Daniel VIGHI
Traian ªtef
Între diversiune ºi
radicalizarea stîngii
Molnár Gusztáv
Totul de la început...
Caius Dobrescu
Împotriva interpretãrii
rezultatelor ultimelor
alegeri
Bakk Miklós
Regionalitate ascunsã
Ágoston Vilmos
Cot la cot pentru
România!
Gabriel Andreescu
Un partid pro-european
Marius Cosmeanu
Rolex sed lex
Molnár Gusztáv
Raporturi de forþã
parlamentare, pe
regiuni, dupã alegerile
din 26 noiembrie 2000
Ovidiu Pecican
Polemici provinciale
Antonela
Capelle-Pogãcean
Observaþii
pe tema creãrii unui
partid regional
Borbély Zsolt Attila
Ansamblul maghiarimii
ºi transilvanitatea
Vîntilã Mihãilescu
Spiritul Vecinãtãþii
Hajdú Farkas-Zoltán
Înmormîntare la Sibiu
Hadházy Zsuzsa
A fi sau a merge
Ágoston Hugó
Bucureºti ca alegere

Cîteva probleme de fond
ale unei construcþii politice alternative
încheieIreadupãalegerilor
atã, aºadar, cã

2000 din România, Transilvania
ºi Banatul au votat mai puþin democratic decît în
anul 1996, dacã
judecãm în termenii radicali ai
situãrii pe scara
politicã în care am fost plasaþi de cel de-al doilea tur de scrutin al prezidenþialelor. Faptul cã
Vadim Tudor a fost adus în aceastã poziþie de
cãtre electoratul socotit zece ani la rînd ca
fiind mai democratic în mentalitate ºi comportament la urne este expresia, nu atît a
schimbãrii sale de profunzime, cît a unei neputinþe în care a fost adus, a unei exasperãri.
Ce vrea sã ne spunã acest semnal? Cã aceste provincii ale României au decis sã aleagã
dictatura în locul sistemului democratic? Nu
îmi pare cã putem judeca în acest fel, dovadã
cã în turul al doilea, votul s-a schimbat substanþial pentru ceea ce a fost numit ca fiind
„rãul mai mic”. Prin urmare votul din primul
turîl putem socoti mai degrabã ca pe un fel de
atenþionare, un vot de blam la adresa întregii
clase politice democratice, un fel de repunere
în discuþie a sistemului politic ºi a comportamentului acestuia pe care, pe bunã dreptate
Molnár Gusztáv, în ultimul articol din Provincia (nr. 7), îl socotea ca fiind duplicitar.
Nu aº zice cã fosta putere a fost semioccidentalã, cel puþin în pretenþii ºi chiar în ataºamentul dovedit în vremea rãzboiului din
Kosovo. Occidentalismul, ca þintã a schimbãrilor, a fost subminat mai degrabã de semibalcanism, de duplicitatea abordãrilor, în politica jumãtãþilor de mãsurã. Datoritã componentei semibalcanice din politica ultimilor patru ani am ratat pe plan intern o angajare fermã în direcþia occidentalizãrii. Prin semibalcanism a ajuns regimul Constantinescu la semioccidentalism, nicidecum invers.
Ce avem de învãþat de aici? Cred ºi eu, asemenea lui Traian ªtef, Caius Dobrescu,
Molnár Gusztáv, Marius Cosmeanu, Szokoly
Elek ºi Bakk Miklós cã politica ºi oferta politicã trebuie regîndite ºi reconstruite radical.
Înainte de a vedea cum anume este cu putinþã
aºa ceva, aº dori sã mai amintesc ºi faptul cã
tot ceea ce se va întîmpla în viaþa publicã româneascã de acum înainte va fi determinat

masiv de urmãrile acestei penalizãri din 26
noiembrie. În Parlamentul României al doilea
partid ca importanþã este P.R.M.-ul, acest fapt
poate fi un alibi al încetinirii reformei politice,
dar ºi economice, deoarece s-ar putea ca
aceastã prezenþã parlamentarã sã fie folositã
de P.D.S.R. ºi de celelalte partide democratice
în felul unui ºantaj cu pisica neagrã. Aceasta
poate fi în orice moment ºi oricînd arãtatã
pentru justificarea (posibilului) ritm gradual
al reformei ºi al îngheþãrii regîndirii sistemului politic. Politicile economice ar putea fi,
cum spuneam, încetinite în ideea costurilor
sociale care se pot contabiliza, ar putea spune
corifeii pedeseriºti, în beneficiu peremist. Probabil cã opoziþia democraticã va amenda o
asemenea abordare ºi va funcþiona întrucîtva
în felul unui accelerator al reformei economice.
Nu mai este nicidecum sigur cã acelaºi lucru s-ar putea întîmpla în cazul în care
U.D.M.R. va pretinde sã îi fie susþinute revendicãrile, bunãoarã chestiunea universitãþii. În
acest caz pisica neagrã s-ar putea sã fie agitatã
chiar de partenerii de opoziþie democraticã
parlamentarã, respectiv P.N.L. ºi P.D. Mai mult
încã, acest fapt va fi pus în discuþie vehement,
demagogic ºi nedemocratic, în cazul în care o
reformã a ofertei politice ar angaja poziþia pe
eºichierul politic a partidelor parlamentare
aparþinînd sistemului politic românesc actual.
Discuþia noastrã din cadrul revistei despre necesitatea unei construcþii politice alternative
de facturã transetnicã ºi regionalã ar putea fi
un asemenea prilej de inflamãri retorice.
În ce mã priveºte socot cã un asemenea
proiect de angajament public este binevenit:
alianþa transetnicã pe baza unor valori comune istorice ºi culturale este un ideal generos ºi
cu potenþial de dezvoltare politicã dacã þinem
seamã de cîteva corecturi pe care le socot legate intim de un fel de necesarã abordare realistã ºi criticã în mãsurã sã-i asigure modernitatea. Înainte de toate, aceastã construcþie politicã (prin care se regãsesc valori comune istorice ºi culturale cu potenþial economic ale
unei solidaritãþi regionale) poate (ºi nu trebuie sã se întîmple aºa!) înlocui naþionalismul
general cu unul regional. Cred cã pentru democraþie aºa ceva nu este acceptabil, dacã înlocuim ura dintre români ºi unguri cu cea
dintre transilvãneni ºi munteni n-am realizat
mare lucru, mie unuia nu-mi place nici una
nici cealaltã, cu toate cã (omeneºte) îmi vine
cîteodatã sã-mi vãrs nãduful în acest sens.

Aºadar este de gîndit cum anume ar putea fi
gestionatã democratic alteritatea.
Pe de altã parte, ºi diferenþa ar trebui gînditã ºi precizatã cu limpezime. Ovidiu Pecican a
atrasatenþia asupra unei probleme pe care nu
o putem, totuºi, nega: între proiectul nostru
(oarecum omogenizator) ºi realitate poate fi o
diferenþã pe care, din entuziasm, sã nu o
luãmîn calcul. Iatã un exemplu: între Banatul
montan ºi cel de la cîmpie în ultimii ani au
fost abordãri politice diferite. Cei dintîi au fost
mai aproape de P.D.S.R. în toþi aceºti ani dintr-un fel de repliere pe structurile vechi. Acest
lucru a funcþionat ºi în momentul trecerii
spre comunism cînd aici s-a dezvoltat o puternicã rezistenþã armatã anticomunistã în
munþi. ªi atunci a fost o respingere a „noului”, rãu atunci, aºa cum în deceniul din urmã s-a manifestat aceasta faþã de cel socotit
progresist. Paradoxal, urmaºii celor care au
luptat cu arma în mînã împotriva comunismului au votat masiv pentru ceea ce am socotita fi, vã amintiþi, criptocomunism. Explicaþia
este cã societatea aceasta este pliatã pe un
anume tradiþionalism indistinct în care ceea
ce a fost, este mai bun decît ceea ce este. S-ar
putea ca aceastã realitate mentalã sã fie prezentã la fel ºi în Maramureº, bunãoarã, dacã
socotim cã ºi aici am avut aceleaºi rezistenþe
în munþi în anii ‘50. Oricum, abordarea excesivã a unor alteritãþi subregionale, care ar motiva absenþa unei solidaritãþi cît de cît omogene la nivelul provinciilor istorice, nu poate fi
susþinutã atîta timp cît la nivelul percepþiei
publice Transilvania, Moldova, Oltenia, Dobrogea sau Banatul sînt percepute tradiþional
ca fiind, social-istoric, expresii omogene.
Întrebarea pe care avem sã ne-o punem,
cea mai acutã dintre toate, este cum anume
poate fi evitat naþionalismul ºi exclusivismul
regional. Socot cã acest fapt poate fi evitat
printr-o abordare deschisã ºi prin limpezimea
maximã a cadrului de manifestare public.
Abordarea deschisã este menitã sã evite orice
posibile enclavizãri ºi exclusivisme în sensul
cã, respectînd specificul regional, ceea ce este
validpentru Ardeal ar trebui sã fie la fel ºi pentru Dobrogea. Din acest punct de vedere o
analizã a construcþiei politice a Partidului
Moldovenilor poate fi interesantã; ar trebui sã
vedemce vor aceºtia ºi care sînt regulile de joc
pe care ºi le-au impus. Este evident cã ceea ce
li s-a permis unora nu poate sã le fie interzis
altora. În ceea ce priveºte l impezimea maximã a cadrului de manifestare public:aici lu-
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Cum a devenit Ion Iliescu democratul salvator
Cbililorprezidenþiadupã prilasamentul

mul tur de
scrutin plaseazã
din nou România într-o zonã
ambiguã, apropiatã de cea a
statelor din fosta URSS, în care
pentru prespãlarea neocomuniºtilor, se inventeazã un lider de extremã dreapta, popular, extravagant, cu proiecte dictatoriale,
controlat sau în orice caz controlabil de comuniºtii reformaþi. Prin alãturarea celor doi,
extremistul naþionalist este pus la zid, de lumea democraticã ºi de elitele autohtone angajate, iar liderul comunist se transformã
din lupul cel rãu în salvatorul democraþiei,
fiind susþinut de cei mai încrîncenaþi ºi mai
activi lideri de opinie.
D acã Ion Iliescu intra în turul doi cu unul
din candidaþii dreptei, ar fi avut de luptat se-

rios cu propriul sãu trecut ºi ar fi trebuit sã
facã faþã nu doar tirului presei strãine ºi interne, dar ºi confruntãrilor televizate directe, din care nu ar fi ieºit deloc avantajat. Pentru toatã lumea, chiar ºi pentru cei dezamãgiþi de guvernarea ultimilor ani, Iliescu ar fi
fost în primul rînd reprezentantul trecutului.
De aceea strategii P.D.S.R. au ales calea
cea mai grea, dar ºi cea mai sigurã pentru
ascensiunea lui Ion Iliescu. Cu douã sãptãmîni înaintea primului tur de scrutin, cînd
domnul Iliescu era instalat confortabil în
fruntea sondajelor, aproape brusc a început
sã creascã Vadim Tudor, cam cu tot atîtea
procente cu cît scãdea Ion Iliescu. Explicaþia
cea mai simplã ºi mai la îndemînã a fost cã
emisiunile televizate l-au favorizat pe liderul
extremist, dar rezultatele primului scrutin
au fost mult peste aºteptãrile sondajelor de
opinie, faþã de care Vadim aproape ºi-a dublat electoratul, clasîndu-se la mare distanþã
faþã de candidaþii dreptei ºi lãsîndu-i astfel
cale liberã cãtre Cotroceni lui Ion Iliescu.

Intrarea liderului P.D.S.R. în cursa finalã
alãturi de Vadim Tudor era cea mai sigurã
strategie de cîºtigare completã a puterii de
cãtre partidul lui Ion Iliescu. Partea cea mai
grea a acestei strategii a fost pusã în practicã
de partidele coaliþiei de guvernãmînt, care
s-au prezentat dezbinate în faþa alegãtorilor,
dupã ce patru ani s-au hãrþuit unele pe altele, punînd-ºi reciproc beþe în roate. Existã
suspiciunea cã aceste neînþelegeri, care au
culminat cu rãzboiul fratricid dintre P.N.L. ºi
P.N.Þ.C.D., au fost alimentate din interior de
clienþi ai securitãþii ceauºiste, dar nici unul
dintre liderii dreptei nu a þinut cont de atenþionãrile preºedintelui Constantinescu, care
spunea la sfîrºitul lui februarie cã actuala
coaliþie a fost subminatã permanent de oameni ai vechii securitãþi dedicaþi principalului partid de opoziþie. ªefii partidelor din
coaliþie n-au reuºit sau n-au vrut sã înveþe
prea mult din lecþia primitã de ºeful statului,
singurul care a recunoscut cã a fost învins
„de fosta clasã a activiºtilor politici ºi de vechii securiºti”.

