide, deci nu are rost
sã mai adãugãm încã unul, ar trebui sã
observãm totuºi cã nu numãrul mare a
partidelor ar trebui sã ne îngrijoreze, ci
proasta lor calitate, din moment ce o
parte apreciabilã a electoratul român
nu ar vota cu nici unul dintre cele existen te sau voteazã doar faute de mieux.
Pe de altã parte, e bine sã ne amintim
cã partidul regional nu a fost inventat
de „grupul Provincia” ºi nici de ardeleni, cã el existã în Moldova ºi, deºi iron izat la apariþia sa, liderul acestuia a
cîºtigat alegerile locale din Iaºi, iar Partidu l Moldovenilor participã la alegerile
parlamentare în cadrul coaliþiei electorale democratice CDR 2000, susþinutã
de mult apreciata Alianþã Civicã a dnei
Blandiana.
Cu i i-o fi aºa de fricã de un partid regional transilvan? În definitiv, e de presu pu s cã ºi iniþiatorii miºcãrii regionale
moldoveneºti, chiar dacã nu au creat
u n for de dezbateri în prealabil aidoma
Provinciei, s-au adunat sã discute problemele specifice ale provinciei Moldova în contextul general al regionalismului european, la fel cum „Provincialii” încearcã astãzi acelaºi lucru în contextul Transilvaniei. Sau mergem tot pe
lin ia: „lãsaþi cã ºtim noi, tovarãºi”...?
Celãlalt demers al lui Ov. Pecican se
vrea mai subtil, deºi se dovedeºte pînã
la urmã un cuþit cu douã tãiºuri: „Ardealul nu este o entitate organicã –
glãsuieºte unul dintre subtitlurile domn iei sale -, ci un mãnunchi de þãri”! 13
Deci, Transilvania, de fapt, nu existã ca
atare! Existã Banatul, Partiumul, Mureºul Inferior, Mureºul Superior, Bihor u l, Sãlajul, Sãtmarul, Maramureºul,
Þara Bîrsei, Þara Secuilor, Fãgãraºul
(Rîciul, Bobohalma, Surducul Mic,
Su rducul Mare... – aº putea adãuga
mai în glumã, mai în serios, toate
avînd neîndoielnic legitima lor specificitate localã sau subregionalã!), dar
Doamne fereºte sã recunoaºtem acestui spaþiu numele ºi specificitatea comu n e, cã îndatã ºi vedem în faþa ochilor cu þitul însîngerat care taie halca
transilvanã din trupul sfînt al þãrii.
„Atît politicienii români cît ºi cei maghiari preferã ca în discursul lor sã
ignore realitatea la care mã refer,
manipulînd conºtiinþele prin referiri
în bloc la un Ardeal imaginar , construit pe propria lor ignoranþã (realã sau
simulatã)”14 – continuã mai încolo
autorul. Tonul insinuant ºi prezumpþia
de vinovãþie nu cred cã sînt de bun augu r, mai ales dacã Ardealul în care trãieºte ºi domnia sa nu se dovedeºte tocmai imaginar. Dupã aceastã logicã însã
nici nu mai îndrãznesc sã întreb: ce este România? Atît cea realã cît ºi cea
imaginarã? Un mãnunchi de mãnunchi de þãri? Cãci de „entitate organ icã”, conform acestui raþionament,
n ici vorbã nu mai poate fi.
Aceeaºi atitudine, numitã de M.
Cosmeanu „soft”, izvorîtã din mereu
aceeaºi fricã de a nu fi acuzat de regionalism (secesionist) transilvan, de a nu
da apã la „moara ungurilor”, urmãreºte de fapt prin contestarea oricãrei specificitãþi comune, a celui mai mic numitor comun al spaþiilor vest-carpatine,
cu o istorie diferitã (da!) de o mie de
an i - cu toate specificitãþile subregiona-

le reale -, negarea însãºi a Transilvaniei,
de astã datã prin atomizarea ei dusã pîn ã la ridicol. „În fapt – spune Lucian
Boia - , deosebirile regionale sînt sensibile, chiar ºi în România de astãzi,
fãrã a mai vorbi de secolele trecute.
(...) În cultura românã, mitul unitãþii, sau mai curînd spus al uniformitãþii, este atît de puternic întipãrit încît chiar specialistul, istoric sau sociolog, ezitã adesea în a lua în considerare structurile regionale ale fenomenelor studiate.”15 Istoricul ar trebui, fireºte, sã ºtie cel mai bine, decît dacã nu
vede pãdurea de copaci, în ce constã
specificul distinctiv al unei regiuni, ce
desparte ºi ce uneºte „þãrile” într-o unitate coerentã. Ov. Pecican preferã sã vadã doar copacii...? Din considerente de
spaþiu, mã abþin sã intru în detaliile
unei demonstraþii mai îndelungate
asupra specificului transilvan.16
Pornind de la clasificarea lui Molnár
Gusztáv17 a transilvaniºtilor ºi antitransilvaniºtilor, putem afirma de la bun
în cepu t, fãrã a exagera prea mult cã,
dacã statul naþional unitar, recte Român ia Mare, a reprezentat „vaca sfîntã” a gîndirii politice româneºti în ultimu l veac, Transilvania a constituit în
sch imb „vaca de muls”. Mare parte a
antitransilvanismului românesc (regãþen esc) izvorãºte din aceastã ecuaþie
simplã. Preferinþa lui I.C. Brãtianu
pentru „Ardealul fãrã ardeleni” confirmã aceastã logicã. Iatã încã o notã distin ctivã care poate fi atribuitã Transilvan iei integrale ca specific regional.
Antitransilvanismul maghiar are,
poate, raþiuni mai complexe. Pe de o
parte, pericolul izolãrii de aºa-zisa naþiu ne-mamã ºi a ruperii comunitãþii
maghiare din Ardeal de fraþii ºi surorile
din Ungaria, odatã cu apropierea frontierei Schengen, este o realitate. Soluþia
idealã nu se întrezãreºte.
Pe de altã parte, pot exista interese
mu lt mai concrete decît aceste aspecte
pu r u manitare. Dincolo de atractivitatea fireascã a unei Ungarii mai dezvoltate economic, cu ºanse reale de integrare în Uniunea Europoeanã în doar
cîþiva ani, de preferinþele logice ale magh iarilor „sã fii ungur, cetãþean al Europei cu paºaport verde, decît patriot
ardelean cu paºaport roºu ºi ºanse de
in tegrare în Comunitatea Statelor Independente, alãturi de Republica Moldova”, mai existã ºi un aspect demografico-economic care ameninþã în mod
special Ungaria (dar nu numai), despre care se pãstreazã o discreþie mai
pronunþatã: aºa-zisa „ciumã albã” sporul demografic negativ -, cu vechi
tradiþii în Ungaria post-otomanã. Diferitele variante ale cetãþeniei duble sau
ale cetãþeniei „exterioare” („külhoni”,
o gãselniþã terminologicã greu traductibilã)18, susþinute de Uniunea Mondialã
a Maghiarilor, pot avea, în ciuda aparen þelor, efecte dezastroase atît asupra
rãmînerii maghiarilor ardeleni acasã,
pe pãmîntul lor natal, cît ºi asupra relaþiilor cu majoritatea româneascã, neben eficiarã a acestor „privilegii”.
Dacã ºovinismul interbelic ºi mai
ales cel naþional-comunist, în ciuda
u n or emigrãri importante, nu a reuºit
Continuare pe pagina 8
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Colivia etnicã deschisã,
sau „pãcatul ereditar” al Transilvaniei
„E xistã un homo transilvanus? ªi dacã
existã, cum l-am putea descrie? Care
su n t însuºirile care îl deosebesc de vecinii sãi?” – întreabã Hans Bergel în
excelentul sãu volum de eseuri intitulat Zuwendung und Beunruhigung,
apãrut în 1994. Nu încape îndoialã cã
în trebarea este justificatã, chiar dacã,
de exemplu, intelighenþia maghiarã
din secolul al XIX-lea îi considera pe
secu i drept cei mai autentici maghiari,
sau umanistul Martin Opitz pe saºii
din Transilvania ca fiind cei mai origin ari germani. Cele trei popoare ale
Tran silvaniei au sesizat ºi sesizeazã la
cei din „þãrile-mamã” ceva insolit, ceva
ce în seamnã mai mult decît datele geografice deferite, decît conºtiinþa trecutu lu i istoric, uneori chiar foarte diferit,
fiin dcã este o deosebire de identitate.
Din punct de vedere geografic,
Transilvania este o regiune exemplar
închisã. Pe teritoriul ei – aproape din
momentul aºezãrii lor aici - cele trei
etnii s-au vãzut silite sã þinã seama de
con strîngerile ºi posibilitãþile date de
prezenþa strãinilor. „… Încã din timpul dinastiei arpadiene este un teritoriu guvernamental separat”- scrie
Bánffy Miklós. Dar mult mai importa nt este faptul cã, din 1437, prin
uniunea celor trei naþiuni (adicã în cei
o sutã de ani dinaintea constituirii
principatului transilvan - H. F.-Z.) s-a
nãscut ºi a dãinuit în sînul poporului
u n fel de solidaritate spiritualã, ideea
ajutorãrii ºi apãrãrii reciproce. Faptul
cã în primii 50 de ani ai Transilvaniei
a utonome acest ajutor reciproc ºi-a
Continuare de pe pagina 7

sã gon eascã majoritatea maghiarilor
din Ardeal în ultimii optzeci de ani,
acum, datoritã abilitãþii Uniunii Mondiale a Maghiarilor existã ºanse ca magh iarii sã aibã aceeaºi soartã pe care au
avut-o germanii (ºi evreii) din Transilvan ia pe vremea lui Ceauºescu. Dacã
germanii au fost cumpãraþi atunci pe
valutã forte de guvernul-Schmidt,
acum guvernul naþional-civic Fidesz,
în colaborare cu clientura sa ardelean ã, cautã sã-i ademeneascã pe maghiarii din Transilvania prin fluturarea cetãþen iei duble (?) ºi a unui tratament
privilegiat în Ungaria, pînã la un punct
ch iar corectã. Mã întreb cîþi îi vor putea
rezista acestui zãhãrel, mai ales în faþa
sumbrelor perspective economice ºi
politice ale României, tot mai evidente
acu m, în prag de alegeri?
E conomia ungarã însã, oricît de înfloritoare în momentul de faþã, va fi pusã în curînd în faþa unor grave probleme existenþiale datoritã scãderii demografice rapide (dupã cum reiese din
studiile experþilor în domeniu). Este cît
se poate de evident cã, guvernele ungare, în loc sã sprijine explozia demograficã a þiganilor sau imigraþia masivã a
celor din lumea a doua sau a treia (de
altã limbã, de altã culturã ºi de altã religie), preferã sã opteze pentru atragerea
popu laþiei maghiare, în general bine
pregãtite, de dincolo de frontiere sale.
Aceastã orientare nu demonstreazã
doar lipsa de interes „iredentist”a Ungariei faþã de fostele sale teritorii, ci ºi
in teresul pentru atragerea populaþiei