Declaraþiile succesive fãcute în aceastã
privinþã de Emil Constantinescu nu au fost
luate prea în serios nici de opinia publicã,
nici de clasa politicã, fiind puse mereu pe
seama insatisfacþiilor ºi nereuºitelor fostului
preºedinte. Cum a recunoscut el însuºi,
Constantinescu ºi forþele democratice cîºtigaserã alegerile, dar n-au putut lua puterea.
Cu alte cuvinte pîrghiile puterii au rãmas tot
în mîinile celor care au ºtiut ce sã facã cu ea
în perioada imediat postdecembristã. ªi care
iatã, prin mijloace democratice, i-au readus
în fruntea þãrii, de data aceasta ca salvatori
ai democraþiei, pe Iliescu ºi ai lui.
Dupã al doilea tur de scrutin s-a vãzut cã
16 la sutã dintre alegãtorii lui Vadim Tudor
din primul tur au optat în al doilea pentru
Ion Iliescu, migraþia în sens invers dinspre
Iliescu spre Vadim fiind de 4 la sutã. Deci
pe ste 10 la sutã din cei care l-au ales pe liderul extremist în primul tur s-au rãzgîndit ºi
au votat pentru preºedintele P.D.S.R. Pare
greu de crezut cã în aceastã ecuaþie ar fi doar
jocul hazardului ºi presiunea mediilor de in-

crurile sînt mult mai complicate. Caius
Dobrescu le-a schiþat în ultimul numãr al revistei foarte bine: permanenþa unei suspicionãri a mesajului public, a citirii lui subtextuale printr-un fel de hipersemiotizare este un
obstacol extrem de greu de depãºit atîta vreme
cît acesta se vãdeºte a fi principala armã de
luptã politicã a extremismului. Suprainterpretarea hipersemioticã este menitã sã arunce în
ezoteric abordãrile cele mai oneste ºi mai la
lumina zilei tocmai pentru a putea culpabiliza
pe cei care le susþin ºi a îndepãrta electoratul
captivîncã al unei mentalitãþi construite decenii la rînd de cãtre Securitate care a cãutat ºi a
inventat subsoluri, ambuscade, întîlniri oculte. Din acest punct de vedere, transparenþa,
oricîtar fi de mare, nu ajunge pentru cã ultranaþionalismul are vitalã nevoie sã o obscurizeze. Cu toate acestea, singura armã de luptã corectã ºi concretã nu poate fi decît transparenþa
(ºi revista aceasta tocmai de aceea este importantã; mai mult, în afara ei nici nu am putea
gîndi ºi face nimic!); de bunã seamã la aceasta mai trebuie adãugatã ºi necesitatea stabilirii
stricte a regulilor jocului ºi a cadrului de manifestare publicã.
Numai cã, din pãcate, aici intervine cel mai
mare obstacol care îmi pare a fi la ora actualã
greu de depãºit: este vorba de ceea ce Szokoly
Elek a spus (tot în numãrul ultim al Provinciei) cu nãduf cã ar fi „vaca sfîntã”: sintagma
constituþionalã a statului naþional ºi unitar. De
ce este aºa? Foarte simplu: sintagma naþional
eliminã diversitatea etnicã iar unitar pe cea regionalã. Las deoparte faptul cã aceasta a fost
sacralizatã, cã este socotitã ca fiind þinta de pe
urmã a devenirii istoriei României, problema
este cã, deocamdatã cel puþin, în reforma constituþionalã preconizatã pentru actualul mandat nu cred cã Parlamentul, în prezenta componenþã, se va alinia standardelor constituþionale europene în aceastã privinþã. Aici pisica
va fi agitatã zgomotos de întreg spectrul politic. Prin aceasta nu doresc nicidecum sã demobilizez, nici sã încerc o abordare soft pe
uºa din dos. Dimpotrivã. Ca unul care, împreunã cuTraian ªtef, Caius Dobrescu, Smaranda
Enache, sau Bányai Péter (sã mã ierte cei pe
care i-am omis) am fãcut politicã angajatã în
fostele falimentãri politice, cît de cît instituþionalizate, ºtiu ce spun. Sau cel puþin cred asta.
Dar despre cum am greºit ºi cum am fãcut ºi
amdres ca acest lucru sã fie cu putinþã ar trebui sã discutãm într-unul din numerele viitoare ale revistei.
formare intrate în alertã. Experienþele ºi tehnicile de manipulare folosite de partidul lui
Ion Iliescu în perioada primilor ºapte ani de
mandat în care a înscenat miºcãri de stradã,
a comandat mineriade, a pus la cale conflicte interetnice, nu trebuie trecute cu vederea.
Inventivitatea strategilor P.D.S.R., nu merge însã prea departe. Folosindu-se mai degrabã de metodele vechi, uzate deja de multe state ale spaþiului CSI, ei au reuºit totuºi
sã-ºi atingã obiectivele: Ion Iliescu a devenit
peste noapte democratul care a reuºit sã învingã extremismul ºi în care se pun acum
mari speranþe, iar P.D.S.R. a reuºit astfel sã
punã mîna pe întreg arsenalul puterii.
Liderii acestui partid par la fel de conservatori ca acum patru ani, iar din momentul
cîºtigãrii alegerilor ºi pînã acum nu au dat
nici un fel de semnale pozitive Occidentului.
Vor guverna duplicitar, se vor lãsa sprijiniþi
de P.R.M. în Parlament, vor încetini reforma,
se vor îndepãrta încet dar sigur de lumea civilizatã, dar vor face multã politicã de vitrinã, încercînd sã convingã în stînga ºi dreapta, despre progresele democraþiei în România. În momente dificile ºi problematice vor
scoate marota extremismului ºi o vor flutura
Occidentului, legitimînd-se de cîte ori e nevoie cu aceastã sperietoare, þinutã altminteri
sub control.
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Între diversiune ºi radicalizarea stîngii
Î

n articolul
meu din num ãrul trecut al
P r o vinc iei
apreciam cã în
Transilvania ar
exista un potenþial electorat de centrud reapta
de
peste 60%. M-am înºelat, dar nu prea tare. P.D.S.R. ºi P.R.M au împreunã 45% în
Transilvania, în timp ce în celelalte regiuni istorice ale þãrii procentul acestora
ajunge la aproape 70%. Nu credeam, de
asemenea, ca Vadim Tudor sã-l devanseze pe Ion I liescu, în Transilvania, cu
aproximativ 8% din voturi. Am tot cãutat
explicaþii mai ales la acest din urmã fenomen. Primele, cele mai facile, bazate însã
ºi pe observaþii nemijlocite, au fost cã primarii pedeseriºti din anumite zone au
sfãtuit alegãtorii lor consecvenþi, credincioºi, sã-l voteze pe Vadim Tudor la preºedinþie. Acelaºi lucru s-a întîmplat cu primarii P.S.M. ºi ApR. De asemenea, foºti
ofiþeri de securitate cu funcþii la vîrf în
P.R.M. au cutreierat incognito judeþele ard elene organizînd structurile bine cunoscute lor în vederea loviturii de berbece a
lui Vadim Tudor. În acelaºi timp, angajaþii
activi din S.R.I., Poliþie ºi Armatã s-au situat de aceeaºi parte. Toate aceste informaþii au fost la îndemîna tuturor. Nu credeam, însã, ca rezultatul sã fie cel cunoscut acum. Tot informaþiile de mai sus
m-au îndemnat sã propun boicotarea voturilor în turul doi. Eram sigur cã Ion
I liescu va cîºtiga ºi fãrã votul meu, eram
sigur ºi supãrat cã Ion Iliescu a pus la cale aceastã diversiune împotriva Transilvaniei. Adicã, mi-l închipuiam zicînd: „Dacã nu mã vreþi pe mine, lasã cã o sã vã fac
eu sã-l votaþi pe Corneliu Vadim Tudor, o
sã vã fac sã vã întoarceþi tot la mine, ca la
un salvator, în turul doi”. Mai ºtiam, de
asemenea, cã între P.D.S.R. ºi instituþiile
militarizate a existat un continuu dialog
ºi din 1996 încoace. P.D.S.R. a fost bine
reprezentat la nivelul puterii locale (preºedinþi de consilii judeþene), primind informaþii inclusiv de la serviciile secrete.
L a venirea lui Ion Iliescu în oraºul bihorean Beiuº, poliþiºtii din comunele învecinate au participat la mitingul electoral

îmbrãcaþi civil. Oricum, are situaþia în
mînã, mi-am zis.
Analizînd rezultatele alegerilor în comunele judeþului Bihor, constat cã, într-adevãr locurile unde primari sînt de la
P.D.S.R, P.R.M. ºi P.S.M. au dat cele mai
multe voturi pentru Vadim Tudor. În oraºul Beiuº, la o secþie de votare raportul a
fost de 518 la 226 în favoarea acestuia. Pe
de altã parte, într-o localitate cum este
Cherechiu, cu locuitori maghiari ºi români, unde majoritatea voturilor au fost
p entru Frunda György, la una dintre secþiile de votare raportul a fost de 85 la 2 în
favoarea lui Ion Iliescu. Românii deci, nu
l-au votat pe Vadim Tudor. Una dintre explicaþii este foarte simplã: românii de aici
au exerciþiul convieþuirii etnice ºi nu agreeazã naþionalismul xenofob, iar altã explicaþie ar putea fi neputinþa de a penetra
acest mediu de cãtre slujitorii lui Vadim.
ªi totuºi, Ion Iliescu are doar cu 3% mai
puþine voturi decît are P.D.S.R. la Senat, la
Camera Deputaþilor, procentele fiind egale. Înseamnã cã, într-un plan de adîncim e, trebuie cãutate ºi alte explicaþii. De
ce, de exemplu, în zona cea mai vie a jud eþului, practic fãrã ºomaj, s-a votat Vadim Tudor. De ce în Transilvania, extrapolînd observaþia. În ce mã priveºte, nu renunþ la ideea unei mari diversiuni. Semnul cel mai concludent al diversiunii este
contagiunea. ªi aceastã contagiune a existat. Am vãzut þãrani cu o bunã stare materialã, cu tractor ºi maºinã în curte, cu
apartament la oraº pentru copil, vorbind
d espre „marele dezastru în care au dus
þãrãniºtii România”. Diversiunea a început, în opinia mea, cu crearea unei adevãrate psihoze a dezastrului. Cuvintelesimbol au fost: dezastru, mafie, corupþie.
Acestea au prins. Nu erau prea multe de
reþinut, iar argumente oferea presa destule. Puterea putea sã le contracareze, dar
Emil Constantinescu nu a fost liderul regimului sãu, nici mãcar al C.D.R. O fi crez ut cã odatã cu venirea sa la putere se va
întrona în þarã buna cuviinþã ºi respectul
p entru lege, cã partidele din Convenþie
vor instala în funcþii numai oameni destoinici ºi cinstiþi …
Presa a vuit, însã, de afacerile necurate
ale noilor aleºi. Cum sã mai voteze profesorii un inspector cãruia i se furã din sertar ul inspectoratului ºcolar 3000 de

MOLNÁR Gusztáv

Totul de la început…
P

o st-comuniºtii reveniþi la putere
(P.D.S.R.), mass media, care între primul ºi al
doilea scrutin
al alegerilor
prezidenþiale
l-a supus pe
Vadim Tudor salvelor de foc convergente,
dar ºi intelectualii pro-occidentali, pînã
acum anti-iliescieni consecvenþi, încearcã
mai nou sã prezinte al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenþiale drept o opþiune între democraþie ºi dictaturã. Adevãrul este cã relativa victorie de mari proporþii a lui Iliescu (66%-34%) a fost, din
punctul meu de vedere asupra democraþiei române, o victorie á la Pyrrhus. În
condiþiile apatiei ºi dezolãrii generale în
care a avut loc, al doilea tur de scrutin s-a
caracterizat prin proporþia redusã a parti-

cipãrii la vot (50%) ºi lipsa alternativei europene reale.
Atmosfera generalã este bine oglinditã
în urmãtoarele douã opinii: „De ce sã iasã
cineva pe care nu l-am dorit eu?” (Un stud ent din Timiºoara, care nu a votat).
„M-am dus la vot, dar n-am nici o speranþã.” (Un pensionar în vacanþã la Buziaº).
Sînt de acord cu opiniile (în primul rînd
ale lui Traian ªtef, care a urmãrit cu atenþie alegerile din judeþul Bihor, ºi ale lui
Dumitru Radu Popa din Washington), potrivit cãrora P.D.S.R. ar fi dorit sã evite cu
orice preþ confruntarea lui Ion Iliescu în al
doilea tur de scrutin cu unul dintre candid aþii tehnocraþi ºi de aceea nu s-a opus –
ci dimpotrivã – ca Vadim sã cîºtige în prim ul tur puncte faþã de Stolojan ºi
Isãrescu. Nu era greu de prevãzut cã, astfel, în al doilea tur de scrutin ºi adepþii
partidelor de centru-dreapta se vor vedea
siliþi sã sprijine candidatul P.D.S.R. Dar
aceastã socotealã s-a dovedit a fi dublu

mãrci germane? – el luînd salariul în lei,
din cîte ºtiam noi. Cum sã mai voteze alegãtorii þãrãniºtii, sau liberalii, care ar fi
d orit un proces al comunismului, niºte
turnãtori ai securitãþii? În consecinþã,
contagiunea a pornit cu aceste premise:
în þarã e dezastru, corupþie, mafie. Date
fiind aceste premise ºi discursul adecvat
lor al lui Vadim Tudor, imaginea care i s-a
construit prin mijloace psihologice bine
d eprinse de specialiºti ai diversiunii, rez ultatul votului nu mai mirã. S-a creat
m ai întîi o aºteptare ºi apoi a fost arãtat
„salvatorul providenþial”. Am vãzut oam eni votînd ca în transã, am vãzut circulînd ca un consemn în ziua votului cuvîntul „Vadim”. Ce am mai remarcat atunci?
O escaladare a resentimentului. Fiecare
îþi inventa motive. Un viceprimar pedeserist mi-a explicat cã-l voteazã pentru cã a
împrumutat o sumã de la bancã ºi dobînd a e prea mare. Din discuþii cu oamenii în
uniformã am constatat cã nu agreeazã dem ocraþia. Vor iar acea putere pe care le-o
conferea altãdatã uniforma. Poliþistul vrea
sã tremure cetãþeanul în faþa lui, sereistul
vrea sã ancheteze, militarilor din M.A.N.
nu le convine sã li se împuþineze numãrul, nici perspectivele unei armate de profesioniºti, nici o oarecare trecere în inferioritate în plan social faþã de primii doi.
Se întîmplã ºi cu aceste instituþii ca ºi cu
megalomanele combinate. Cu cît întîrzie
reforma, cu atît devine mai dificil de înfãptuit, cu atît mai mult apar rezistenþe
d use pînã la violenþã, cu atît mai mult li se
întãreºte sentimentul indispensabilitãþii.
Po ate dintr-un exces analitic ºi speculativ, teoria mea, referitoare la diversiune,
merge ºi mai departe. Astfel, prin votul
dat lui Vadim Tudor de cãtre ardeleni, se
distruge mitul ardeleanului democrat, liberal, european, trãind în armonie etnicã. Uneori mã îndoiesc ca Ion Iliescu sã fi
ajuns la acest resentiment cinic faþã de
ardeleni, dar nu a uitat sã ne reaminteascã nici în aceastã campanie electoralã cã
nu l-am vrut, ºi vedeþi ce vi s-a întîmplat?
O fi vrînd sã-i facã pe unii sã se „sature” ºi
d e Ardeal? (Pentru cã am scris cuvîntul
rãu famat, precizez cã nu sînt un adept al
lui Sabin Gherman, nu-l consider un lider ardelean ºi nu-mi place pe ce mîini a
ajuns la Budapesta). Un alt cîºtig pentru
P.D.S.R. ar fi anularea opoziþiei democra-

tice. Polii politicii româneºti ar fi atunci
P.D.S.R. la putere, adicã cei buni, în frunte
cu Ion Iliescu votat de români ºi unguri
de teama lui Vadim, ºi P.R.M. în opoziþie,
adicã cei rãi, care înspãimîntã Vestul ºi
vor dictaturã. A guverna împreunã cu
P.D.S.R. acum înseamnã desfiinþarea pentru multã vreme a dreptei în politica româneascã. Sper ca Valeriu Stoica sã þinã
seama de asta ºi sã nu plece urechea la
cei care au ceva miere pe degete ºi mai
vor organul puterii. Atunci, într-adevãr, ar
arunca românii cãtre o singurã alternativã, P.R.M., pentru cã e greu de crezut ca
P.N.Þ.C.D. în afara Parlamentului, sã se
constituie repede într-o alternativã. Iniþiativele unor modificãri constituþionale ºi
ale legii electorale sînt bine venite, iar
ap ariþia unor noi partide cu ºanse este posibilã.
M-am referit în articolul din numãrul
p recedent la un clivaj între intelectualii de
dreapta ºi politicienii de aceeaºi parte.
Alegerile acestea m-au fãcut sã constat cã
ex istã o ºi mai mare distanþã între elita intelectualã ºi marea masã a intelectualilor
(profesori, preoþi, birocraþi, tehnicieni).
Conservatorismul acestora din urmã este
evident. Ei sînt creaþia cea mai fidelã a comunismului ºi refuzã cu disperare calea
alternativã, reforma, noul. Ei îi voteazã cu
speranþã pe Ion Iliescu ºi cu disperare pe
Vadim Tudor. În cele mai multe cazuri, ei
sînt mai ales în mediul rural, agenþii contagiunii.
În fine, explicaþia mea pentru votul din
Transilvania þine ºi de realitatea radicalizãrii stîngii datoratã nemulþumirilor, nu
numai de ideea diversiunii. Nu pot însã
renunþa la aceasta din urmã, gîndindumã cã pe listele P.R.M. apar foºti ofiþeri de
securitate (nu le-am verificat pe toate,
dar sînt convins cã a fost o regulã) ºi cã
primarii pedeseriºi (poate nu îndemnaþi
de Ion Iliescu, ci contaminaþi), preoþi de
d iverse confesiuni (dar mai ales ortod o cºi ºi neoprotestanþi) au îndemnat spre
p eremeu, ostracizau turnãtorii C.D.R. fãrã sã vadã bîrna din ochii lor. Dar foºtii
informatori ai securitãþii? Ai miliþiei? Ai
P.C.R.? ªtiþi cã ºi P.C.R. avea informatori?
A ºa cum afirma ºi Molnár G usztáv în articolul sãu, dacã ne gîndim la Transilvania,
p ro centul voturilor pentru stînga nu s-a
schimbat prea mult, dar s-a schimbat

d is tribuþia lor în favoarea lui Vadim
Tudor. O creºtere semnificativã a stîngii a
avut loc în celelalte provincii istorice, care
i-au acordat lui Vadim Tudor aproximativ
acelaºi numãr de voturi ca ºi ardelenii
(unde, ce-i drept, procentul este scãzut
un pic de maghiari). Vadim Tudor a reuºit, la aceste alegeri, sã-i atragã de partea
sa pe radicalii stîngiºti din P.D.S.R., pe naþionaliºtii lui Funar, scãpãtaþii lui Teodor
Meleºcanu. Dar pedeseriºtii care l-au votat au rãmas pânã la urmã tot cu Ion
Iliescu. Interesul poartã fesul. Cunosc, de
asemenea, în acest partid oameni cu o viziune liberalã destul de pronunþatã ºi oam eni de afaceri care-i susþin. Rãmîne de
vãzut cît vor conta ei în iþele guvernãrii,
cît vor conta Alexandru Athanasiu sau
Adrian Severin ºi intelectualii moderaþi
d e stînga.
P.S. Pentru cã mi s-a atras atenþia cã
opiniile mele „transilvaniste” sînt monito rizate, vreau sã lãmuresc lucrurile, pentru a nu mai fi nimeni nevoit sã facã tot
felul de presupuneri ºi interpretãri. Aº
dori ca, dacã nu se va gãsi un partid (ar fi
de dorit liberal) care sã mizeze ºi pe regionalism, sã aparã pe scena noastrã politicã un Partid al Alianþei Regionale (aºa
l-aº numi), un partid transetnic, nu numai al ardelenilor, cu o platformã asemãnãtoare cu a lui Frunda György din campania prezidenþialã, care sã militeze pentru o reformã administrativã (încã sîntem
împãrþiþi dupã principii ceapiste, iar judeþele ºi comunele au administraþie asemãnãtoare ºi în formã, ºi în conþinut cu cea
de dinainte de 1989), pe autoguvernãri
regionale (nu neapãrat acoperind provinciile istorice, ci, poate, regiunile de dezvoltare actuale), pe subsidiaritate, cu clare atribuþiuni ale centrului ºi provinciei.
Nu am nici un proiect coerent, nu sînt un
luptãtor pentru cauza aceasta, dar mi se
p are cã aºa ar fi mai bine pentru cã, iatã,
banii pe care i-am dat eu, orãdeanul, pentru drumuri – prin taxe, impozite, în preþul benzinei – ajung la guvern ºi de acolo
încã nu s-a returnat procentul stabilit de
lege spre cei care administreazã drumurile pe care circul eu zi de zi, dupã cum ºi
banii pentru sãnãtate iau tot felul de cãi
întortocheate iar la noi se închid spitalele,
deºi ne-am plãtit serviciile medicale într-o sumã suficientã.

eronatã ºi mãrginitã. În primul rînd, avansul lui Vadim Tudor a însemnat pentru
prestigiul deja compromis al þãrii o pierdere mai mare decît cîºtigul dobîndit de
P.D.S.R. Pe de altã parte – ºi acesta e aspectul pe care nu s-a contat – Partidul România Mare aliniat în spatele liderului care
desfãºura o campanie eficientã – cu ale
sale 20% a devenit al doilea partid puternic al þãrii, reprezentînd o forþã cvasi-egalã
cu aºa-numita opoziþie democratã, P.D.,
P.N.L. ºi U.D.M.R. împreunã.
Al doilea punct problematic al democraþiei române este mãsura sprijinului efectiv
de care se bucurã preºedintele ales acum.
L a al doilea tur de scrutin Iliescu a avut
mai puþine voturi decît în 1996, cînd a
pierdut alegerile vizavi de Constantinescu.
Aceastã „lipsã de legitimitate” este deoseb it de flagrantã în Transilvania, unde, în
comparaþie cu celelalte regiuni istorice,
Iliescu a obþinut cele mai puþine voturi,
din partea celui mai mic numãr de alegãtori care s-au prezentat la urne. La fel, o
b unã parte a electoratului maghiar nu a
rãspuns la apelul U.D.M.R. ºi a preferat sã
rãmânã acasã. Aceastã pasivitate trebuie
sã fie un semnal clar pentru U.D.M.R., în

sensul cã: dacã va încheia o coaliþie formalã cu P.D.S.R., se va rupe ºi mai mult de
p ropria sa bazã ºi riscã destrãmarea organizaþiei.
Democraþii ºi liberalii de asemenea nu
pot intra în coaliþie cu P.D.S.R., fiindcã nu
ar d ori sã rãmînã partide mici; or, se ºtie
cã un partid se poate consolida numai în
opoziþie.
Toate acestea limiteazã considerabil
spaþiul de miºcare al cabinetului Nãstase ,
care se pregãteºte pentru o guvernare în
minoritate. Creºterea economicã, crearea
noilor locuri de muncã, noile acorduri cu
Fondul Monetar Internaþional ºi Banca
Mondialã, restabilirea autoritãþii statului ºi
a capacitãþii de funcþionare a instituþiilor
statului, frînarea corupþiei, impulsionarea
tratativelor de aderare la UE, scutirea de
vize, împreunã cu Bulgaria în iunie 2001,
statutul de membru NATO în 2002, colaborarea regionalã cu þãrile vecine, relaþiile
speciale cu Moldova – sînt tot atîtea þeluri
care nu pot fi atinse decît printr-un fel de
mare coaliþie cu partidele care reprezintã
orientarea occidentalã ºi prin excluderea
colaborãrii parlamentare cu Partidul România Mare.