„Þãrile-mamã” care ºi-au revendicat
teritoriile transilvane, în realitate nu au
ºtiu t cum sã trateze aceastã solidaritate
spiritualã a maghiarilor, românilor ºi
saºilor, acest „specific transilvan.” În
cel mai bun caz, proiectele lor de integrare au neglijat „celelalte douã” etnii,
dar gãsim destule exemple ºi de o pierdere a sentimentului siguranþei, datoritã lipsei de cunoaºtere temeinicã a
particularitãþilor transilvane, precum
ºi exemple de naþionalism dispreþuitor
ºi den igrator; legitimitatea intoleranþei
ºi ignoranþei a fost susþinutã de la caz
la caz prin argumentele exclusive ale
întîietãþii istorice, nivelului cultural
mai înalt, sau majoritãþii numerice.
Men þion ez doar trei exemple ale „pierderii sentimentului de siguranþã privind Transilvania” – ºi subliniez: cu
consecinþe etice ºi istorice diferite.
a ) „ Este teribil gîndul – scrie
Németh László parcurgînd în 1935
Transilvania – cã maghiarimea a pierdut acest pãmînt. În timp ce strãbãteam Transilvania, pentru mine a de-

ven it tot mai limpede cã Transilvania
pierdutã nu a fost doar un teritoriu.
Transilvania a fost un examen ºi faptul
cã nu am fost în stare s-o menþinem a
fost un act de neputinþã, pentru cã nu
a fost luatã pur ºi simplu. Noi nu am
încheiat cucerirea ºi am scãpat din
mînã ceea ce am cucerit. Dacã Franþei
i s-ar lua Bretagne, dacã vreo glumã
violentãar putea sã ducã la aceasta,
membrul rupt s-ar suda la loc. Transilvania s-a pierdut atunci cînd caracter ul ei maghiar a devenit problematic. (…) Arderea istoricã rapidã a
principatului transilvan autonom a
epuizat aceastã maghiaritate, aºa cum
începe sã se atrofieze ºi cîte un organ
al nostru, lãsînd completarea interstiþiului în seama unor þesuturi conjunctive calitativ mai slabe. Cîte celule ofer ite, cîte sate cedate! (…) Maghiarimea nu ºtie ce sã facã cu Transilvania.
Febrele ei absorb energiile omului,
chiar ºi renaºterea ei însemnînd mai
cu rînd o retragere de aici. ”
b) În anii treizeci, sub presiunea
ideologiei imperiale arbitrare vizînd
omogenizarea culturalã, în publicistica fascizantã sãseascã, imaginea
Transilvaniei s-a rãsturnat, aºa-zicînd,
cu susul în jos. Ideologia „pangermanistã” nu a ºtiut ce sã facã cu segmentu l specific transilvan al identitãþii germane a saºilor, iar „conºtiinþa istoricã
diferitã” – despre care mai înainte s-a
vorbit cu nu puþinã mîndrie – tradiþiile culturii sãseºti din Transilvania, care ºi-a asumat influenþa relaþiilor seculare cu românii ºi maghiarii, au fost

declarate drept Erblasst (pãcat originar), „povarã sud-est europeanã”, de
care saºii trebuie sã scape cît mai rapid, dacã doresc sã se integreze în naþiunea germanã.
c) „Adepþii idealurilor naþionale româ neºti explicã opiniile reacþionare
orientate împotriva minoritãþilor, exproprierea dictatorialã a puterii politice ºi economice, prin prezenþa ameninþãtoare a strãinilor – scrie Andrei
Corbea-Hoiºie . Întîlnirea elitei române din secolul al XIX-lea cu cultura europeanã dispunînd de o industrie dezvoltatã a avut ca rezultat nu numai europeizarea în ritm rapid, ci ºi o bunã
dozã de frustrare, datoratã comparaþiei dintre gradul de dezvoltare al Apusului cu situaþia „semi-asiaticã” a
principatelor, ceea ce a culminat în
suspiciunea cronicã faþã de „reþetele”
civilizaþiei occidentale. Aceastã suspiciune neuroticã faþã de strãini (a se înþelege: minoritãþi) ºi-a gãsit în scurt
timp ºi „panaceul”, în chipul xenofobiei româneºti care proclamã izolarea
mesianicã, patriarhatul ortodox antioccidental, antidemocratic. Aceastã
xen ofobie – care pãtrunde în politica
româneascã de stat ºi se propagã în
mase prin dominaþia culturalã – a realizat pas cu pas o imagine negativã a
strãinilor, înrãdãcinatã în limbã.
Structurile ideatice iraþionale au constituit un permanent îndemn pentru
confruntarea cu strãinii ºi, atingînd
chiar dimensiuni mitice, au recunoscut doar atitudinea „noi ºi duºmanii
noºtri de moarte”. Ceea ce a exclus

magh iare din Bazinul Carpatic spre
spaþiul restrîns al statului ungar actual.
Atractivitatea euro-forintului ar putea fi
decisivã pentru anihilarea patriotismulu i local al vechilor provincii. Modelul
german de „impansiune” în perioada
postbelicã poate constitui un preceden t. În privinþa populaþiei germane
„succesul” a fost zdrobitor. Eventuala
ju bilaþie a naþionalismului românesc
ar putea fi însã o victorie à la Pyrrhus.
Nimic nu se resimte mai tare astãzi decît absenþa – ca o ranã deschisã – a comu nitãþii germane (ºi evreieºti) din
Transilvania. Oare plecarea comunitãþii
magh iare ar fi resimþitã altfel?
Henri Jeanjean, un reprezentant de
seamã a limbii ºi miºcãrii occitane,
scria despre limba sa maternã cã „limba occitanã este un mit pe cale de a
19
deveni realitate” . Luînd în considerare procesul de conºtientizare al intereselor regionale, indiferent de naþion alitatea, religia sau orientarea politicã
a locuitorilor acestora, parafrazînd cele
de mai sus, îndrãznesc sã afirm cã „regionalismul modern (transilvan) este
u n mit capabil de a deveni realitate”.
Con ºtientizarea acestor interese îi revin e, în fiecare spaþiu ºi epocã, inteligh enþiei cugetãtoare. Provincia nu este altceva, decît societatea ardeleanã a
u n or cugetãtori cu voce tare. ªi este cît
se poate de beneficã, cred eu, constituirea grupului de dezbateri cu acest nume, nu numai prin crearea unui for de
dialog transetnic, ci ºi a unuia al opiniilor diferite, chiar opuse, iatã, în chestiunea regionalismului, unul dintre
su biectele „fierbinþi” ale dezbaterilor

politologice internaþionale. Faptul cã
oameni cu orientãri diferite, preocupaþi însã de gãsirea soluþiilor pentru
probleme reale comune se adunã într-o dezbatere vie, neprotocolarã, este
cît se poate de stimulativ.
Nu pot sã nu remarc din capul loculu i în sã ºi limitele acesteia, cel puþin pînã în acest moment. ªi una din limitele
importante cred eu o constituie concen trarea excesivã asupra problemei
tran silvane, în timp ce problema provinciilor este mult mai largã, ea fiind
însãºi problema regionalismului ºi a
regionalizãrii, a autonomiilor locale ºi
regionale ºi a subsidiaritãþii, a tipurilor/formelor de democraþie în general
în România. Însãºi slaba difuzare a versiunii româneºti a ziarului, mai ales în
Vech iul Regat ºi în Capitalã, poate fi un
simptom al unei miopii politice egoiste, odatã ce problema regionalismului
– a Provinciei deci – nu este doar a Ardealu lui (chiar dacã ea este mai eviden tã datoritã unei milenare istorii
specifice). Ea este proprie tuturor provinciilor/regiunilor þãrii (ºi zonei) care
se confruntã cu o veche crizã hiper-cen tralizatoare care, iatã, a reuºit sã
n e aducã pe toþi în pragul prãbuºirii în
groapa comunã a statelor falimentare
post-sovietice. Dacã ameninþarea acestu i faliment nu va fi conºtientizatã de
elita politicã – în ciuda semnelor ºi
semn alelor repetate de zeci de ani, dar
mai ales în ultimul deceniu – înainte
de a fi prea tîrziu, întregul spaþiu, indiferent cum l-am numi, România, Român ia de Nord-Vest, Transilvania sau
România Mare, riscã sã iasã din istorie.

ªi atu n ci, mã tem, cã în zadar am mai
regurge la instrumentariul înþelepciun ilor populare de tip „pietrele rãmîn”
sau „mintea românului cea din urmã”,
pen tru cã în cele din urmã ar rãmîne
în tr-adevãr doar pietrele.

gãsit numai rareori aplicarea, ba chiar
dimpotrivã, uneori pentru scurt timp
s-a întîmplat contrariul, nu dovedeºte
nimic. ªi fraþii se ceartã cîteodatã între
ei. Important este aici sentimentul solidaritãþii ºi din punctul de vedere al
sufletului popular – sã zicem în înþelesul freudian – prin aceasta s-a fundamentat dãinuirea Transilvaniei.”

Ei ºi strãinii –
dimensiunea ideologicã

1

A se vedea Provincia nr.5, dedicatã literaturii transilvane
2
Borbély, ªtefan: Conglomerat freatic , în
Provincia nr.5
3
Vezi cele spuse de eminentul istoric român despre rolul “pe care acest tip de
discurs istoric, obsesiv repetat, l-a avut
în consolidarea ºi prelungirea dictaturii lui Ceauºescu, în mãsura în care
imaginea comunist-naþionalistã a istoriei se aºeza într-un tipar mental tradiþional (originile daco-romane, lupta
pentru independenþã, rolul jucat în
apãrarea Europei, victimizarea românilor supuºi adversitãþii celorlalþi...)”
…mitologia istoricã acumulatã în epoca sa i-a supravieþuit dictatorului. Constelaþiile mentale au viaþã mai lungã
decî t structurile materiale.” (Boia ,
Lucian: Istorie ºi mit în conºtiinþa româneascã, Ed.Humanitas, 1997, pp.
81-82)
4
Patapievici, H.-R.: Politice, Ed.Humanitas, Buc. 1996.
5
Gherman, Sabin: M -am sãturat de România,Ed. Erdelyi Hirado, Cluj, 1999.
6
Cosmeanu, Marius: Postcomuniºti, dilematici
ºi democraþi, Provincia nr. 5.
7
Pentru analiza mai detaliatã a acestui
fenomen publicistic vezi, Szokoly Elek:
Varã
ºi fum,în Pro Europa nr.5-6/1999.
8
Problema Transilvanã, Editura Polirom,
Iaºi, 1999.
9
Revista 22, nr. 45/2000.
10
Pecican, Ovidiu: Partid trans-etnic
sau forum civic?, Provincia nr. 5.

orice fel de atitudine personalã, autonomã.(…) Chiar caracteristicile exterioare, privirea, mersul, limbajul, îmbrãcãmintea, cultura locuirii, prezenta rea credinþei în Dumnezeu au sugerat incompatibilitatea românului cu
„fiinþa strãinã” (evreu, maghiar, slav).
Este suficient sã menþionãm aici publicistica lui Eminescu sau Iorga : potrivit lor, în universul specific român esc, frumos, autentic ºi bun, prin
strãini încearcã sã se infiltreze o realita te nouã, detestabilã.”
Eminescu, moldovean ca origine, care avea la inimã situaþia de minoritari a
românilor din Transilvania, scrie urmãtoarele despre naþionalismul acestora: „Pînã ºi în protestele lor, în ura lor
faþã de maghiari, este ceva maghiar: felu l în care o manifestã. ªi naþionalitatea au învãþat-o de la maghiari, (subliniat de mine – H. F.-Z.) ei nu sînt naþionali în felul românilor, ci cu acel exclu sivism radical care îi caracterizeazã
pe maghiari” (citat de Köpeczi Béla, în
Cercetãri privind imaginea naþiunii
ºi imaginea maghiarimii în literatura românã a secolului XIX. Ed. Academiei, 1995, p.169).
În pofida semnalelor dezaprobatoar e, negative, a ameninþãrilor xenofobe
ºi apelurilor la program sosite „de acasã,” homo transilvanus nu a avut altã
alegere: singurãtatea lui l-a silit – adeseori pentru a-ºi asigura simpla existen þã – sã ajungã la o înþelegere cu
strãinii, sã gãseascã un model de conContinuare pe pagina 9
11

„ Esenþial este cã /.../ aici / în cazul revistei Provincia, N.n./ e vorba de ceva
capabil sã funcþioneze ºi, în mod evident, de ceva mai mult decît simpla
apariþie a unui ziar. Acesta este un
spaþiu virtual, care poate evolua pînã
la proiecþia apariþiei unui nou partid
regional ardelean clãdit pe baze transnaþionale.” /.../„Ar putea sã se deplaseze în direcþia susþinerii ideii unui partid transilvan transetnic regional, dar
Provincia nu va deveni nici atunci portavoce al vreunui partid. Chiar dacã ar
reuºi sã iniþieze o astfel de miºcare, va
reprezenta mereu mai mult decît politicul pur” ), M olnár Gusztáv, Provincia
nr.
5.
12
Pentru risipirea eventualelor confuzii
þin sã subliniez cã nu fac parte din nici
un partid, dupã cum nu fãcusem nici
înainte de 89. Ceea ce nu însemnã cã nu
consider partidele ca elemente de bazã
ale democraþiei, inclusiv în context regional.
13
Pecican, Ovidiu: Idem.
14
Ibidem.
15
Boia, Lucian: Idem,p.163.
16
Cf. Altera nr.11, în Szokoly Elek: „Chestiunea transilvanã” între misie, nostalgie ºi realitate, republicat în volumul
Problema transilvanã, Iaºi, 1999.
17
Molnár Gusztáv: ªansele democraþiei
consociative în Transilvania, Provincia
nr.
6.
18
Fãcînd abstracþie aici de faptul cã în relaþia României cu Republica Moldova statutul cetãþenilor moldoveni este cu totul
special, aceºtia putînd opta pentru cetãþenie româneascã cu toate drepturile care provin din acesta!
19
Jeanjean, Henri: De l’utopie au pragmatisme?: le mouvement occitan, Libresdel Trabucaire, 1992, p. 204.

9
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vieþuire a cãrui funcþionare imperturbabilã era în interesul ambelor pãrþi.
Pentru înþelegerea dificultãþilor în cãutarea drumului, a naturii delicate a
acomodãrii cu strãinii ºi a atitudinii
cooperante cu ei, cred cã e util sã punem în luminã izvorul antipatiei, temerilor ºi urii noastre faþã de strãini.

Eu ºi strãinii-dimensiunea
psihologicã
La prima vedere s-ar pãrea cã antipatia faþã de strãini ne este inculcatã de
modul în care trãim. Opiniile xenofobe ale anturajului îºi au originea în
tradiþiile noastre sociale. „Am convingerea - scrie Bánffy – cã aºa cum freudismul explicã prin întîmplãrile în bun ã parte uitate ale copilãriei ceea ce la
vîrsta adultã determinã, sub forma
sentimentelor ºi principiilor involuntare, acþiunile noastre, ºi în cazul popoarelor, copilãria, adicã trecutul lor,
decide patimile de care pun stãpînire
pe ele.” Teoretic s-ar putea presupune
u n lanþ nesfîrºit de prejudecãþi, care
asigurã transmiterea pãrerilor ostile
cu privire la strãini, dar numai atîta
timp cît facem abstracþie de „sensibilitatea” opiniilor ºi prejudecãþilor faþã
de fapte. Cãci, de exemplu, ºi pãrerea
cã pãmîntul este plat a fost valabilã,
„s-a putut menþine” numai pînã cînd
nu s-a dovedit cã Globul nostru are
formã sfericã. În cazul nostru: ce se
întîmplã dacã ne convingem cã ura
noastrã, inculcatã, faþã de strãini este
lipsitã de temei?
În mod ciudat, acest fel de urã pune
adeseori stãpînire ºi pe aceia care nu
au experienþe personale neplãcute în
legãturã cu strãinii. O dovadã a gradului înalt de iraþionalitate al acestei uri
este faptul cã rezistã la orice fel de argu mente, de comandamente morale.
Un ii psihologi afirmã cã ea este þinutã
în viaþã de o forþã psihicã profundã,
care sfideazã argumentele raþiunii.
Dar sã nu ne grãbim! Ar fi riscant sã
acceptãm xenofobia, teama noastrã
faþã de strãini, ca un sentiment general uman, programat genetic. Cãci
apariþia unui strãin poate sã trezeascã
în noi multe feluri de sentimente: teamã, respingere, silã, tristeþe, curiozitate, eventual dispreþ. Dar punctul de
pornire este întotdeauna aceeaºi constrîngere de bazã: un strãin ne atrage
atenþia ºi fãrã sã vrem. Sentimentul
care urmeazã dupã „starea de alertã”
iniþialã depinde în primul rînd de
semnalul primit. Dacã este ameninþãtor (aºa simþim mai ales în cazul super ioritãþii numerice), trezeºte în noi
teamã sau furie, iar dacã raportul de
forþe rãmîne timp mai îndelungat neclar, mai curînd neîncredere sau respect. Dar este posibil ºi ca în scurt
timp sã ne convingem de caracterul
inofensiv al strãinului, de intenþiile sale bune, ceea ce ne face mai degrabã
sã fim curioºi ºi poate chiar sã ne fie
pe plac.
În aprecierea situaþiei, hotãrîtor este nu numai modul obiectiv de prezentare a strãinului, ci ºi starea noastrã de spirit în momentul respectiv ºi
chiar cultura noastrã, cãci în cursul
îmbogãþirii ei învãþãm sã tratãm noul,
necunoscutul, strãinul ºi nu ne mai
apropiem de acestea cu agresivitatea
stupidã, mizerabilã. Cu puþinã exagerare am putea spune ºi cã prin cultura
noastrã învãþãm sã ne apropiem de
strãin folosind metoda hermeneuticii
- cu alte cuvinte, începînd dialogul
sau discuþia luînd în considerare din

capul locului ºi dreapta lui. În legãturã cu asta a spus Hans Georg Gadamer, în interviul pe care l-am realizat
cu el, cã „…este un fel de dubiu care
sãlãºluieºte în toþi cei care nu ar vrea
sã greºeascã, dar în acelaºi timp cred
cã pot sã-l convingã pe celãlalt.(…)
Cu toþii ne subestimãm propriile prejudecãþi, adicã de cele mai multe ori
nici nu ne dãm seama de ele. Dar interlocutorul meu mã poate ajuta sã le
r ecunosc, eventual chiar sã le
schimb.”

Noi ºi strãinii dimensiune etnologicã
În cursul dezvoltãrii umane, ºanse
mai mari de supravieþuire a avut totdeauna grupul al cãrui membri erau
legaþi prin sentimentul solidaritãþii.
Homo sapiens n u a fost nici destul de

compatibilitatea strãinilor, pînã în
pu nctul în care devine concepþie socialã eronatã.
Urme de etnocentrism descoperim
aºa-zicînd în fiecare culturã. În Europa, grecii din antichitate au tratat deja
un hotar lingvistic net între ei ºi strãini, numindu-i „barbari” pe cei ce nu
erau de origine elenã, pe vorbitorii
unei limbi strãine. Expresiile „strãin,” „necivilizat,” „grosolan” au fost
preluate ºi de cultura occidentalã,
„îmbogãþind” noþiunea ºi cu nuanþe
ca „sãlbatic,” „primitiv,” „fiinþã inferioarã.”
În Europa, iluminismul – îndeosebi
a ctivitatea lui Rousseau – a pus pentru prima datã sub semnul întrebãrii
tradiþiile culturale milenare ale etnocentrismului, respingînd falsa teorie a
in ferioritãþii strãinilor (a se înþelege
non-europenilor). Am putea spune ºi

F loare – radiografie

puternic, nici destul de operativ ca sã
supravieþuiascã singur. ªi membrii
hoardei din epoca primitivã au fost dependenþi unii faþã de alþii ºi, în pofida
oricãror rivalitãþi interne; „au fost siliþi
sã rãmînã prieteni,” mai ales dacã
grupul era ameninþat de o primejdie
din afarã, din „necunoscut.” Conºtiinþa acelui noi, nãscutã din solidaritate,
s-a strãduit sã alcãtuiascã normele de
comportament în cadrul grupului, respingînd totodatã cu neîncredere pe
cei „din afarã”. Conºtiinþa grupului etn ocentrist este pãtrunsã de convingerea propriei sale superioritãþi. Faþã de
strãini el este suspicios, fricos, nefavorabil ºi chiar ostil. Prin strîngerea relaþiilor dintre membrii grupului, îi izoleazã pe aceºtia de mediul social mai
larg, cãutînd neîncetat deviatori, pentru a statua prin excluderea lor un
exemplu de temut. Principalele caracteristici ale etnocentrismului sînt ura
faþã de strãini, conformismul ºi trufia
de grup. Personalitatea etnocentricã
este incapabilã sã cumpãneascã în
mod raþional avantajele, respectiv dezavantajele relaþiilor cu grupuri strãine
ºi din aceastã cauzã argumenteazã in-