O asemenea colaborare este respinsã nu
numai de partidele „opoziþiei democratice”. Guvernarea în comun nu este doritã
nici de P.D.S.R. Acesta vrea sã guverneze
singur, cînd cu partidele de centru-dreapta, cînd cu colaborare cu P.R.M., sau cel puþin fãrã sã excludã tîrguiala de la caz la caz
cu acesta din urmã. Ceea ce, potrivit prognozei mele, va duce în rãstimp de un an la
acutizarea conflictelor sociale, la creºterea
instabilitãþii politice ºi la alegeri anticipate.
ªeful de campanie al lui Isãrescu a
anunþat cã fostul premier va reveni în viaþa
politicã, dar nu ca independent. Ceea ce
s-ar putea interpreta ca anunþarea apariþiei probabile pe scenã a unui nou partid
p olitic. ªi în Transilvania sînt tot mai mulþi
cei care insistã asupra necesitãþii de a se
înfiinþa un nou partid, organizat pe baze
transetnice. Acesta nu ar urma calea politicii declarative de tip Sabin Gherman, în
slujba unor þeluri incerte, ci, dupã toate
probabilitãþile, va veni cu un program de
dezvoltare a regiunilor, care vor avea competenþe legislative ºi executive reale.
Aºadar, se începe totul de la capãt, ca ºi
cu zece ani în urmã.
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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Împotriva interpretãrii rezultatelor ultimelor alegeri
cred cã
Nge useconcluzii
pot tracomplet relevante din datele certe pe
care ni le oferã rezultatele
alegerilor ºi
din estimãrile
privind structura votului pe care ni le
oferã sondajele de opinie. Fãrã îndoialã
ascensiunea liderului neofascist Vadim
Tudor ºi a partidului în egalã mãsurã
n eofascist pe care îl conduce este semn alu l cã faimoasa „stabilitate” a României, principal atu al tuturor negocierilor de pînã acum, este infinit mai fragilã decît ne place sã credem. Ne aflãm,
aºadar, într-un sistem social ºi politic
„departe de echilibru”, adicã în mare
mãsu rã impredictibil, cu o marjã crescu tã de risc. Într-o asemenea situaþie,
lucrul poate cel mai periculos mi se pare convingerea cã înþelegem exact ce se
întîmplã. Aproape toate tipurile de diagn ostic înaintate pînã acum – de vinã este „tineretul”, „tineretul cu studii medii”, „mizeria ºi insecuritatea socialã”,
„clasa politicã”, „naþionalismul ºi complexele românilor ardeleni”, intelectualii care „au revitalizat cultul iraþionalismu lui agresiv din perioada interbelicã”, reformele „de faþadã” din sistemul
de educaþie – pot sã conþinã doza lor
semnificativã de adevãr dar, pînã în
acest moment, pornesc mai degrabã
din intuiþii ºi ilustreazã, mai degrabã,
agendele politice ºi doctrinare ale diferiþilor comentatori. Probabil cã explicaþiile simple, clare ºi precise sînt inevitabile în cîmpul politic ºi în mass-media,
prestaþia specificã acestor domenii impunînd sã-þi poþi autoinduce ºi sã poþi
induce ºi publicului/electoratului tãu
sentimentul de control al situaþiei, prin
repetarea anesteziantã a unor mantre
explicative. Dar în situaþia în care ne
aflãm noi, de focus grup sau think
tank in dependent, cred cã ne putem
permite luxul de a ne dispensa de obligaþia de a mima cã înþelegem.
Evident, nu vreau sã generalizez: este
foarte posibil ca alþi membri ai grupului sã aibã sentimentul cã pot explica
fenomenul ascensiunii neofascismului
ºi mi se pare din nou posibil ca explicaþiile lor sã reprezinte fie concluzii pe cît
de originale, pe atît de rezonabile, dedu se din datele la care au avut acces, fie
ipoteze de lucru, puncte de pornire teoretice dintre cele mai fertile pentru a
în cepe sã descriem fenomenul. Dar mi
se pare important sã uzez de libertatea
mea de a nu trage concluzii ºi de a avertiza asupra faptului cã, deºi ne aflãm în
momentul de efervescenþã în care se
n asc reprezentãrile stereotipice ale, ca
sã spunem aºa, „viitorului cincinal”, ar
fi util sã încercãm sã separãm imaginarul ºi pasiunile de reflecþia analiticã sistematicã ºi coerentã. Din aceastã perspectivã scepticã aº vrea sã tratez problema rezultatelor alegerilor, punctînd
mai întîi trei chestiuni care þin, în general, de cîmpul producerii de cunoaºtere
ºi de cel al dezbaterii publice din România, ºi apoi douã care se circumscriu
con textului specific al dezbaterilor Provinciei.

Mai întîi, aºadar, cele trei chestiuni
generale:
În treaga agitaþie creatã în jurul „votului tinerilor” – nu lipsitã de la bun începu t de contradicþii între datele empirice
ºi interpretãri (vezi îngrijorarea pentru
deriva extremistã a „studenþilor”, în
condiþiile în care statisticienii vorbeau
despre votul acordat cu preponderenþã
P.R.M.-ului de tinerii cu studii medii) –
a avut meritul de a lansa în atenþie o temã pe cît de „evidentã”, pe atît de ignoratã de dezbaterea publicã de la noi.
Problema tineretului nu a depãºit nici
u n moment nivelul declaraþiilor de circu mstanþã, al lamentaþiilor lirice pe tema brain drain -ului (din care dl. Emil
Constantinescu , de exemplu, ºi-a fãcut
o specialitate). În schimb, cînd prieten ul meu, filozoful Cãtãlin Avramescu , a
publicat un articol în care demonstra
cum psihologia de „pensionar” a român ilor, care determinã blocarea unor
imense resurse în domeniul confuz al
protecþiei sociale, loveºte în tineri interzicîndu-le brutal sã-ºi joace propria
ºansã într-o societate a liberei competiþii oneste, un senior-cititor indignat a
simþit nevoia sã rãspundã cu un text în

de autonomia individualã ºi de autonomiile de diverse tipuri, inclusiv cele locale ºi regionale) nu se face în mod necesar. În opinia mea, pentru a da cît
mai multe ºanse tinerilor din România
de a se adapta la lumea modernã este
n ecesar sã ne debarasãm, printre altele,
de însuºi mitul „tineretului progresist”.
Pe lîngã drama ascensiunii neofascismului, ascensiune sprijinitã, prezumtiv, de un procent semnificativ de
tineri români transilvãneni, aº mai
constata o alta, conexã: inexistenþa
unui spaþiu de dialog în care sã putem
recepta argumentele acelora care au fãcu t o asemenea opþiune politicã. Fetiºizatã de anumite grupuri, „confiscatã”
ºi „privatizatã”, în folos propriu, aºa
cu m s-a întîmplat ºi cu capitalul simbolic al Revoluþiei sau cu capitalul indu strial al statului, tema „dialogului social” nu a generat structuri reale de comunicare. Astfel încît tinerii români
tind sã se organizeze, dupã modelul
„Con traculturii” occidentale a anilor
’60, într-o lume paralelã, cu miturile,
limbajele, codurile ºi, nu în ultimul
rînd, fantasmele ei „incomunicabile”.
Problema este cã, deºi din Contracultu-

cietatea noastrã ºi sã reflectãm asupra
modu lui în care s-ar putea remedia
aceastã lipsã, deoarece niºte tineri socializaþi (ºi) prin grupuri de dezbatere,
învãþaþi sã argumenteze ºi sã distingã
în tre valori ºi fapte, raþionamente ºi
emoþii, nu vor mai deveni uºor prada
electoralã a neofascismului.
Pe lîngã faptul cã grupurile de reflecþie au datoria sã încerce sã înþeleagã dinamica unor fenomene, abþinîndu-se
de la interpretãri ideologice ºi de la proiecþii mitologice, mai existã un lucru pe
care pot sã-l facã: sã cearã consistenþa
instituþiilor cu propriile lor principii fondatoare. Dincolo de interpretãrile mai
mult sau mai puþin nuanþate, mai mult
sau mai puþin plauzibile, ale rezultatelor
ultimelor alegeri, rãmîne faptul cã Partidul România Mare încalcã în mod flagrant Constituþia, sfideazã principiul
clar statuat în actul fundamental cã în
România nu pot funcþiona partide care
îndeamnã la urã interetnicã. În aceste
condiþii, mi se pare evident cã lupta împotriva P.R.M.-ului trebuie condusã cu
mijloace juridice. Susþinerea publicã a
unui proces de scoatere în afara legii a
neofasciºtilor instalaþi în Parlament este

I lustraþie din numãrul dedicat Bucureºtiului al revistei Secolul XX.

care acuza aceste observaþii (de bunsimþ, în opinia mea) de intenþia de…
exterminare fizicã a pensionarilor!!!
Acest nivel primitiv de tratare a unei
probleme esenþiale a societãþii român eºti ar putea fi depãºit în acest moment. Cred cã se deschid perspectivele
u n ei cercetãri serioase asupra mentalitãþilor, modurilor ºi nivelurilor de socializare, dinamicii pe piaþa muncii, culturii politice, construcþiei identitare a „tin eretului” – cercetãri absolut necesare
ca bazã de pornire a unor politici solide,
gîn dite pe termen lung, de diseminare a
ideilor ºi atitudinilor „euro-compatibile”. A ne grãbi, acum, sã tragem concluzii despre cum sînt „tinerii” înseamnã,
mi se pare, sã ratãm ºansa de a înþelege: 1) cã, de fapt, nu ºtim prea mult în
privinþa lor ºi 2) cã asocierea spontanã
dintre cei mai noi membri ai comunitãþii politice ºi cele mai noi idei pãtrunse în discursul nostru public (þinînd, în
gen eral, de respingerea tuturor formelor de discriminare ºi de asigurarea
acelor garanþii ale libertãþii reprezentate

ra istoricã au ieºit, fãrã îndoialã, creaþii
artistice de mare intensitate ºi chiar
idei filozofice interesante, ea a produs,
în acelaºi timp, un spirit radical, agresiv, incontrolabil, disponibil pentru tot
felul de excese (nu în ultimul rînd,
pentru terorism). În plus, dacã mesajul
generaþiei Flower Power era, cel puþin
teoretic, non-violenþa, antirasismul,
antinaþionalismul, cultura pop pe care
o putem sesiza în România anului
2000, (nu ºtiu sã spun în ce mãsurã e
vorba aici despre o evoluþie mai largã,
„globalã”), este suficient de receptivã ºi
la mesaje diametral opuse celor amintite mai sus. Efectele perverse, anomice
ale Contraculturii istorice au dispãrut
în momentul cînd societãþile occidentale au devenit cu adevãrat deschise, tematizînd ºi instituþionalizînd dialogul,
transformîndu-l în practicã curentã de
rezolvare a litigiilor ºi în obiectiv al sistemului de educaþie, începînd cu grãdin iþa. Mi se pare, aºadar, important sã
sesizãm inexistenþa unui spaþiu sau a
u n ei reþele a dialogului raþional în so-

o datorie moralã ºi, în plus, cred cã ar
putea avea un ecou important pe scena
europeanã. Desigur, nu existã precedente de acest tip, sau dacã existã, ele
n u sînt încurajatoare: vezi continua
tergiversare a sancþionãrii juridice a
N.P.D.-ului german. Dar, în opinia mea,
ar trebui sã ne gîndim la contribuþia pe
care am putea-o avea, pe plan european, la consolidarea democraþiei, printr-o sentinþã de declarare a P.R.M.-ului
ca neconstituþional. Cred cã lumea occidentalã ar trebui sã sprijine o asemenea
iniþiativã fiindcã, în opinia mea, poartã o
anumitã responsabilitate pentru fenomenul Vadim. Dacã tolerezi huligani
neofasciºti în numele democraþiei (ºi
mai toate þãrile Uniunii Europene fac asta), înseamnã cã accepþi, în principiu,
cã ei pot ajunge la guvernare. Ceea ce înseamnã cã România (ca ºi Austria, mai
înainte) suportã efectele perverse ale îngãduinþei pe care democraþiile europene
o practicã faþã de duºmanii democraþiei.
Desigur, Vadim Tudor este un produs al
nazismului de tip ceauºist, dar nu l-a