cã , de la epoca iluminismului încoace
a început sã prindã rãdãcini ideea cã
xen ofobia, tema de strãini este, de
fa pt, un sentiment stupid, cu consecinþe uneori dezavantajoase.
Soluþia pãrea a fi la îndemînã: o
limbã comunã europeanã ar putea fi
u n mijloc de legãturã, de reconciliere.
Ideea este însã irealizabilã, chiar ºi
numai din cauza naturii limbilor. Cãci
însuºirea unei limbi este în slujba
„pseudo-conºtiinþei rasiale”; nu existã
etnie care sã nu fie ataºatã de propria
sa limbã maternã, cu grijã protejatã ºi
cultivatã. Jane Hill este de pãrere cã
aºa se poate explica ºi „accentul strãin” într-o limbã . Dincolo de o anumitã vîrstã, unii oameni sînt incapabili sã
facã sã nu se simtã accentul lor strãin.
Aptitudinea pentru învãþarea limbilor,
programatã în genele noastre, ne ajutã
aºadar sã ne pãstrãm identitatea de
grup, fãcîndu-ne totodatã „prizonieri”
a i ei, cãci ca o nepieritoare pecete,
„trãdeazã cu consecvenþã adevãrata
noastrã origine.”
Reacþiile noastre de respingere a
strãinilor nu sînt, aºadar, întîmplãtoare ºi nu sînt lipsite de logicã. Ele

s-au format în cursul milioanelor de
ani ai devenirii noastre umane ºi
ne-am fãcut sã fim ceea ce sîntem azi.
Pe tot parcursul a acþionat în noi raþiunea acomodantã, care ne-a determinat fie sã trasãm hotarele, fie sã le
ºtergem. Dar, dupã pãrerea lui Dieter
E. Zimmer, sentimentele xenofobe,
care apar în mod cronic, nu ºtiu de
fondul nostru ereditar imuabil, nu
sînt constrîngeri rigide, ci prejudecãþi
(bias) care ne controleazã percepþiile
prin raþiune. Prejudecãþile, în funcþie
de modul de viaþã, se pot realiza în
multe feluri; ce facem cu ele, depinde
numai de noi, cea mai bunã dovadã
fiind cã sîntem capabili ºi de acorduri, de crearea unor contacte paºnice.

Miracolul etnologic ºi colivia
etnicã deschisã
În Transilvania etnocentrismul nu a
fost niciodatã un sentiment adaptativ,
fiindcã acesta ar fi fãcut imposibilã
convieþuirea celor trei popoare. Pent r u a-ºi învinge xenofobia, homo
transilvanus a încercat sã recunoascã
ºi sã evite situaþiile care i-ar fi amplificat etnocentrismul, în locul izolãrii ºi
a l tr u fiei de grup, preferînd deschiderea, încrederea care rezultã din cun oºtinþele personale. „Miracolul etnologic” (Hans Bergel) - anume faptul
cã timp de aproape un mileniu, pe ter itoriul de 60 de mii de kilometri pãtraþi al Transilvaniei, românii, maghiarii ºi saºii, avînd origini, sentimen te de viþã ºi tradiþii culturale diferite, au reuºit sã „se suporte reciproc”
- s-a putut întîmpla numai pentru cã
pe tradiþiile culturale foarte diferite s-a
„suprapus” o identitate transilvanã
comunã, sugerînd încredere ºi acceptînd strãinii.
„Transilvanitatea intelectualã”,
transilvanismul a distilat aceastã conºtiinþã comunã a transilvanitãþii într-un model ideal, „ciugulind” din istoria Transilvaniei acele fragmente dirijate de raþiune, proclamatoare a toleranþei, în care a funcþionat convieþuirea prosperã ºi s-a fãcut abstracþie de
perioadele mai puþin lucide (conf.
Bánffy: „ºi fraþii se ceartã uneori…”).
Acest transilvanism bazat pe particularitãþile comune ale celor trei popoare, dupã primul rãzboi mondial a
caracterizat mai ales o parte a intelectualilor maghiari ºi saºi (scriitori îndeosebi), dar numai pînã cînd Ungaria revizionistã ºi Germania hitleristã
au declarat drept „pãcat originar”
acea tradiþie comunã, care „în etapa
pre- naþionalã a transilvanitãþii” (conf.
Molnár Gusztáv: Oximoron) a funcþionat cît se poate de eficient. Conºtiinþa comunã a transilvanitãþii nu a
fost opera transilvanismului, ci a constrîngerii istorice seculare a convieþuirii, care a apropiat cele trei culturi (influenþa reciprocã poate fi observatã
cel mai bine în culturile populare individuale), fãcînd astfel posibilã comunicarea paºnicã ºi colaborarea în
cotidianul transilvan comun. Viaþa în
comun a celor trei popoare din Transilvania este atît de feluritã, încît am
putut fi martori ai ostilitãþilor ºi alianþelor, ai uneltirilor ºi strîngerilor de
mîini, iar din acest punct de vedere
modelul iubirii creºtineºti – care leagã popoare laolaltã – pare a fi o „utopie a trecutului”, asemenea xenofobiei, care proclamã superioritatea ºi
inferioritatea, incompatibilitatea ºi
opoziþia.
C ea mai potrivitã strategie pe termen lung s-a dovedit a fi „colivia etni-

cã deschisã.” Cea în care închiderea,
r espectiv deschiderea etnicã – mai
mare sau mai micã - a favorizat, în locul vieþii laolaltã, viaþa alãturatã. Epoca
de aur a fost datã tuturor celor trei naþiuni: maghiarilor în timpul principatului, saºilor în anii Guberniului, româ nilor dupã ’18. Iar din extremele
„sus-jos,” „în majoritate - în minoritate” (cel puþin în ce priveºte deþinerea
puterii), „a obþine - a pierde,” toate cele trei popoare au putut sã-ºi tragã
concluziile lucide. De aici rezultã ºi
ambivalenþa „coliviei etnice deschise”:
în apãrare împotriva pericolului amalga mãrii – asimilãrii – disoluþiei, ea se
strãduieºte sã-ºi pãstreze propria
identitate naþionalã; sã o consolideze,
dar conºtientizînd ºi importanþa colaborãrii, ne evitînd, deci, colaborarea,
fãrã de care nu numai viaþa alãturatã
ar fi în primejdie. Esenþa ei se bazeazã
pe înþelegerea faptului cã identitatea
de grup, solidã, sigurã, sãnãtoasã cãci este deschisã spre strãini – poate
sã pãstreze, respectiv sã slãbeascã orice fel de manifestare etnocentristã.
Acest model rãmîne viabil pe termen lung numai în cazul în care cu toþii (români, maghiari, saºi deopotrivã)
conºtientizãm identitatea transilvanã,
ca r e se întemeiazã pe experienþele
convieþuirii, care sprijinã schimbul
cultural secular, care „îmblînzeºte”
vecinii strãini, transformîndu-i în conºtiinþe vrednice de încredere, ºi distribu ie sã ne asumãm aceastã identitate.
Transilvanitatea este un fel de cun oaºtere particularã, de „interpretare
a lumii”, alcãtuitã din cunoaºterea ºi
respectarea limbii ºi culturii „celuilalt”
popor. Nu este un surplus sau o lipsã,
ci o bazã culturalã ºi moralã care ne
ajutã sã revizuim ºi sfaturile ºi ajutorul
„n aþiunilor-mamã”, unilateral de bun ã credinþã, deci subiective, cu „ochiul
tran silvan”, critic. ªi „miracolul etnologic” a fost posibil numai datoritã încrederii în sine, individuale ºi colective, pe întregul Transilvaniei. Prin asta
se explicã ºi faptul cã la noi nu pot sã
aparã miºcãri teroriste asemãnãtoare
cu cele din Serbia sau Palestina.
Identitatea transilvanã în temeiatã
pe în crederea reciprocã este cuvîntul ch eie ºi nu naþionalismul frecat care o
ignorã ºi o criticã,sau educaþia în spitalu l „cetãþeniei lumii.” Nici acesta din
u rmã n u ar face sã disparã prejudecãþile xenofobe, ci ne-ar transformã în
„strãini cronici,” silindu-ne mai curîn d sau mai tîrziu sã ne pierdem capul ºi sã ne refugiem în braþele unui
partid extremist sau a unei secte, în care flu turã drapele, sclipesc insigne, iar
în afara cercului nu mai existã oameni,
existã doar o lume strãinã, ostilã.
Tr a d u c e r e d e F l o r i c a P ER IA N
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Ideile „Provinciei” în provincie
vorC abimsã nudoar

teoretic despre avantajele
su bsidiaritãþii ºi ale autonomiei locale
ºi regionale voi încerca sã prezint felul
în care acestea capãtã treptat consistenþã în viaþa de zi cu zi din vestul extr em al României. Mã voi referi la o zon ã în care se aflã cîteva localitãþi de
frontierã: este vorba de Jimbolia, Sînnicolau Mare ºi Cenad. Orãºelul Jimbolia este cunoscut în ultima vreme
datoritã dosarului care îi poartã numele în cazul contrabandei cu benzinã ºi arme din vremea embargoului
din perioada anilor 1994-1995 în care,
dupã cum scrie presa, sînt implicate
instituþii ale statului. Puþinã lume ºtie
cã Jimbolia este o localitate cu aspect
tipic Europei Centrale, cu arhitecturã
minunatã; la fel de puþini ºtiu cã oraºul a fost cedat României de Iugoslavia
la cîþiva ani dupã primul rãzboi, prin
1924, printr-un schimb de teritorii. Pe
vremuri orãºelul a fost locuit în majoritate de ºvabi, români bãnãþeni, sîrbi,
croaþi ºi unguri. În Banat, ºi nu numai, localitatea era cunoscutã pentru
fabrica de þiglã care dateazã de dinaintea primului rãzboi mondial, astãzi o
ruinã. Tot aici, în timpul vechiului regim, mai era o fabricã realizatã în cooperare cu parteneri vest-germani care
producea pantofi Otter: ºi aceasta a dat
faliment. La ora actualã orãºelul este
(în cã) relativ amorþit din punct de vedere industrial, ºomajul este ridicat,
cu toate acestea existã aici o încordatã
nevoie de a schimba starea de lucruri.
Din punct de vedere politic, în alegerile locale, oraºul a votat în toatã vremea
reprezentanþi ai actualei puteri (a avut
pr imari PNL ºi PAC). La ultimele alegeri locale s-a întîmplat în Jimbolia un
lucru neobiºnuit care ilustreazã exact
ceea ce am numit noi în paginile Provinciei prin politica trans-etnicã. Precedent existã doar la Sibiu unde populaþia majoritar româneascã a votat un
primar neamþ; în Jimbolia populaþia,
ºi ea astãzi majoritar româneascã, a
ales un primar ungur, Kaba Gábor.
Motivele alegerii: actualul primar este
tînãr, dinamic, este om de afaceri ºi
fondatorul sãptãmînalului local „Observator de Jimbolia”. Dupã cîþiva ani,
în chiar luna trecutã, publicaþia aceasta a lui Kaba s-a transformat într-una
regionalã cu difuzare în localitãþile
Sînnicolau Mare, Lovrin, Cãrpiniº, Cenad ºi Lenauheim. Publicaþia are o paginã germanã ºi maghiarã cu rubrici
permanente intitulate Deutsche Ecke
ºi Magyar sarok la care se adaugã ºi o
paginã în italianã pentru comunitatea
de afaceri din zonã. Oraºul are ºi o viaþã culturalã dinamicã. Interesant este
faptul cã aceastã efervescenþã culturalã începe sã aibã urmãri economice
promiþãtoare. O sã rezum succint, din
paginile noului sãptãmînal regional
Observator, informaþii care ilustreazã
cum anume demararea vieþii culturale
genereazã relansarea economicã a zon ei. În primul numãr al acestei publica þii regionale (20-26 octombrie) pe
chiar prima paginã „ne întîmpinã” un
articol cu temã culturalã. În oraº a fost
sãrbãtoritã aniversarea a 250 de ani de

la moartea compozitorului Johann
Sebastian Bach. Momentul în cauzã „a
pr ilejuit vernisajul unei expoziþii ºi al
unui concert aniversar.” Participanþi:
c onsulul Germaniei la Timiºoara,
Karsten Erdmann. Organizatori au
fost Biblioteca orãºeneascã ºi Fundaþia
culturalã româno-germanã Petre
Stoica (un cunoscut poet al generaþiei
lui Nichita Stãnescu care a pãrãsit Bucureºtiul ºi s-a stabilit în orãºel din dorinþa de a reveni în Banat; Fundaþia
cuprinde un fond de carte româneascã ºi germanã, de numismaticã ºi
hãrþi istorice de mare valoare donate

dorului Ungariei în România, a reprezentanþilor Consiliului Judeþean Timiº
ºi ai Consiliului Judeþean Csongrad,
în soþiþi de o consistentã delegaþie de
oameni de afaceri din zonã. Dupã încheierea lucrãrilor (atenþie!) delegaþia
a vizitat „obiective culturale”, adicã
„Muzeul Pompierilor «Sf. Florian»,
Casa Memorialã «Karl Diel » (un celebr u medic bãnãþean de origine austriacã, bunicul Piei Brânzeu , profesoarã la Facultatea de Litere a Universitãþii din Timiºoara, scriitoare, cunoscut anglist, descendenta unei familii
jimboliene al cãrei arbore genealogic

Fotografie de prof. A. R. von Hippel

de Petre Stoica oraºului în schimbul
unei case amenajate de Primãrie în
urmã cu vreo cinci ani. Printre manifestãrile culturale, pe lîngã lansãri de
ca r te ºi expoziþii periodice legate de istoria Banatului, amintesc ºi un colocviu dedicat poetului Georg Trakl, cu
sprijinul ambasadei Austriei în
România). La manifestarea dedicatã
lui Bach a vorbit despre activitatea ºi
viaþa compozitorului prof. univ. dr
Walter Kindl. În articolul cu pricina
este amintitã activitatea poetului Petre
Stoica ºi „strãdania” (acestuia) de a
reda ceva „din ceea ce se spune cã ar fi
fost cîndva Jimbolia pentru ºvabii bãnãþeni: «micul Weimar»”. În acelaºi
numãr este amintitã deschiderea oficialã a vãmii Cenad-Kiszombor, în prezenþa oficialitãþilor ungare ºi române.
În anunþul respectiv este amintit ºi
fa ptul cã „sunt aºteptaþi la eveniment,
pr emierii celor douã þãri ºi ministrul
transporturilor Anca Boagiu ”. „Importanþa evenimentului”, se spune în
paginile publicaþiei, „se va rãsfrînge
asupra dezvoltãrii întregii zone de
vest”.
În perioada 27 ºi 28 octombrie, oraºul contrabandei regimului Iliescu , a
gãzduit un simpozion de afaceri româno-maghiar cu participarea ambasa-

coboarã pînã în secolul al XVII-lea),
Mu zeul pictorului ªtefan Jäger (cunoscut pentru tablourile sale despre
colonizarea ºvabilor în Banat) ºi, desigur, Fundaþia românogermanã Petre
Stoica . Nu este lipsit de importanþã sã
a mintim cã în discuþiile simpozionului s-a discutat despre cooperarea
transfrontalierã într-o regiune situatã
între oraºele Timiºoara, Szeged ºi
Subotica, cuprinsã în cadrul proiectu-

S

lui mai larg Dunãre-Mureº-Criº. De 110.000 DM (partea austriacã) ºi 300
r emarcat ºi faptul cã, în discuþiile pri- de milioane, susþinere din partea auleju ite de Simpozion, oficialitãþile lo- toritãþilor locale. Sã mai adãugãm ºi
cale au cerut ca parteneriatul sã elimi- faptul cã „partea austriacã a asigurat
n e cît mai mult cu putinþã barierele branºarea a 140 de gospodãrii, a adus
administrative care îngreuneazã toate piesele necesare (þeavã, fitinguri, apoin iþiativele locale transfrontaliere
metre etc.) ºi a suportat costurile”.
Alte manifestãri culturale (dar ºi po- Alãturi, pe aceeaºi paginã, un anunþ al
litice, dar ºi economice) s-au întîm- Asociaþiei umanitare Cuore din
plat în zilele de 25-26 octombrie la Jimbolia cautã „colaborator pentru
Sînnicolau Mare cu participarea unor predarea limbii rrome”. Ni se dau asidelegaþii din Germania ºi Ungaria. Cu gurãri cã acest curs „ce se va organiza
aceastã ocazie a avut loc „Conferinþa se adreseazã în special tinerilor urparteneriatului transfrontalier a(l) mînd pãstrarea, cunoaºterea ºi dezvolm icroregiunii Sînnicolau Mare – ta rea limbii ºi culturii rrome”. JimboMakó”. Oaspeþii au vizitat Castelul Na- lia , orãºelul acesta atît de intens meko, casa memorialã Béla Bartók diatizat în presa centralã, mai organi(compozitorul s-a nãscut în oraº în zeazã ºi altceva decît contrabandã oranul 1881, tatãl sãu a fost directorul donatã centralist, ºi anume vacanþe în
ºcolii agricole iar mama învãþãtoare. contrapartidã ale elevilor aparþinînd
În anul 1903, primul lui concert, sus- unor familii (patru la numãr) din Jimþin localnicii, a avut loc în localitatea bolia cu altele din Miercurea Ciuc. Sînt
natalã). Cu ocazia manifestãrilor aces- date numele pruncilor, o pozã a oastora (culturale, dar ºi, cum spuneam, peþilor din secuime. Transportul a fost
politice ºi economice) delegaþia din asigurat de domnul Takács Mihai sub
oraºul înfrãþit Burgkirchen, condusã supravegherea doamnei Maria Schulz
de dl. Robert Obermayer, a inaugurat ºi Gheorghe Avram.
un proiect de semaforizare stradalã,
ªi cum sîntem în plinã campanie
susþinut financiar de oraºul respectiv. electoralã, sã amintim ºi faptul cã, în
La Castelul Nako comunitatea localã a cãutare de voturi, de la Capitalã le-a
pr ezentat delegaþilor „reuºite momen- venit plocon autoritãþilor ºi domnul
te de dansuri populare româneºti, ger- Alexandru Sassu de la PD. Dumnealui
mane, ungureºti ºi sîrbeºti”. Dupã a avut o întîlnire cu investitorii jimbomomentele folclorice „oaspeþii au vizi- leni Giovani Favaron, acþionar ºi adtat fabrica germanã Zoppas Industries ministrator al firmei FAGI S.R.L. (200
Romania S.R.L.”: aceasta fiind, dupã angajaþi), un altul pe nume Carlo
cum susþine jurnalistul local, „una Minni (de la aceeaºi firmã, sau de la
dintre cele mai mari investiþii din alta, nu se menþioneazã) ºi domnul
Banat”. Îl completãm cu informaþii ªtefan Poþa , reprezentantul firmei roa uzite de la terþi dupã care în Sînnico- mâno-germane VOGHT Electronic
lau Mare sînt investiþiile cele mai mari România (800 de angajaþi). Dupã disdin judeþ în afara Timiºoarei; desigur cuþie, domnul deputat a cãzut puþin pe
cã aici, urmare a investiþiilor, ºomajul gînduri, pe urmã s-a recules ºi a rostit
este nesemnificativ.
urmãtoarele vorbe: ”Adevãrul e cã puAlte momente culturale (dar ºi poli- þine oraºe de mãrimea Jimboliei au
tice ºi economice): la 3 noiembrie, în a semenea realizãri de perspectivã”.
comuna Lenauheim, cu ocazia sãrbãªi cînd te gîndeºti cã noi, cei mulþi,
toririi poetului Nikolaus Lenau , au socoteam cã zona aceasta este numai
fost prezenþi ambasadorul Austriei, bunã pentru organizarea, pe baze
Execelenþa Sa Karl Vetter von der strict centralizate, a unei contrabande
Lillie, dl. Helmuth Kahr, primarul lo- atunci cînd partenerii (?) noºtri din
calitãþii austriece Mureck, înfrãþitã cu NATO ºi UE organizeazã niscai embarLenauheim, ing. Franz Wieser, coor- gouri. Morala poveºtii acesteia este
donatorul investiþiilor austriece în una singurã: numai libertãþile regioRomânia, oficialitãþi judeþene. Aniver- nale ne vor asigura prosperitatea. Dasa r ea a 150 de ani de la moartea poe- cã nu credeþi, vizitaþi lumea aceasta ºi
tului Nikolaus Lenau a prilejuit finali- veþi vedea ceea ce, de zece ani ºi mai
zarea unor investiþii privind alimenta- bine, auzim doar în vremea campaniirea cu apã a comunei în valoare de lor electorale.

Stimate doamne ºi stimaþi domni!

ituaþia creatã dupã încheierea
conflictului în fosta Iugoslavie
precum ºi evoluþiile politice ale
unor state europene, din ultimul
tim p, demonstreazã încã o datã necesitatea ca procesul de integrare
europeanã sã fie însoþit de un program de reconciliere a popoarelor
din Europa Centralã ºi de Rãsãrit.
Pentru realizarea acestui deziderat
nu sînt suficiente întîlnirile politice
l a nivel înalt ºi nici semnarea unor
tratate, convenþii ºi protocoale.
Es te necesar un program educaþional de lungã duratã pentru ca tinerele generaþii ale popoarelor ce
trãiesc pe acest areal sã se cunoascã reciproc, sã intre în dialog