emulat el, în modul cel mai explicit, pe
Jean-Marie Le Pen, bunãoarã?
Acestea au fost cele trei puncte cu
„bãtaie generalã”. Acum le voi prezenta, pe scurt, pe celelalte douã, relevante
pentru evoluþia Provinciei:
Disensiunile dintre membrii grupului nostru în perioada dintre primul ºi
cel de-al doilea tur de scrutin al prezidenþialelor ne aduc, în mod aparent paradoxal, un argument în favoarea creãrii unui partid transetnic. Sã mã explic
pen tru cititori: chiar înainte de aflarea
rezu ltatelor din 26 noiembrie, între cei
ce participã la grupul electronic de discuþii al Provinciei se iscase o vie polemicã privind modul de a reacþiona la
eventualitatea unui tur doi IliescuVadim Tudor. Iniþiativei de a elabora un
document colectiv în care sã se respingã public o alternativã inacceptabilã din
toate punctele de vedere ºi sã se vorbeascã despre „boicotarea alegerilor” i
se opunea teoria (la care însumi am
subscris) a „rãului cel mai mic”. Aceastã dezbatere conþine, în opinia mea, un
element de optimism: cele douã „tabere” nu se delimitau deloc în funcþie de
criterii de vîrstã sau – ceea ce e ºi mai
important – etnice. Maghiari ºi români, ne-am regãsit, în mod firesc ºi
spon tan, de ambele pãrþi ale „baricadei”. Ceea ce ne aratã cã o comunicare
in telectualã ºi politicã transetnicã este
posibilã!
Rezultatele surprinzãtoare obþinute
de Vadim Tudor în Transilvania ºi Banat
n u trebuie acoperite cu explicaþii sofistice menite sã demonstreze cã pînã ºi
asta ar reprezenta tot efectul superioritãþii culturii politice de tip central-european, dar nici nu trebuie lãsate sã submineze ideile generoase ale descentralizãrii ºi regionalismului. În opinia
mea, aceste rezultate ar trebui sã ne facã sã ne regîndim principiile ºi atitudinile. A supraevalua „transilvanismul” ºi
a-l transforma în unicul argument al
descentralizãrii administrative se dovedeºte o eroare. Pentru autonomia regionalã pledeazã acum chiar pericolul,
pe care ar trebui sã-l resimtã toþi cetãþenii rezonabili, ca soarta lor sã ajungã în
mîna unui lider autoritar iresponsabil,
care poate, în principiu, uza de întreaga
forþã a unui aparat de stat hipercentralizat. În faþa unui asemenea pericol,
crearea unor nivele intermediare putern ice ale autoritãþii locale ºi regionale
va reprezenta o foarte necesarã garanþie
a siguranþei ºi libertãþii personale. Pe de
altã parte, cred cã ar trebui sã înþelegem din aceste rezultate cã românii ardeleni blocaþi în cultura legilor clanice
de tip „omerta” (ca sã citez o inspiratã
formulã a lui Ovidiu Pecican) nu vor fi
n iciodatã de partea noastrã, în schimb
cei ce ilustreazã cultura politicã de tip
liberal în provinciile extracarpatice (ºi
n u sînt puþini) reprezintã aliaþii noºtri
n aturali. Cred cã Provincia ar trebui sã
se… deprovincializeze, sã extindã dialogul despre descentralizare la nivelul
întregii þãri, devenind un for de dezbatere pentru toþi intelectualii sensibili la
acest proiect, ºi sã se concentreze pe
demonstrarea ideii cã devoluþia prezintã avantaje importante nu doar pentru
Transilvania, ci pentru România în
ansamblu.

4
BAKK Miklós

Regionalitate ascunsã
col pe 26 noPiembrie,
demousã în peri-

craþia româneascã a fost
salvatã (de Ziua
Drep t u r i l o r
Omului, în a doua duminicã de
advent) pe 10
decembrie. Intelectualitatea, care în numele democraþiei
ºi-a asumat o „uitare de sine moralã”, trebuie acum sã se confrunte cu întrebarea „ce s-a
întîmplat de fapt?”, respectiv – dupã stabilirea unui diagnostic – sã încerce sã formuleze
întrebãrile privind direcþia în care trebuie sã
o luãm.
Imaginea unei democraþii româneºti pusã
în pericol pentru ca apoi sã fie salvatã a evidenþiat înainte de toate faptul cã sistemul politic în întregul lui ºi, în cadrul lui, sistemul
de partide, se aflã într-o crizã adîncã. În cele
de mai jos aº dori sã fac cîteva observaþii privind natura acestei crize ºi posibilele direcþii
de schimbare ale sistemului.
În cei 11 ani scurºi de la schimbarea de regim – în urma celor patru alegeri parlamenta r e (1990, 1992, 1996 ºi 2000) – a devenit
evident cã susþinerea socialã a partidelor este
încã una minimã. Situaþia este aceeaºi în cele
mai multe þãri ale Europei Centrale ºi de Est,
chiar dacã în privinþa proporþiilor existã cu siguranþã anumite diferenþe. Unde poate duce
însã cu adevãrat mãsura redusã a susþinerii
sociale din România, vedem abia acum.
Székely István a fost cel care a subliniat utili-

tatea analizãrii în cazul anumitor partide a
diferenþei mari dintre electoratul de bazã ºi
1
aºa-numitele „voturi migratoare” . În cele
mai multe cazuri, diferenþa aceasta este atît
de mare în favoarea „voturilor migratoare”,
încît ea face practic invizibil electoratul de
bazã, minima bazã socialã existentã. Traiectoria Convenþiei Democratice între 1996 ºi
2000 relevã foarte bine acest lucru. Dezmembrarea Convenþiei ne aratã, în primul
rînd, faptul cã pachetele sociale ale valorilor
civice n-au consolidat un electorat de bazã,
chiar dacã (pe seama marii mase a votanþilor
„migratori” – cîºtigaþi prin strategia „schimbãrii” – din 1996) elita Convenþiei s-a putut
baza, o perioadã relativ lungã de timp, pe
aparenþa acestuia. În schimb, tocmai aceastã
aparenþã, supralicitarea numãrului ºi a fidelitãþii voturilor de dreapta, s-a dovedit a fi fatalã în decizia P.N.Þ.C.D. de a solicita introducerea pragului electoral de 5%. (Pentru
aceasta, bineînþeles, primind ºi ajutorul
U.D.M.R., care, pe de o parte, a considerat cã
se va ajunge la eliminarea din Parlament a
extremiºtilor ºi, pe de altã parte, la blocarea
încercãrilor de pãrãsire a Uniunii venite din
partea opoziþiei din cadrul acesteia, dar ºi al
P.D.S.R., care în acel moment dorea ca prin
ridicarea pragului electoral sã îºi consolideze
rolul de partid postcomunist de stînga, adicã
acela de partid mare, partid de mase.)
Douã din partidele mai mici au încercat sã
compenseze fragilitatea, respectiv lipsa unui
electorat de bazã printr-o tacticã specificã de
strîngere continuã a „voturilor migratoare”.
Acest model a fost „elaborat” de Partidul Democrat la mijlocul anului 1997, cînd, pentru

a-l schimba pe Ciorbea, P.D. a început sã joace în cadrul coaliþiei rolul de opozant. Cã acest
lucru a fost posibil o aratã tocmai „nerealizãrile” de mai sus (putîndu-se aduce ca explicaþie, evident, ºi o serie de argumente culturalistorice). Esenþa problemei însã o constituie,
pe de o parte, faptul cã prin aceasta P.D. a putut folosi resursele guvernamentale, iar pe de
altã parte, a putut culege fructul politic datorat nemulþumirilor faþã de guvernare, într-un
cuvînt „voturile migratoare ale nemulþumiþilor”. Numeroase sondaje de opinie au dovedit
cã electoratul P.D. este cel mai „deschis” ºi,
din aceastã cauzã, ºi cel mai instabil.
Dar modelul-P.D. a fost preluat ºi aplicat
cu succes anul acesta ºi de Partidul Naþional
Liberal, care a intuit foarte bine cã singura
cale posibilã de a ieºi din Convenþie o constituie comportamentul de opozant în interiorul puterii. Astfel, acesta a reuºit sã obþinã o
susþinere importantã; problema actualã în
cazul P.N.L. este însã cum sã îºi stabilizeze
electoratul.
În sistemul de partide din România existã
în momentul de faþã douã partide care au o
bazã socialã relativ sigurã: Partidul Democraþiei Sociale din România ºi U.D.M.R. Fundalul segmentului social care susþine Partidul
Democraþiei Sociale putea fi observat practic
încã în 1992. Despre alegãtorii lui puteam
spune deja atunci cã sînt mai mult regãþeni
decît ardeleni, mai mult þãrani decît orãºeni,
mai mult cu pregãtire slabã, decît cu calificare înaltã. Într-un cuvînt: cã baza sa electoralã
o constituie acei alegãtori din Vechiul Regat,
care au rãmas în afara procesului de modernizare ºi, ca urmare a conjucturii economi-

ÁGOSTON Vilmos

Cot la cot pentru România!
A

cum, cînd
forma extremã a concepþiei
sonantil, ura ºi
prejudecãþile rasiale îºi desfãºoarã din nou
marºul triumfal
în România,
cînd la un braþ
distanþã de noi
aproapele nostru încearcã sã se refugieze din
faþa mizeriei, a dezamãgirii politice, a miturilor nãruite, a lipsei de perspective, sporind
povara destinului vitreg prin excomunicarea
altornaþiuni ºi etnii, în speranþa cã exclusivismul, invidia socialã ºi instigarea împotriva altor popoare îi va aduce dreptatea socialã, bogãþia naþionalã ºi bucuria naivã a copilãriei, este deosebit de important ca în aceºti
ani de restriºte þãrile vecine ºi cele mai îndepãrtate deopotrivã sã se pregãteascã pentru
viitor:

Sã nu boicoteze România!

Deºi rezultatul alegerilor care au avut loc în
România la 26 noiembrie 2000 a fost fundamental anti-occidental, majoritatea s-a sãturat de promisiuni, de tergiversãri ºi s-a rãsculatîmpotriva europenitãþii de rangul doi care i
s-a impus, împotriva sãrãciei crescînde, fãrã
ca al doilea scrutin al alegerilor prezidenþiale
sã fi oferit alegãtorilor o nouã alternativã. Cu
toate acestea, nu ar fi salutar ca oamenii de
bun simþ sã-ºi întoarcã spatele cãtre România.
Nu spun cã, din cei 17 milioane de cetãþeni cu drept de vot, peste 4 milioane nu
ºi-au ales drept conducãtor pe acelaºi
Iliescu, pe care l-au suspectat pentru pogromul de la Tîrgu Mureº ºi cele douã mineriade care au fãcut ravagii în Bucureºti. În ultimii ani a fost considerat drept omul care, în
loc de integrarea occidentalã, a fost adept al
aderãrii la blocul rãsãritean, a împiedicat
restructurarea economicã, a amînat restituirea bunurilor expropriate de regimul comu-

nist, a menþinut ºomajul în sînul întreprinderilor, a frînat privatizarea, sporind astfel
deficitul bugetar; cu alte cuvinte, a fost principala cauzã a întîrzierii procesului de integrare, în perioada 1990-1996, cu efecte ºi pe
urmãtoarele decenii. Atracþiei sale faþã de
blocul rãsãritean i-a convenit obligativitatea
vizelor pentru þãrile occidentale; nu a grãbit
aderarea la NATO ºi România s-a îndepãrtat
tot mai mult de obiectivele Uniunii Europene. În plus, este îndeobºte cunoscutã retorica populistã împotriva minoritãþii maghiare,
dar ºi a celorlalte, folosite atît de el cît ºi de
Adrian Nãstase.
Nu spun cã peste 3 milioane de alegãtori
nu s-au alãturat marelui poet al „rãposatului”, C.V. Tudor, fiind partizani ai xenofobiei,
ai antisemitismului fãrã evrei, ai neofascismului ºi ai unei imagini a viitorului în care
ordinea se face dupã modelul Dracula-Þepeº.
Nu spun cã peste 5 milioane de alegãtori
nu au stat acasã ºi au molfãit seminþe de dovleac, în timp ce urmãreau la televizor jocul
Poþi fi miliardar. ªi s-au lãsat în aºa mãsurã
stãpîniþi de dorul milioanelor, încît nu s-au
mai dus sã voteze. – Sã fim serioºi, dom’le,
acest vot e praf aruncat în ochi de cãtre putere! E bun doar – s-au gîndit ei – pentru ca
unii „de sus” sã aibã din nou slujbe, pîine,
maºini de cîteva milioane. Pe urmã trebuie sã
votãmdin nou ºi vine urmãtorul, fiindcã ºi lui
îi trebuie slujbã bunã, pîine bunã, automobil
bun. Mai exact, de la o vreme, urmãtorii rãmîn mereu aceiaºi. Sã ne lase în pace – s-au
gîndit ei – cã nouã oricum nu ne rãmîn decît
seminþe de dovleac, Bingo ºi serialele latino-americane. Am devenit rozãtori de seminþe,
postmoderni într-o Românie premodernã.
Noua mafie economico-politicã tot n-o putem
stãvili. Legislaþia, executivul, justiþia sînt toate
în mîinile lor. ªi atunci de ce sã mai mergem
la vot? Ce sã facem, dom’le, dacã nu avem cu
cine sã votãm? Aici toþi au fost compromiºi –
spun ei, gîndindu-se cã cel puþin în faþa televizorului vãd visuri democratice: oricine poate
fi miliardar. Cã nici asta nu e decît o nouã scamatorie? Tertip de reclame, indicator al vizio-

nãrii, noi cîºtiguri pentru unii? S-ar putea, dar
mãcar îþi face plãcerea! E bine de ºtiut cã în
lumea asta existã ceva în care nu te angajezi
dintr-o situaþie din capul locului dezavantajoasã: oricine poate juca la Bingo cu ºanse
egale. Prin urmare, nu s-au mai dus sã voteze.
Cred cã are dreptate Mircea Boari, care la
ancheta revistei transilvane româno-maghiare, Provincia, a rãspuns, dupã primul scrutin
al alegerilor prezidenþiale, cã probabil nu se
poate decide dacã existã, în general, un „rãu
mai mic”, pentru care trebuie sã se voteze
neapãrat la al doilea tur de scrutin.
Nuvreau sã spun cã discursul parlamentar
românesc din anii urmãtori (ºi din acest
punct de vedere este indiferent dacã fotoliul
prezidenþial a fost ocupat de Iliescu sau de VadimTudor) nu va avea un efect negativ asupra
dezbaterilor parlamentare ºi electorale din
Ungaria ºi nu va oferi un colac de salvare partizanilor-sonantil din Ungaria, în încercarea
lor de a-ºi spori tabãra alegãtorilor, cu texte
despre sînge, neam ºi pãmînt strãmoºesc. Cei
care vor þine peroraþii în legãturã cu „re-anexarea”, sã se gîndeascã: oare ce vor face în
parlamentul ungar încoronat cu votul celor
cîteva milioane din teritoriile eventual „re-anexate”, care îi urãsc pe evrei ºi maghiari
deopotrivã?
Eu nu spun cã organizaþia care reprezintã
interesele maghiarimii ºi românii liberali sau
partidele de centru dreapta nu au nici o vinã
pentru cã nu au recunoscut pericolul ºi nu au
lansat un candidat comun, ba mai mult: au
sãrbãtorit cu ºampanie primul tur de scrutin,
ceea ce nu se cade nici la ospãþul de înmormîntare. În timp ce colecþionari abili de semnãturi umblau prin tîrgul sufletelor „maghiare”, pentru ca, dupã modelul lui Gogol, sã demonstreze cã ºi ei au moºie ºi tabãrã electoralã, ºi lor li se cuvine o bucatã de pîine, o fripturã, un automobil bun, au creat în rîndurile
alegãtorilor maghiari aparenþa cã depinde numai de ei – ca la Bingo – dacã Ungaria îi primeºte sau nu. În schimb li se cere doar sã
semneze, dar – spre deosebire de practica din
Germania sau Israel – sã nu se stabileascã în

co-politice existente, cã la aceastã bazã electoralã se alãturã ºi alte voturi (cele „migratoare”). Azi, cunoscînd datele a trei scrutine
(1992, 1996, 2000), putem spune cã P.D.S.R.
reprezintã expresia segmenþialã a unei linii
de demarcaþie foarte importante, formatã istoric, a societãþii româneºti, iar acest specific
ºi l-a pãstrat în pofida tuturor schimbãrilor
din rîndul susþinãtorilor sãi.
Celãlalt partid care deþine un electorat stabil este U.D.M.R. Ca partid etnic el ne relevã o
altã divizare istoricã a societãþii româneºti.
Relaþia dintre U.D.M.R. ºi electoratul sãu diferã însã de relaþia dintre P.D.S.R. ºi tabãra sa
de votanþi: adicã U.D.M.R. este nu numai expresia unei realitãþi sociale segmenþiale, dar
ea o ºi organizeazã pe aceasta, ºi anume, prin
modalitatea pe care o cunoaºtem din literatu2
ra referitoare la societãþile pilon .
Cu privire la cele douã partide care dispun
de o bazã electoralã stabilã putem deci constata deja cã sînt partide cu caracter regional. Subliniez, nu partide regionale, ci doar
cu caracter regional. Chiar dacã electoratul
lor de bazã aparþine unei societãþi regionale,
ele nu pot deveni cu adevãrat partide regionale decît în cazul în care linia conducãtoare a
programelor lor ar consta în reprezentarea
intereselor regiunii în care trãieºte electoratul lor de bazã. În cazul U.D.M.R., campania
electoralã din acest an ne-a dovedit în mod
clar acest lucru: sloganul sãu electoral „Viitorul e în Ardeal!” a pus în prim-plan capitolul
referitor la „interesul regional transilvan” al
programului U.D.M.R. În mod paradoxal însã, P.D.S.R. reprezintã ºi el un anume gen de
interes regional: centralismul sãu constituie
Ungaria ºi sã nu îºi prelungeascã prea mult
ºederea acolo. Cînd toate acestea vor ieºi la
ivealã, sau încep eventual pogromurile naþionale-etnice în România ºi va fi evident cã nici
noul guvern român nu are intenþia sã rezolve
cererile privind învãþãmîntul ºi folosirea limbii, anulînd hotãrîrile de guvern referitoare la
acestea, putem sã ne pregãtim pentru viitor:
pentru o nouã perioadã a speranþelor maghiare spulberate.
Eunu spun nici cã în viitor vor beneficia de
siguranþã investitorii strãini, sau turiºtii din
Ungaria, Israel ºi Occident, sau cã tratativele
cu Fondul Monetar Internaþional, Banca
Mondialã, respectiv alte instituþii internaþionale, vor progresa cu uºurinþã, ori cã din capul locului vor fi respectate promisiunile.
Fireºte, nu spun cã Occidentul trebuie sã
strîngã la piept partizanii sonantil-ului demagogsau antisemiþii ºi sã se comporte ca ºi cînd
nu ar avea probleme cu ei. Nu spun cã aplaudãmîn viitor orice opþiune proastã a conducãtorilor, sau cã la nivel internaþional trebuie sã
dãm crezare ipocriziei cu faþã nouã, de tip
„construim capitalismul”. Nu spun cã massmedia, care în loc de reportaje faptice se bazeazã pe declaraþiile fãcute în cursul unor turnee diplomatice, sau tabãra politicienilor occidentali trebuie sã acrediteze ceea ce toatã lumea arvrea sã audã din partea noii puteri. Care va promite totul, ca sã aibã mînã liberã în
interior pentru molfãitul seminþelor de dovleacºi revopsirea mafiei politico-economice.
Euspun doar cã auzim deja strigãte de ajutor din vecini: sã mergem acolo ca sã ajutãm
ºi nu ca sã distrugem. Trebuie sprijinite în
primul rînd organizaþiile civile ºi extraparlamentare, instituþiile sociale private, bucãtãriile populare care se vor înfiinþa. Povara tuturor acestora va fi în viitor mai mare decît am
crede. ªi, ceea ce e foarte important: nu este
permis sã se ofere ajutorul pe baze rasiale,
religioase sau etnice.
Alegãtorii maghiari sã nu sprijine introducerea unor dispoziþii vamale restrictive, ci
sã ajute cele peste 2500 de întreprinderi mixte româno-maghiare pentru continuarea
funcþionãrii lor transfrontaliere, cãci activitatea constructivã a acestor mici întreprinzãtori, multilingvismul benevol, sistemul relaþiilor lipsite de prejudecãþi, reprezintã garanþia multiculturalismului spontan.

moºtenirea unui program care îºi are rãdãcinile nu doar în perioada comunistã, dar ºi în
perioada interbelicã, cea care a servit interesele Regatului încã din 1918.
Cele patru partide descrise dupã electoratul lor formeazã partea decisivã a noului sistem de partide românesc. Despre cel de al
cincilea partid, cel ajuns în prim plan datoritã alegerilor prezidenþiale – Partidul România Mare – nu voi scrie acum, deoarece îl
consider mult mai puþin important decît s-a
pãrut a fi între 26 noiembrie ºi 10 decembrie.
Deºi, ca partid extremist, se va menþine cu siguranþã ºi pe mai departe pe scena politicã,
soarta lui va fi totuºi decisã de sistemul format de celelalte patru partide ºi nu de acea
„dinamicã de lider”, a cãrei spectaculozitate
am putut-o urmãri în sãptãmînile care au
trecut.
Viitorul acestui sistem cvadripartit depinde
în mare mãsurã de ceea ce se va întîmpla, pe
lîngã cele douã partide cu electorat stabil, ºi
cu restul de douã partide. Apariþia unui nou
partid regional ar dinamiza polarizarea regionalã mascatã creatã de U.D.M.R. ºi P.D.S.R.
De aceea, polemica declanºatã în paginile
Provinciei în jurul problemei necesitãþii ºi a
oportunitãþii unui partid transetnic devine cu
adevãrat actualã tocmai acum, în raportul de
forþe politice nou-apãrut. Pentru cã tocmai
apariþia unui partid regional în Ardeal, cu o
linie ideologicã conservator-liberalã, ar fi cea
care, pe de o parte, ar putea constitui un element de mediere între programul etnic-regional al U.D.M.R. ºi societatea transilvanã în
ansamblu, pe de altã parte însã, ar restabili
echilibrul dintre dreapta ºi stînga sistemului
de partide din România.
Tr a d u c e r e M a r i u s C OS M EA N U
1

Vezi Pericolul indiferenþei, interviu cu politologul Székely István. În: Krónika,7 decembrie 2000.
2
Vezi Enyedi Zsolt. 1998. Politicã sub semnul
crucii.Budapesta: Osiris.

Sã respectãm apãrarea nevinovãþiei ºi sã
nu cãutãm mafia la hotare, ci sã ne adresãm
cu încredere oamenilor de afaceri ºi turiºtilor
români care vin în vizitã. Fiindcã mafia nu stã
gurã-cascã la graniþã, ci la Budapesta, pe Cheiul Dunãrii.
Sã recunoaºtem cã cele douã teorii mari de
organizare a societãþii din secolul XX, comunismul ºi naþional-socialismul, dar ºi toate
variantele lor neo-, respectiv sonantil au dus
la crimã împotriva umanitãþii. În secolul XXI
Europa trebuie sã caute o cale nouã, soluþii
noi pentru problemele fundamentale din
acest spaþiu. Una dintre posibilitãþi este înfiinþarea ºi sprijinirea unor noi organizaþii
transnaþionale, bazate pe regionalitatea
europeanã, care se opun diferitelor claustrãri etnice-naþionale.
O eventualã închidere faþã de România nu
ar diminua, ci ar spori ºansele dictaturii.
Nici pe Hitler, nici pe Stalin, iar nici pe susþinãtorii lui C eauºescu, H ussein sau
Miloºevici, boicotul nu i-a clãtinat în convingerea cã ei nu sînt cei care cauzeazã suferinþa, ci partea care suferã excluderea nedreaptã. Sã nu pricinuim celor subjugaþi o
mizerie mai mare, închizînd hotarele, suprimînd relaþiile, boicotînd economia þãrii,
epuizînd rezervele ei de alimente ºi energie.
Sper cã cei de acolo îºi mai aduc aminte de
duminicile fãrã benzinã pentru maºinile cu
numãr par sau impar, de iernile în care au
stat la coadã în faþa magazinelor epocii de
aur, pentru „pi cioare de pui-Adidas”. Cu revolta lor electoralã de acum au devenit totuºi
cãlãtori în timp: nu în viitor, ci în trecutul în
care s-au refugiat.
Sã ajutãm România, pentru ca poporul român sã-ºi regãseascã fiinþa lipsitã de suspiciuni, de teamã faþã de strãini, capabilã de
simpatie, de înfrîngerea dificultãþilor ºi de
proeminenþã intelectualã. S-o ajutãm sã suporte guvernele de iarnã, arbitrariul puterii
alese de ea însãºi, þara cerºetorilor, a cîinilor
vagabonzi, a bãrbaþilor ºi femeilor fãrã slujbe,
a tinerilor lipsiþi de perspective, care se pregãtesc sã emigreze.
Sã ne gîndim cã e vorba numai de patru
ani. Sau ºi mai puþin. Sã ajutãm, pentru ca în
România sã mai fie alegeri democratice.
Budapesta, 4 decembrie 2000
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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Un partid pro-european
citez pe
Î lWilliam
, care la