ºi sã colaboreze în vederea realizãrii viitorului comun într-o Europã
unitã ºi prosperã.
Înfiinþarea unui post de televiziune
româno-maghiar, dupã modelul
f ranco-german al canalului TV Arte
ar rãspunde pe deplin acestui deziderat.
L a proiect ar putea adera ºi alte
þãri din Europa Centralã: Austria,
Cehia, Slovacia, Ucraina, Iugoslavia, Slovenia, Bosnia-Herþegovina
etc.
A cest post de televiziune cultural,
m ultietnic ºi multiconfesional ar
transmite muzicã, filme, teatru,
dans, folclor, reportaje, mese rotunde etc. contribuind decisiv la cu-

noaºterea reciprocã a popoarelor
din aceastã parte a Europei.
În sensul celor prezentate mai sus
propun persoanelor interesate, organizaþiilor culturale ºi tuturor celor
ce cred în viitorul comun, într-o Europã unitã, un dialog pe aceastã temã.
Sînteþi invitat(ã) sã vã pronunþaþi
în aceastã problemã public sau prin
intermediul unei corespondenþe private adresate mie. Reacþia dumneavoastrã va fi bine primitã, oricare ar fi ea.
Pentru conformitate,
Regizor Alexandru Pecican
e-mail: alexpec_1956@yahoo.com
al expec_1956@excite.com
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Dezbaterea teritorialitãþii ºi naþionalismului
în Serbia
rîtoare în viaþa publicã ºi pentru
elitele politice. Potrivit datelor sonKoštunica d ajului de opinie efectuat zilele
a învins, dar a ieºit la ivealã ºi cã, în ac estea, 85 la sutã din populaþie îl
p ofida fraudelor electorale, victoria c onsiderã pe Koštunica drept cel
lui nu este deplinã. În camera fede- mai popular om politic iar 65 la suralã a deputaþilor socialiºtii repre- tã partidul sãu, Partidul Democrat
zintã cel mai puternic partid ºi au din Serbia, drept cel mai autentic.
primit numai cu vreo 10 mandate ªi reprezentanþii Partidului Sociamai puþin decît opoziþia. La alegeri- list din Serbia apreciazã cã singurul
le locale opoziþia a cîºtigat deja un partener de marcã este Koštunica,
avantaj mult mai mare. În schimb, iar Vojslav Šešelj , liderul Partidului
victoria cea mai spectaculoasã a R ad ical Sîrb, numai pe Koštunica
opoziþiei s-a nãscut la alegerile nu îl numeºte mercenar NATO. Prep entru camera deputaþilor din re- sa, fãrã excepþie, propagã cultul lui
g iunea Vojvodina, cãci din 120 de Koštunica, mai ales cel de stat, camandate ea a cîºtigat 117, iar socia- re înainte de 5 octombrie se afla toliºti numai douã. În afarã de aceº- tal în slujba lui Miloševici, dar intia a mai obþinut mandat un candi- credibil de rapid, aproape în cîteva
dat independent. O asemenea pro- ore, în noaptea zilei de 5 octombrie
porþie atrage atenþia asupra faptu- a trecut de partea cealaltã.
lui cã ideea regionalismului din
A ceste tendinþe semnaleazã cã
Serbia reprezintã o forþã politicã în societatea din Serbia s-a îndepãrtat
cazul cetãþenilor din Vojvodina. d e metodele politicii lui Miloševici,
A naliºtii rezultatelor electorale re- f ãrã sã punã sub semnul întrebãrii
c unosc cã în Vojvodina cetãþenii au p ilonii de susþinere ai acestei polivotat nu numai împotriva Miloše- tic i, care sînt naþionalismul ºi convici, cum s-a întîmplat peste tot în c ep þia statului naþional centralizat.
Serb ia, ci ºi pentru autonomia teri- Ceea ce rezultã ºi din faptul cã
torialã a Vojvodinei.
p rintre pãcatele regimului prãbuºit
se înscrie, de exemplu, lichidarea
Rãspunsul din Serbia
autonomiei universitãþii, represiuD in cele întîmplate, nu trebuie sã nea împotriva presei independente,
se tragã concluzii pripite, deoarece extinderea corupþiei, dar în nici un
la aceste alegeri partidele nu s-au c az lichidarea anticonstituþionalã a
prezentat cu programe politice cla- autonomiei efective a Vojvodinei,
re; mai mult: diferitele partide care dobînditã în 1974.
alcãtuiesc Opoziþia Democraticã
d in Serbia (DOS) au concepþii poli- Rãspunsul Vojvodinei
ti ce diametral opuse. În cadrul Pe de altã parte, dupã cum am semac esteia, partidul lui Koštunica, nalat deja, în opinia publicã din VojPartidul Democrat din Serbia ºi cî- vodina a devenit dominantã dorinþa
teva partide minuscule grupate în autonomiei. Ceea ce rezultã ºi din
jurul acestuia se miºcã ºi în conti- faptul cã autoritatea aºa-numitelor
nuare în cadrele statului naþional “partide autonomiste” (în primul
c entralizat. În cel mai bun caz do- rînd al Ligi Social-democrate conreºte doar sã-l relaxeze, deci o bu- duse de Nenad Cianak ºi a Partidunã parte a elitei politice din Serbia lui Reformist condus de Mile
rãmîne ferm la sistemul ideologic Isakov) a crescut în aºa mãsurã înd e bazã al lui Miloševici, angajîn- cît, cu ocazia distribuirii mandated u-se cel mult pentru reforma lor parlamentare regionale, partideacestuia.
le sîrbeºti cu caracter naþional au
Numeroase semne îngrijorãtoare aprobat o uºoarã majoritate partided ovedesc acest fapt. Primul anunþ lor din Vojvodina. Spiritul public a
al lui Koštunica a fost cã Iugoslavia influenþat ºi organizaþiile locale ale
nu este dispusã sã-l predea pe Mi- unor “partide centrale” ºi astfel Parloševici Trib unalului Internaþional tidul Democrat al lui Djindjici aratã
de la Haga. Nu a fost dispus sã efec- mult mai multã înþelegere pentru
tueze schimbãri de personal în ar- ideea autonomiei, decît pînã acum.
mata Iugoslavã ºi l-a menþinut în Fireºte, li s-au alãturat ºi partidele
f uncþie pe ºeful Statului Major, minoritare maghiare, astfel cã în
Pavkovici. Deºi nu þine de compe- parlamentul regional ideea regionatenþa preºedintelui, l-a luat sub lismului cîºtigã preponderenþã.
p rotecþia sa pe ºeful poliþiei secrete
Dar sfera de competenþã a parlaal lui Miloševici. Conform comuni- mentului ºi guvernului regional esc atului dat din biroul prezidenþial, te ridicol de restrînsã. Oricare autod emiterea acestuia ar împiedica g uvernare localã dispune de comd ezvoltarea democraþiei în Serbia. petenþã mai largã decît parlamenNu în ultimul rînd este important tul d in Vojvodina, care s-a strãduit
ºi faptul cã preºedintele Koštunica în p rimul rînd sã-ºi sporeascã îneste categoric împotriva autono- trucîtva influenþa. A numit înainte
miei teritoriale a Vojvodinei ºi cre- de toate de comitetul director al
d e c ã ea a fost rezolvatã în chip po- R ad ioului ºi Televiziunii din Novi
trivit de constituþia lui Miloševici. Sad. (Trebuie sã se ºtie cã aceastã
A ceste idei sînt în continuare hotã- instituþie, odinioarã a Vojvodinei, a
nc etul cu încetul se potoleºte eu-

f oria de dupã alegerile prezidenÎþiale
din Serbia. Vojislav

f ost încorporatã în anul 1991 în
R ad io -Televiziunea Sîrbã ºi, în consec inþã, parlamentul regional nu a
avut nici mãcar formal dreptul de a
supraveghea activitatea acestui servic iu public din Vojvodina.) În ziua
urmãtoare, guvernul Serbiei a calificat drept anticonstituþionalã decizia regiunii ºi a dat dispoziþii orga-

sa nu este valabilã pînã cînd nu este semnatã de reprezentantul DOS.
În acest caz, Nebioša Ciovici a
semnat fãrã ezitare. Guvernul ar fi
putut lua ºi o altã decizie: în baza
competenþei sale, ar fi putut legaliza numirile în parlament ºi din
ac el moment numirile regionale ar
f i fost fundamentale juridic.

Pe coperta numãrului din 11 august 2000 a revistei Monitor din Podgorica a
apãrut o fotografie compromiþãtoare: Voislav Koštunica (nãscut în 24 martie
1944) într-un sat sîrb þine ridicat un kalaºnikov, ºi se uitã zîmbind drept înainte. Fotografia aratã o altã fizionomie decît cea pe care o descriu adepþii înflãcãraþi ai cultului Koštunica. Dupã aceºtia profesorul de drept este întotdeauna
sobru. ªi cum sã nu fie, cînd are temeri pentru situaþia poporului sîrb! Pierderea provinciei Kossovo l-a fãcut ºi mai sobru. ªi atunci apare aceastã fotografie, unde zîmbeºte cu o armã periculoasã în mînã. Poza a cutreierat întreaga
lume ºi a ºocat opinia publicã. În mîna unui politician care se declarã legalist,
nu aratã bine kalaºnikovul. Mai ales fiindcã pînã acum numai Voislav a pozat
cu arma de foc în mînã.
Au trecut luni întregi, Koštunica s-a prezentat în saloanele diplomaþiei europene ºi, dupã cum scrie revista (pe moment?) apropiatã de guvern, Vreme, ºefii
de stat ºi diplomaþii au stat la coadã în faþa cabinetului lui, ca sã se întîlneascã
cu eroul revoluþiei democratice. A sosit timpul ca el sã se întoarcã la istoria
fotografiei. Nu a avut intenþii belicoase atunci cînd a pozat în faþa fotoreporterilor, numai cã a vrut sã facã pe placul locuitorilor satului – declarã. Nu a dorit
sã-i jigneascã refuzîndu-i arma oferitã.
Explicaþia este de înþeles, poate este ºi acceptabilã, dar preºedintele
Koštunica a exagerat. El s-a purificat, dar ºi-a maculat propriul popor. Deoarece s e înþelege cã în 1998, cînd a fost fãcutã fotografia, cetãþenii satului sîrb
erau ataºaþi atît de mult de arme de foc, încît au vrut sã-l vadã cu una pînã ºi
pe politicianul lor preferat.
Natural, pot sã-mi închipui ºi altfel de politicieni. Pe unul, care îi convinge pe
concetãþenii sãi sã-ºi predea armele, fiindcã legea interzice þinerea lor, iar faptul cã ei se distreazã cu arme se va la sfîrºi prost. Dupã cîte ºtiu, acesta este
spiritul legii. (V. L.)

nelor corespunzãtoare sã asigure
d reptul centrului belgrãdean de a
exercita puterea. Este de ºtiut cã pînã la alegerile din 23 decembrie
g uvernul sîrb are în fond o componenþã socialistã, dar nici o decizie a

A cest conflict politic pune în luminã caracterul schimbãrilor din
Serb ia. În Serbia rolul naþionalismului nu s-a micºorat, deºi tonul
l ui s-a modificat întrucîtva, s-a
adaptat discursului european. Dar

în Vojvodina a avut loc o schimbare
mai esenþialã; nu numai Partidul
Socialist din Serbia ºi Partidul Radical Sîrb au suferit o înfrîngere catastrofalã, dar ºi ºansele partidelor
c u caracter naþionalist din cadrul
DOS au scãzut. Aceastã ultimã dep lasare de accent s-a relevat ºi în
c ursul împãrþirii puterii dupã aleg erile locale. Primarii, ori membrii
L ig ii Social-democrate, sau ai Partid ului Democrat ºi totodatã partidului Koštunica, Partidul Democrat
d in Serbia, au pierdut cîteva oraºe
d in Vojvodina. Aceste schimbãri doved esc cã principiul teritorialitãþii
înregistreazã succes în competiþia
c u ideologia naþionalistã. Vojvodina
a ajuns în situaþia de a contrabalansa naþionalismul din Serbia. Dar
aceste modificãri, perceptibile numai ca nuanþe, nu sînt sesizate încã
în arena internaþionalã. Paºii spectaculari fãcuþi de Koštunica în politica externã deviazã atenþia de la
scena politicii interne. Cu toate cã
ºi în aceastã privinþã exemplul Bosniei oferã bune experienþe. În Bosnia d ominã în continuare partidele
naþionaliste, fapt valabil mai ales
pentru Republica Sîrbã, unde partid ul lui Milorad Dodic a suferit o înf rîngere catastrofalã, iar Partidul
D emocrat Sîrb, naþionalist, sprijinit
de Koštunica a repurtat o victorie
d ep linã, cu toate cã diplomaþia internaþionalã, care practicã un fel de
p rotectorat, a sprijinit cu toate forþele pe Dodic . Nu este suficient, însã, sprijinul cîte unui partid, dupã
cum aratã exemplul bosniac: treb uie susþinute ºi miºcãrile înrãdãc inate în tradiþiile locale, care contrabalanseazã eficient acapararea
d e teren a naþionalismului. Vojvodina reprezintã o excepþionalã ocazie pentru validarea unei asemenea
p ractici. Cãci autonomia regiunii
nu poate fi amînatã pînã dupã consolidarea democraþiei; trebuie sã se
înþeleagã cã teritorialitatea este ºi
un mijloc al consolidãrii democraþiei. În Vojvodina acest principiu este reprezentat cu cea mai mare hotãrîre de cãtre organizaþiile civice.
Nu numai Centrul Regional din
Novi Sad, care în aceste zile face
lob b y cu succes în interesul statutului de euroregiune al Vojvodinei,
c i ºi organizaþiile civice minoritare,
c are se opun energic normelor
c entralizate ale Opoziþiei Democratic e din Serbia. Intelectualii mag hiari, de exemplu, s-au confruntat
c u aceste norme, cu tehnica de numire de la centru a comitetelor directoare ale caselor presei ºi la fel
au p rocedat ºi intelectualii români
d in Vojvodina, al cãror manifest a
avut mare ecou la Belgrad. Ambele
p roteste sînt cereri în sensul ca înþelegerile sã nu mai fie încheiate la
Belgrad: trebuie sã se cadã de
ac ord ºi cu societãþile locale.
Tr a d u c e r e d e F l o r i c a P e r i a n
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Provincia – în lumina presei
s-a
P resa
ocupat rela-

tiv puþin de
Provincia, care apare din luna aprilie încoace ºi relativ
puþini s-au referit la scrierile apãrute în
aceastã publicaþie. De ce? Iatã o întrebare
care ar merita un studiu aparte. Deocamd atã aº menþiona doar cã problemele pe
care le trateazã sînt, fãrã excepþie, puncte
sensibile ale societãþii româneºti ºi chiar
rãsp unsurile formulate mai eufemistic
provoacã reacþii vehemente din partea celor care vegheazã asupra unitãþii ºi indep endenþei þãrii. Acum fac, însã, patrioþii de
profesie, ca ºi cum tocmai prin tãcerea lor
ar vrea sã facã inexistentã revista. Desigur,
nu este exclusã nici lipsa argumentelor
lor.
Cu toate acestea, lunile nu au trecut fãrã ecou. Numãrul din 3 mai al ziarului Cotidianul se ocupã deja de primul numãr
al Provinciei. Articolul Ioanei Lupea, Un
proiect publicist de formare a unei identitãþi regionale – Resuscitarea transilvanismului, afirmã: „… identitatea regionalã, pierdutã în bunã mãsurã, ar trebui red escoperitã, recreatã în noul context europ ean. Transilvanismul a fãcut obiectul
multor studii ºi nenumãratelor polemici
politice, fiind reclamat ca strategie a comunitãþii maghiare din România prin ruptura teritorialã. Partidele politice româneºti admit descentralizarea, dar resping
p e aceste considerente regionalismul.

(…) Pînã acum se poate spune cã nu a
existat un efort al elitelor de refacere a
transilvanismului, considerat utopic chiar
de minþi dintre cele mai deschise. (…)
Luna trecutã însã, douã publicaþii, Ziua de
Ardeal ºi Krónika, au publicat primul numãr al unui supliment intitulat Provincia
(www.porvincia.ro).” Dupã prezentarea
obiectivelor suplimentului, Ioana Lupea
conchide: colegiul de redacþie „ºi prin
titlul ales pare sã spunã despre intenþia de
a redefini cuvîntul provincie, perceputã
acum ca un spaþiu marginal ºi prãfuit.”
Tot în Cotidianul putem citi în articolul
lui Ion Buduca, cã „Provincia” este prima
p ublicaþie din istoria presei româneºti
consacratã dialogului cultural românomaghiar, în care el analizeazã importanþa
apariþiei revistei Provinciei. Potrivit articolului apãrut în 4 octombrie, „Au fost necesari, iatã zece ani de postcomunism pentru a înþelege cã problema diferenþei de
p ercepþie a rezistat ºi comunismului ºi cã
rezistã ºi noilor proceduri democratice. În
acest timp statul român ºi-a perpetuat
inerþiile tradiþionale. (…) Problema româno-maghiarã þine de fundamentele diferenþelor culturale ºi de ceea ce am putea
numi istoria comparatã. (…) Revista Provincia care apare ca supliment lunar al
ziarului Z iua de Ardeal, fãrã sã circule ºi
la Bucureºti, aºadar, face pentru prima datã pe piaþa noastrã de idei acest serviciu:
transformã polemica purtatã ca de pe baricade diferite într-un dialog animat de

sentimentul aceleiaºi baricade. Este extrem de important. Este o operaþiune, din
pãcate fãrã prea mare anvergurã, de dizolvare a suspiciunilor, care se autoîntreþin
dacã dialogul este purtat în chip de polemicã.”
În numãrul din 7 noiembrie, cotidianul
clujean Szabadság publicã prima parte a
articolului lui Tibori Szabó Zoltán intitulat
Valter Roman ºi revoluþia maghiarã, sau
cînd Valter l-a învins definitiv pe Ernõ.
În suita de articole, autorul face cunoscut
rolul jucat de tatãl actualului ministru român al afacerilor Externe în deportarea în
România a liderilor revoluþiei maghiare
din 1956 ºi extrãdarea lor guvernului
Kádár, referindu-se ca punct de plecare la
scrisoarea lui Tofik Islamov, apãrut în nr.
6 al revistei Provincia, în care istoricul rus
– intrînd în disputã cu afirmaþia lui Petre
Roman, în sensul cã, privitor la activitatea
tatãlui sãu, ar fi comis o falsificare a istoriei, el dovedeºte cu documente cã, potrivit
lui Valter Roman, reglementarea situaþiei
acestei regiuni dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, nu se poate imagina decît prin
restabilirea independenþei Transilvaniei.
Tot cu articolul istoricului rus apãrut simultan în Provincia ºi în revista moscovitã Novaia I noveisaia istoria se ocupã nr.
7 al Evenimentului Zilei . Pe lîngã scrisoarea lui Valter Roman apãrutã în Provincia,
o tipãreºte ºi pe aceea publicatã de Petre
Roman în cartea sa, Libertatea ca responsabilitate, al cãrui conþinut este contrariu

celui publicat de Tofic Islamov: „Pentru
orice cititor apare limpede cã ele nu sînt
scrise de aceeaºi persoanã. Rãmîne de vãzut care se va dovedi falsã ºi care autenticã” – evidenþiazã autorul materialului, Petru Romoºan.
Ce rãsunet mare a avut articolul lui Tofic Islamov o dovedeºte ºi nr. 11 al revistei
România Liberã, care publicã ºi ea fragmente din scrisoarea istoricului rus.
Tot de numãrul 6 al Provinciei se ocupã ºi Gabriela Adameºteanu, în numãrul
4 5 al revistei 22. Dar ea se referã doar pe
scurt la scrisoarea lui Islamov ºi tot pe
scurt menþioneazã ºi articolele semnate de
Ágoston Hugó ºi Kelemen Attila. Gabriela
Adameºteanu se ocupã în primul rînd de
articolul lui Ovidiu Pecican, Partid transetnic, sau forum civic?, care intrã în dezb atere cu afirmaþiile din interviul lui
M olnár G usztáv, apãrut în numãrul precedent. Molnár considerã cã, în condiþiile de
azi din România, este necesarã înfiinþarea
unui partid transetnic, ceea ce Pecican
contestã: „A crea un nou partid – încã
unul! – pe o scenã (cea româneascã) unde problema este tocmai inflaþia partidelor, mi se pare o idee nefericitã. (…) Partea valabilã a ideii stã însã în opþiunea
pentru un for de discuþii – ºi acþiune –
multicultural.” Despre afirmaþiile diferite
ale lui Molnár ºi Pecican cu privire la necesitatea înfiinþãrii unui partid politic transetnic s-ar putea discuta ºi sperãm cã specialiºtii vor face asta, exact la fel ca ºi în le-

ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul, precum o provincie
C eitesccareaceastãci-

rubricã situatã
aproape de intrarea/ieºirea
prin spate – sau mãcar cîþiva dintre ei –,
probabil ºtiu cã recent mi-a apãrut ºi un
volum despre capitalã, volum intitulat Viaþa bucureºteanã în imagini, cuprinzînd
povestiri ºi texte meditative scrise în perioada ‘96–’99. Acest volum este renumit ºi
datoritã faptului cã are unsprezece prefeþe
(dacã se adaugã ºi introducerea autorului,
atunci doisprezece…), personalitãþi din
diferite oraºe ale lumii – cum ar fi Fejtõ
Ferenc (François Fejto), din Paris, Határ
Gyõzõ, din Wimbledon-Londra, Benedek
István, din Wuppertal, Csíkí László, din Budapesta… – fãcînd confidenþe despre sentimentul apartenenþei la o capitalã, despre
acel ceva datoritã cãruia omul se poate
simþi maghiar sau provincial, dar chiar ºi
cetãþean al unei capitale indiferent de locul
în care trãieºte. Multe dintre aceste prefeþe
conþin ºi cîteva istorioare palpitante, dintre
care vã voi reda una. Scriitorul ºi eseistul
Egyed Péter, cu care dupã propria sa mãrturisire sufletul meu are ceva în comun,
mai exact pe amîndoi ne preocupã mental
aceleaºi probleme (de exemplu, de ce la
Bucureºti frunzele de þelinã se usucã mai
repede decît cele de pãtrunjel) – o, dacã aº
fi zece la sutã filozof, douãzeci ºi cinci la
sutã poet ºi cel puþin cincizeci la sutã prozator precum este el! –, deci Péter al nostru mi-a dãruit o istorioarã atît de simpaticã, o poveste adevãratã care cu siguranþã
ºi-ar fi gãsit un loc de frunte în acel excelent numãr al revistei Dilema care se ocupã de ªmecheria la români. Fac o parantezã – amînînd puþin povestirea – pentru a
semnala cît de chinuitor poate sã fie, prin
conþinutul sãu aproape inepuizabil, cuvîntul ºmecher. Cînd dau de acest cuvînt într-un text pe care trebuie sã-l traduc, apelez îndatã la lista pe care o îmbogãþesc mereu, dar tot nu sînt mulþumit de cuprinsul
ei ºi caut printre semnificaþiile notate: ºi-