Totok
rîndul lui cita
o constatare a
postului naþional de radio Deutschlandfunk din
27 noiembrie
2000: „De acum încolo în România
nimic nu va mai fi aºa cum a fost pînã astãzi”. Dar România din 27 noiembrie diferã de cea din 26 noiembrie în sensul cã diferim noi, s-a
schimbat înþelegerea noastrã faþã de
ceea ce ne înconjoarã. Ne dãm seama,
era aproape firesc ca societatea româneascã sã arate în felul descris de vot.
Cu o presã vulgarã, agresivã ºi simplificatoare, cu o clasã politicã iresponsabilã, cu un grad de corupþie care
mãturã toate categoriile profesionale
ºi nu mai puþin, cele formatoare –
pr ofesorii, preoþii etc. – cu instituþii
devenite adevãrate instrumente ale
crimei organizate – vezi atitudinea
marilor ºefi ai Poliþiei ºi ai Vãmilor –

era inerent ca oamenii ºi în special tînãra generaþie sã se lase agãþatã de
discursul demagog, populist ºi ultraextremist – aºa-zis „justiþiar – al lui
Corneliu Vadim Tudor ºi al semenilor
sãi.
Dar principalele concluzii ale votului din 26 noiembrie (desigur, în conexiune cu istoria anterioarã a opþiunilor electorale) sînt, dupã opinia
mea, urmãtoarele:
– populaþia voteazã în cea mai mare
parte negativ, neregãsindu-se în nici o
formaþiune politicã care sã-i ofere un
confort moral ºi psihologic;
– ea are o teribilã foame justiþiarã,
aflatã pe punctul de a depãºi teama de
instabilitate socialã;
– este gata sã se miºte amplu dintr-o parte în alta a spectrului politic
dacã un semnal nou îi atrage interesul
ºi o convinge;
– se abþine într-o proporþie importantã de la vot nu pentru cã ar fi indiferentã – vezi principala diferenþã a
sondajelor faþã de rezultate: prezenþa
la vot – ci pentru cã nu se poate identifica cu o formaþiune politicã.

Alegerile actuale dezmint flagrant
ipoteza unui „analist” de acum vreo
doi ani, cã piaþa politicã ar fi „plinã”.
Pe de altã parte, efluviul de apariþii,
cum a fost partidul lui Radu Vasile
sau partidul lui Viorel Lis – sau imediat dupã alegeri, formula Noii Opoziþii Democratice , scrisã cu literã groasã în ziare deasupra numelui lui Ticu
Dumitrescu – aratã cît de superficial
ºi de ridicol se poate rãspunde acestei
nevoi.
Cîtã imaginaþie va avea viaþa? Cum
viaþa este formatã din propunerile fiecãruia, aº interveni la rîndul meu
pentru a spune cã noile construcþii
politice ar fi bine sã nu plece din
n eant. Ci de la „capitalul cîºtigat”, astãzi singura probã de identitate într-o
lume fluã ºi pe mãsurã suspicioasã.
Cîte prezenþe mai larg cunoscute s-au
salvat oare nepãtate de compromisul
mizer al formaþiunilor ºi liderilor desfãºuraþi în spaþiul public? Unele existã. Sub numele lor s-ar putea construi
un partid care sã exprime voinþa europeanã a obiectivelor, competenþa mijloacelor cît ºi capacitatea instituþiona-

lã de a funcþiona în mediul atît de ostil
organizaþiilor, care este România.
Astfel de iniþiative pot însã rata uºor
oportunitatea. Un real pericol ar fi
constituirea formaþiunii „prin strigare”. Un partid funcþional trebuie sã
asigure solidaritatea membrilor nu
doar în jurul unor idei, ci în jurul detaliilor a ceea ce înseamnã aceste idei.
Nu pentru democraþie, ci pentru un
anumit mod de a gîndi democraþia;
nu pentru reformã, ci un anume fel
de a defini reforma. Determinarea
precisã a perspectivelor ºi obiectivelor
unei formaþiuni politice este necesarã
înainte de asocierea marii mase a
membrilor – asociere „pentru ceva”,
nu „la ceva”.
Tot de construcþia instituþionalã þine realizarea simultanã a democraþiei
interne ºi a disciplinei de partid. Nu
poþi cere disciplinã fãrã sã asiguri un
spaþiu de afirmare internã, la fel cum
realizarea democraþiei de partid impune respectul regulilor de joc. Un
partid adresîndu-se nevoii fundamentale de justiþie, de competenþã –
aceasta este miza unei formaþiuni de

viitor – impune rigoare în selectarea
membrilor.
Dar pericolul cel mai concret în
eventualitatea transformãrii unei formaþiuni civice într-un partid mi se pare regionalizarea sa. Încurajarea unei
astfel de tendinþe în absenþa miºcãrilor regionale în celelalte provincii ale
þãrii – Partidul Moldovenilor s-a dizolvat, atît era de legat de liderul sãu;
nici vorbã de un partid în Muntenia –
a r marginaliza din start iniþiativa. Cît
poate sã conteze o formaþiune de cîteva procente, dacã viaþa politicã este
dominatã în proporþie de 70% de cãtr e P.D.S.R. ºi P.R.M., afirmîndu-se,
cum spunea Molnár Gusztav, conform principiului vaselor comunicante? Pentru a deveni un partid cu mizã
naþionalã trebuie sã-þi asumi marile
teme naþionale. Astãzi miza constã,
cum au arãtat-o alegerile, în agregarea unei voinþe majoritare în jurul
ideii unei societãþi decente. Nici major itatea, nici decenþa socialã nu pot fi
atinse dintr-un colþ al þãrii, oricare ar
fi el ºi oricît ar fi el de „pro-european”.

De cealaltã parte, aceastã „negare a
n egaþiei” – sprijinul acordat la 10 decembrie lui Ion Iliescu de cãtre forþele democratice – ne-a arãtat o „reeducare” la Piteºti pe scarã largã. Cum
a ltcumva putem numi, dacã nu o
„spãlare a creierelor”, acest sprijin
acordat – în situaþie de forþã majorã –
celui care un deceniu întreg a fost
in a micul public numãrul unu al democraþiei?
C ã în România, de acum încolo nimic nu va mai fi aºa cum a fost, ca sã
preiau „rãstãlmãcirea” motto-ului revistei România Mare de cãtre redactorii de la Deutschlandfunk , ne dãm,
vai, ºi noi seama: încheierea prin votul din 10 decembrie a celor patru ani
de regim Constantinescu început cu
acel „Tatãl nostru” din Balconul Universitãþii, ca ºi umilirea preºedintelui
de cãtre un cetãþean cu gustul demenþei, sînt douã din elementele
a cestui trist ºi simbolic tablou pe care-l avem acum în faþã. Ceea ce însã
rãmîne de vãzut sînt perspectivele politicii româneºti.
Atîta timp cît societatea româneascã nu a reuºit nici dupã atîþia ani de
post-comunism sã anihileze (nu cu
mitraliera!) structurile comuniste, ea
nu are de ce sã se mire cã nu poate
gãsi ieºirea din mizeria în care se aflã.
Exorcismul este în acest caz, vrem nu
vrem, condiþia eliberãrii de rãul din
n oi. Dar tare mi-e teamã cã biologia
va bate, ºi în acest caz, istoria, obligîndu-ne sã aºteptãm defilarea din prezent a mamuþilor…
Da cã explicaþia opþiunilor politice
din aceste alegeri o constituie antivotul prin saturaþie, una din soluþiile care ar putea salva situaþia în anii urmãtori este descentralizarea. Mai exact,
regionalizarea. Pentru cã nu vãd cum
– prin tradiþia de pînã acum – Centr ul ar deveni atît de permisiv încît sã
delege drepturile/îndatoririle cu care
e supraîncãrcat spre Periferie/Provin-

cie . Mai mult, ca sã citez afirmaþia fãcutã zilele acestea de Szõcs Géza la o
dezbatere televizatã, dacã n-ar mai
e xista nici un maghiar în România,
aceastã descentralizare tot nu ar avea
loc. Ungurii sînt (ºi) în acest caz doar
un pretext. Nu e vorba aici doar de vaca sfîntã a domnului Paul P hilippi –
statul naþional-unitar –, ci, în egalã
mãsurã, de interese economice, financiare (dovadã ardelenii care o duc
„biniºor” în Bucureºti ºi care nici nu
vor sã audã de transilvanism). Cã econ omicul a început deja sã primeze,
ne-o aratã delimitarea clarã, pînã
a cum cel puþin, a P.D.S.R. de P.R.M.,
ca ºi discursul prooccidental al lui Ion
Iliescu – înzecit mai catolic decît Papa – din seara turului doi al alegerilor.
Nu vreau sã „calmez” spunînd cã
regionalizarea funcþionalã e în interesul tuturor zonelor/regiunilor istorice
ale þãrii. E evident cã e aºa. Dupã cum
la fel de clar e ºi faptul cã nu toate comu nitãþile sînt conºtiente de avantajul sau necesitatea (luaþi-o cum doriþi) a regionalizãrii. Am putea spune
însã cã e treaba lor, a membrilor
acestor comunitãþi, cã îi priveºte „direct ºi personal”, dar nu ºtiu dacã
a cesta e cel mai potrivit mod de abordare. Oricum, cei care sînt conºtienþi
de necesitatea unui proiect politic în
acest sens, nu pot face altceva decît sã
îl afirme. Prin societatea civilã ºi prin
mijloacele legale existente în România. Inclusiv cel al unui partid regional transetnic (în cazul Transilvaniei
ºi al Banatului). Pînã la urmã ºi
P.N.Þ.C.D. (în Ardeal ºi Banat) ºi
P.D.S.R. (prin constanþa sa în Vechiul
Regat, aºa cum bine observã Bakk
Miklós în articolul sãu din acest numãr) sînt tot partide regionale. Numa i cã nici P.N.Þ.C.D., nici P.D.S.R.,
nu au ca obiectiv punerea în practicã
la nivel regional a principiului subsidiaritãþii.

Pe de altã parte, ceea ce ar trebui sã
„fure” de la aceste douã partide un
eventual partid regional din Transilvania ºi Banat, ar fi deschiderea lor naþionalã, realizarea dacã vreþi a unui
soi de „frundizare” – o construcþie
naþionalã pe fond regional.
Rostul unui partid regional în mome n tul de faþã, în opinia mea, existã.
Vidul politic creat de partea dreaptã a
scenei politice româneºti, prin ieºirea
din Parlament a P.N.Þ.C.D., va fi probabil umplut de partide noi. Riscul
este însã acela de lãrgire a spectrului
stîngist. Lãsînd în continuare ca electoratul sã aleagã între variante ale rãului, nu facem decît sã prelugim situaþia hamletianã de acum, sã votãm
ºi pe viitor, vorba lui Eugen Ionescu ,
între ”unicornuitate” ºi „bicornuitate”…
Realizarea unui proiect politic regional (partid, alianþã, ligã etc.) presupune îndeplinirea aceloraºi condiþii
de bazã, ca în cazul oricãrei formaþiuni politice: doctrinã, programe, resurse materiale ºi umane, personalitãþi reprezentative ºi corespunzãtoare
etc. Marea problemã însã a societãþii
româneºti de azi este cã oamenii de
ca litate, profesioniºtii se implicã prea
puþin în politicã. Pentru cã nu au încredere în clasa politicã ºi în stabilitatea sistemului (cunosc un caz în care
doar unul dintre soþi s-a înscris într-un partid politic, pentru ca celãlalt,
în cazul în care „roata istoriei” s-ar
întorce, sã poatã avea grijã de copii…). Vedem de asemenea cã democraþia, neîntreþinutã, devine fragilã,
îºi aratã reversibilitatea. În aceste
condiþii, atitudinea aceasta a neimplicãrii bazatã pe neîncredere e de presupus cã se va accentua. Acesta mi se
pare principalul obstacol în realizarea
u nui proiect politic regional. Rãmîne
sã vedem dacã existã destule energii
ºi destulã solidaritate pentru un astfel
de demers.