ret? viclean? perfid? descurcãreþ? ingenios?
iscusit? ºtrengar? miºel? nemernic? canalie? ºarlatan? hoþoman? rafinat? escroc?
triºor? amãgitor? – ce înseamnã cuvîntul
ºmecher? Evident, toate la un loc. Greºesc
enorm cei care au impresia cã aceste
nuanþe nu aparþin acestui loc, cã Bucureºtiul (precum o provincie) nu reprezintã o
problemã semanticã. Ce face ºmecherul?
Considerã întreaga lume precum o provincie în izmene rupte, o provincie nãtîngã ºi
fraierã… ªi ca atare… înºealã, trage pe
sfoarã, pãcãleºte, convinge, zãpãceºte,
minte, nãscoceºte, reuºind astfel sã prosp ere, sã-ºi îmbunãtãþeascã situaþia, sã-ºi
rezolve problemele, sã supravieþuiascã.
Vreme îndelungatã am fost convins – ºi,
trebuie sã recunosc, nici acum nu-mi este
strãin acest gînd – cã acela care vrea sã supravieþuiascã într-o aglomerare umanã atît
de mare cum este Bububucureºtiul, trebuie sã-ºi însuºeascã cel puþin elementele
fundamentale ale ºmecheriei, chiar dacã
nu pentru a înºela pe alþii, dar cel puþin
pentru ca pateul sã nu explodeze tocmai în
mîinile sale. Prietenul meu Egyed a definit
acest lucru ca un „joc de supravieþuire”.
Deci, urmeazã povestirea:
Fãceam naveta, încã cu paºaport verde, între Cluj ºi Roma, cînd la un moment
dat, pe ruta de întoarcere, înainte de Zagreb, a bãtut la uºã însoþitorul maghiar
al vagonului de dormit, un tip versat pe
Balt-Orient Expresul de odinioarã, apelînd la calitatea mea de român ºi rugîndu-mã sã-l ajut sã ajungã la un numitor
comun cu un tip cu care el nu reuºeºte sã
se înþeleagã. Pe cînd a terminat ce avusese sã-mi spunã l-a ºi împins în compartimentul meu (cu delicateþe, dar hotãrît)
pe tipul în cauzã, care ºi-a spus bîlbîindu-se – eram în perioada rãzboiului din
Bosnia, practic în Croaþia era stare de
urgenþã –, cum cã „domnu’!…înainte
de-a coborî doi bãrbaþi iugoslavi mi-au
pus în braþe acest obiect, mi-au spus cã
este o grenadã”. Strîngea între mîini cu
încrîncenare acel obiect roºu care amin-

tea de o conservã de pateu de ficat, strîngea cu atîta încrîncenare acel obiect, încît de atîta tremur îi strãlucea pînã ºi
mutra. N-avem ce face – i-am spus –,
vom coborî la Zagreb ºi încercãm sã rezolvãm situaþia. Aºa s-a ºi întîmplat. Am
coborît în garã la Zagreb, am mers la patrula militarã, cãreia i-am prezentat (în
limba germanã) situaþia. Membrii patrulei m-au ascultat atît de concentrat
încît nu li s-a contractat nici un muºchi
facial – abia mai tîrziu m-am gîndit cã
poate n-au înþeles nimic din ceea ce le
spusesem –, dupã care ofiþerul s-a rãstit
la noi, ameninþîndu-ne cã dacã nu ne
urcãm înapoi în tren ne vor aresta sau
ne vor oferi o trataþie ºi mai neplãcutã.
(Eu mai stãtusem cu faþa la perete în sala de aºteptare din gara de la Zagreb…ºi
nu m-am simþit de loc bine!) Astfel cã
ne-am urcat repede înapoi în vagon, dupã care l-am împins ºi eu la rîndu-mi, cu
delicateþe, evident, pe omul meu în compartimentul învecinat. Dupã zece minute
m-am trezit din nou cu el, avea o mutrã
de complice, dar nu mai strîngea grenada în mîini. – Unde este, ce ai fãcut cu
ea? – Am dat-o la doi moldoveni… –
Dar de ce, dumneata de unde eºti? – Eu?
Eu sînt bucureºtean, domnu’!
Aº fi curios dacã de atunci cei doi moldoveni au dat mai departe cadoul primit.
În tot cazul, cei care n-au trãit ca ºi mine
treizeci de ani în capitalã, nici nu-ºi pot
imagina la cîte asemenea situaþii poate sã
asiste omul în calitate de martor sau, chiar
mai rãu, de victimã. Voi povesti ºi eu o asemenea aventurã.

Cazul bancnotelor false de o
sutã de mii
E timpul sã mã eliberez de ruºinea care mã
apasã de ani de zile ºi nu mai am altã soluþie decît sã verbalizez acest lucru. Da, am
fost victima ºmenarilor. Posibilitãþile mentale ale omului fiind limitate, nici pe departe nu cred cã voi fi în stare sã explic aceastã

nouã expresie, pentru cã nu are nici un corespondent în limba maghiarã; spre deosebire de ºmecher, ºmecherie, cuvîntul ºmen,
nemaivorbind de cuvîntul ºmenar, nu numai cã nu existã în dicþionarul româno-maghiar, dar nu existã nici în dicþionarul explicativ. (Nu este exclus ca ºmecher ºi ºmenar
sã fie cuvinte înrudite, rãdãcina ºme depunînd mãrturie în acest sens.) Dar poate cã
întîmplarea pe care o voi reda în continuare
va lãmuri mai bine despre ce este vorba.
Venise de la Budapesta fiul meu cel mare ºi am decis cã vom cumpãra ceva din
cele douã sute de mãrci avute asupra lui.
ªtiam cã este riscant sã duc cu mine atîta
bãnet la casa de schimb valutar, astfel cã
am invitat într-un taxi pe un specialist în
finanþe ºi l-am adus la mine acasã. Pe
acest specialist l-am gãsit datoritã calitãþilor mele de bun european, care nu are nici
un fel de preconcepþii rasiale. Tranzacþia a
avut loc în vestibul, el oferind mult mai
mult faþã de cursul oficial. Mi-a dat o pãlãrie de bani, m-a rugat sã-i numãr, apoi a
preluat ºi el valuta occidentalã, dar nici pe
departe n-a fost atît de mulþumit cum
eram eu. „Nu sînt falºi biºtarii ãºtia – m-a
întrebat bãnuitor –, doar ºtii cum e occidentalii…” În ciuda indignãrii mele mi-a
cerut înapoi teancul de lei legaþi cu elastic
ºi vroia sã plece. Cu greu l-am convins sã
cerceteze mai cu atenþie originalele bancnotele nemþeºti. În final a acceptat tranzacþia, a verificat mãrcile de o sutã la lumina becului, mi-a dat înapoi teancul de lei
ºi a plecat comentînd. Pe cînd mi-am dat
seama cã primisesem alt teanc – doar deasupra ºi dedesupt era portretul lui Nicolae
Grigorescu – era deja prea tîrziu.
Am fost nevoit ca împreunã cu fiul meu
sã descoperim pentru a nu ºtiu cîta oarã
romantismul pîinii cu unturã, la acest lucru contribuind ºi faptul cã înainte cu cîteva zile, pe autobuz, în drum spre Piaþa Presei Libere, mi-a ºmanglit cineva modestele-mi economii (în lei).
Ei bine, acel tînãr isteþ cu care am fãcut
tranzacþia în vestibulul locuinþei mele -

gãturã cu alte afirmaþii publicate în Provincia.
În numãrul 38 al revistei Observatorul
cultural apare un scurt articol nesemnat,
care enumãrã numele colaboratorilor ºi face cunoscutã tematica Provinciei, ºi constatã: „Partea mai – cum sã-i spunem? –
delicatã e aceea cã unele articole, în special
cele ale intelectualilor maghiari (în frunte
cu Gusztáv Molnár) sînt ferm regionaliste,
(con)federaliste ºi în unele cazuri, chiar cu
nuanþe favorabile independenþei Ardealului.”
Revista Beszélõ din Budapesta, numãrul
9-10 în rubrica Spaþiu de joc (Játéktér) se
ocupã ºi ea de Provincia. Dupã prezentarea revistei apare o alegere din materialele
ap ãrute. Iatã lista autorilor ºi a articolelor:
Molnár Gusztáv: Provincia „premodernã”, Caius Dobrescu: Berea dezalcoolizatã – o soluþie politicã?, B akk Miklós: Logica deconstrucþiei, Gabriel Andeescu:
Naþionalismul civic între ciocan ºi nicovalã, Caius Dobrescu: O cãutare comunã,
Sabina Fati: De la diferenþiere la conºtiinþa diferenþierii , Al. Cistelecan: Discursuri pentru Transilvania , Daniel Vighi
De la construcþie la deconstrucþie ºi retur, Gabriel Andreescu: La rînd, naþionalizmul ortodox , Daniel Barbu Subsidiaritas, demokraþie creºtinã ºi ortodoxie,
Marius Cosmeanu: Postcomuniºti, dilenmatici ºi democraþi, Ovidiu Pecican: Partid transetnic sau forum civic?
Tr a d u c e r e d e F l o r i c a P ER IA N

acela a fost un ºmenar. Chiar dacã nu
m-am rãzbunat pe el atunci, dar mai tîrz iu am aplicat un tratament necruþãtor –
impersonal – pungaºilor împãtimiþi de pe
mijloacele de transport în comun. Revenind deci la firul epic al întîmplãrii mele:
aveam aºadar un teanc de bucãþi de hîrtie
de o calitate excelentã, de mãrimea bancnotei de o sutã de mii. La început m-am
g înd it cã voi nota pe ele tot felul de idei valoroase, dar mi-am dat seama destul de
repede cã nu am suficiente pentru a folosi
întreaga cantitate de hîrtie. Aºa am ajuns
sã port în buzunare teancul de hîrtie de
un alb feciorelnic (desigur, fãrã elastic).
Perseverenþa mea a dat roadele bãnuite,
pentru cã într-o bunã zi, pe autobuzul care mã ducea spre Piaþa Presei Libere, a
d ispãrut marfa cu care fusesem pãcãlit ºi
p e care o înghesuisem în buzunarul pantalonilor.
ªi acum îmi vine sã rîd cînd mã gîndesc
ce mutrã a fãcut tipu’ cînd, coborînd din
autobuz, a vãzut ce anume subtilizase. Asta
da, ºmecherie!
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