Marius COSMEANU

Rolex sed lex
avortare a
Ad e mocraþiei
ceastã

româneºti în
cel de al doilea tur al alegerilor prezidenþiale ne-a
dem on st r a t
încã odatã cît
de departe sîntem de vindecarea grobianei noastre mentalitãþi comuniste.
Ferma animalelor, 1984 sau Actorul
ºi sãlbaticii sîn t – s-a vãzut – filme
de strictã actualitate, iar homo sovieticus este, în versiune autohtonã, la
fel de viu ca acum zece ani. Cu o precizare: nu sînt de acord cu cei care
cred cã trebuie sã îi includem aici ºi
pe tineri. Nici nu ºtiu dacã aceºti
„bengoºi” ai anului cu „un 2 ºi trei de
0” (B.U.G. Ma fia), atît de huliþi de
presa ultimelor zile, pot fi acuzaþi – ºi
cu a tît mai puþin victimizaþi – cu atîta
uºurinþã (pînã la urmã, o mare parte
a lor au votat pentru Theodor
Stolojan). Cred mai curînd cã pe unde va e logic ca într-o societate în care
– din lipsa reperelor morale credibile
– tot mai mulþi sînt saturaþi de scena
politicã ºi, în consecinþã, de rezultatele e i din viaþa de zi cu zi, tinerii sã fie
cei mai nerabdãtori. De unde ºi votarea „la miºto” a unora dintre ei. Oricum, sentimentul libertãþii la actuala
generaþie tînãrã, cu toate accentele de
anarhism caracteristice vîrstei, e mai
dezvoltat decît la generaþiile care au
cu noscut în detalii datul din palme,
raþionalizarea alimentelor sau rinocerizarea pe linie de partid. Sã fim rezonabili: hip-hop-ul ºi restul trendurilor muzicale de azi nu sînt invenþii
r omâneºti; subculturile ºi contracultu rile create de acestea existã ºi în restu l þãrilor foste comuniste (ca sã nu
mai vorbim de cele din þãrile occidentale). C u toate acestea, cu excepþia Austriei, nicãieri în Europa nu avem un

spectru xenofob atît de larg precum cel
peremist de la noi. Susþinãtorii comportamentului fascistoid nu reprezintã
n icãieri peste un sfert din electorat!
Cred, prin urmare, cã problema e
nu atît cu formaþiile româneºti recent
apãrute ºi, implicit, cu cei care le
agreeazã muzica, cît cu restul agenþilor de socializare, inclusiv cu o parte
din mass-media ºi cu instituþiile în
care românii au cea mai mare încredere. O societate care acum cinci-ºase
decenii avea o populaþie ruralã de
pe ste 75% ºi care în toatã perioada
comunistã, întorcînd piramida socialã, a fost condusã de „niºte þãrani” –
cu valori ºi norme comportamentale
specifice, croite, bineînþeles, pe modelul sovietic – nu poate emite pretenþii pentru o societate civilã consolidatã. Modernizarea, cîtã a existat în
r e gimul ceauºist, se ºtie, nu a fost un
proces natural, organic. Rezultatele
lumpenizãrii (reprezentatã inclusiv la
nivelul elitei politice a ultimului deceniu) ne confirmã acest fapt.
Dacã însã aceºti tineri dezinteresaþi
de politicã (semn ºi al occidentalizãrii
lor) au toate ºansele de a se maturiza
(ajunge sã ne gîndim doar la exemplul
celor doi militanþi - Javier Solana ºi
Bill Clinton - care în tinereþe au luptat
împotriva Alianþei Nord-Atlantice ,
r e spectiv împotriva rãzboiului din
Vietnam), în ce priveºte generaþiile
„mature”, care jinduiesc dupã uniformizare, mînã de fier ori dictaturã –
toate, forme de control social care-i
a bsolvã de responsabilitate – soluþiile,
dacã existã, sînt mult mai greu de gãsit. ªi mã gîndesc în primul rînd la categoria acelor persoane care apar periodic, ca tifosul dupã bombardament,
de fiecare datã cînd apele politice devin mai tulburi, fluturînd fictivul steag
al „dreptãþii” de pe urmã, aºa cum s-a
întîmplat printre altele ºi în cazul puciului de la Moscova, a mineriadei din
1999 sau la alegerile de acum.

6
MOLNÁR Gusztáv

Raporturi de forþã parlamentare, pe regiuni,
dupã alegerile din 26 noiembrie 2000
1. Regiunea Nord-Vest
Bihor
Satu Mare
Sãlaj
Maramu.
Bistr.-N.
Cluj

3
1
1
4
2
4

4
1
1
4
3
4

Bihor
Satu Mare
Sãlaj
Maramu.
Bistr.-N.
Cluj

5. Regiunea Sud
4
5
2
1
0
3

7
2
2
8
5
8

1
0
0
1
1
2

1
1
2
1
1
2

6
6
4
3
2
7

Argeº
Dîmboviþa
Prahova
Teleorm.
Giurgiu
Cãlãraºi
Ialomiþa

9. Transilvania

8
7
8
6
4
5
3

Argeº
Dîmboviþa
Prahova
Teleorm.
Giurgiu
Cãlãraºi
Ialomiþa

4
3
4
2
1
1
2

0
0
0
0
0
1
0

12
10
12
8
5
6
5

2
1
2
1
1
0
1

0
0
3
0
0
0
0

2
1
5
1
1
1
1

4
3
4
4

4
1
5
3

1
0
1
1

1
2
1
1

1
1
3
1

19

Bucureºti
Hunedoara
Caraº-S.
Timiº
Arad

8
4
9
7

3
3
5
3

3
3
5
1
0
3

Alba
Sibiu
Braºov
Covasna
Harghita
Mureº

3
3
3
0
0
3

6
6
8
1
0
6

0
0
1
5
7
6

1
1
2
0
0
0

29

1

6

6

13

1
2
2
0
0
1

2
3
5
5
7
7

Constanþa
Tulcea
Brãila
Buzãu
Vrancea
Galaþi

8
3
5
7
5
7

Constanþa
Tulcea
Brãila
Buzãu
Vrancea
Galaþi

4
2
3
3
1
3

12
5
8
10
6
10

2
1
0
0
1
1

2
0
0
0
1
2

4
1
0
0
2
3

8. Regiunea Nord-Est
4. Regiunea Sud-Vest
Mehedinþi
Gorj
Vîlcea
Dolj
Olt

Mehedinþi
Gorj
Vîlcea
Dolj
Olt

3
4
6
10
6

2
3
3
4
4

5
7
9
14
10

1
1
0
1
0

2
1
0
2
0

1
0
0
1
0

Bacãu
Vaslui
Neam þ
Iaºi
Suceava
Botoºani

Bacãu
Vaslui
Neam þ
Iaºi
Suceava
Botoºani

10
6
7
11
7
7

3
3
3
4
3
3

13
9
10
15
10
10

17
13
12

15
3
19

32
28
27

5
5
4

8
6
6

28
14
29

R . Sud-Vest
R. Sud
R . Bucuresti
R . Sud-Est
R. Nord-Est

29
41
19
35
48

16
17
10
16
19

45
58
29
51
67

0
1
1
0
0

3
8
6
5
7

2
3
6
5
5

5
12
13
10
12

Concluzii:

7. Regiunea Sud-Est

3. Regiunea de Centru
Alba
Sibiu
Braºov
Covasna
Harghita
Mureº

10

R. N-Vest
R. Vest
R . Centru

R . Sud-Vest
R. Sud
R . Bucuresti
R . Sud-Est
R. Nord-Est

6. Regiunea Bucureºti
Bucureºti

15
15
15

10. Vechiul Regat

2. Regiunea Vest
Hunedoara
Caraº-S.
Timiº
Arad

R. N-Vest
R. Vest
R . Centru

1
1
2
1
2
0

3
1
2
2
4
0

2
0
0
1
2
0

1. Diferenþa structuralã între Transilvania ºi Vechiul Regat s-a pãstrat,
cu toate cã forþele postcomuniste (P.D.S.R. + P.R.M.) au devenit majoritare în ambele spaþii istorice.
2. Primul ºi cel mai important element al acestei diferenþe structurale îl constituie faptul cã, în timp ce în Transilvania s-a pãstrat un
ech ilibru între reprezentanþa parlamentarã a postcomuniºtilor ºi
cea a opoziþiei democratice (55%–45%), în Vechiul Regat acest echilibr u s-a rãsturnat complet (83%–17%). Dacã luãm în considerare
n u mandatele, ci procentajul obþinut de partide, aceastã diferenþã se
manifestã ºi mai pregnant (în numãrul nostru viitor vom publica un
tabel întocmit pe baza procentajelor pe judeþe).
3. Al doilea element al diferenþei structurale apare în cazul în care
con siderãm cã eºichierul politic românesc este constituit de trei
orien tãri diferite. În acest caz în Transilvania cea mai puternicã reprezen tanþã parlamentarã o are opoziþia democraticã (45%), urmatã de P.D.S.R. (28%) ºi P.R.M. (27%). În Vechiul Regat P.D.S.R.-ul
sin gu r are majoritate absolutã (57%), pe locul doi se aflã P.R.M.-ul
cu u n procentaj conform mediei pe þarã (26%), iar opoziþia democraticã ocupã locul trei cu 17%.
4. Putem considera ca avînd un caracter structural ºi faptul – mai
puþin relevant în sine – cã, în timp ce în Transilvania P.N.L.-ul este
mai pu ternic decît P.D.-ul (20 de mandate, faþã de cele 14 mandate
ale P.D.-ului), în Vechiul Regat P.D.-ul este cel care are mai multe
mandate (29 faþã de 21 aparþinînd P.N.L.-ului). Acest lucru sugereazã cã în Vechiul Regat P.D.-ul este considerat încã o parte a vechiului
F.S.N., ceea ce evidenþiazã ºi mai puternic caracterul marginal, acolo, al opoziþiei de centru-dreapta.
5. Din cele de mai sus concluzia cea mai importantã este urmãtoarea: în timp ce în Transilvania, care aparþine istoric ºi socio-cultural
E u ropei Centrale, dominanþa actualã a partidelor postcomuniste este trecãtoare ºi de naturã conjuncturalã, în Vechiul Regat ea este
mu lt mai importantã ºi poate fi consideratã ca un dat structural ce
derivã din caracterul specific est-european al condiþiilor istorice ºi
socio-culturale de acolo. Dominanþa partidelor de centru-dreapta în
1996 a fost acolo de naturã conjuncturalã ºi trecãtoare.

7
Ovidiu PECICAN

Polemici provinciale
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înd domnul Szokoly Elek, în
articolul Eppur
si muove. Pledoarie pentru
provincia
„inexistentã”
(apãrut în Provincia, 7, noiembrie 2000), refuzã sã înþeleagã sensul
relativizãrii încercate de mine cu privire
la multiplele faþete ale realitãþii pe care o
numim „Transilvania”, o face pe riscul
lui. Ca istoric nu-mi permit sã ignor diversitatea ardeleneascã. Iar dacã, de drag ul unitãþii, domnia sa este dispus sã sacrifice pluralitatea ºi specificitatea, eu
nu-l pot obliga sã þinã seama de ele. Pentru mine este însã evident cã Ardealul este, a fost ºi va fi mereu altceva, în funcþie
de locul ºi de momentul din care îl contempli.

Transilvania, unu ºi multiplu

N u se vede nici o diferenþã între Partium
ºi Transilvania istoricã? ªi, nu are
nici o relevanþã faptul cã, în timp ce Sib iul alege un primar german, Clujul opteaz ã încã o datã pentru Gheorghe
Funar? Dacã aceste diferenþe nu înseamnã nimic, sã revenim la perspectiva glob alizantã asupra Ardealului ºi sã vorbim
d es p re Transilvania ultimelor alegeri
prezidenþiale. Aici, unde s-a optat cu o
uriaºã frustrare pentru extremism, se
s p erã în încropirea unui partid transetnic reprezentativ?
În loc sã încerce sã beneficieze de o
nuanþare, pînã la urmã salutarã, pentru
recalibrarea viziunii asupra Transilvaniei,
domnul Szokoly se simte chemat sã ironizeze. Este însã limpede cã greºeºte oricine vede o Transilvanie monoliticã ºi unicolorã, la fel ca ºi cel care desfiinþeazã
identitatea istoricã a Transilvaniei în numele unei atomizãri. Din acest punct încolo, discuþia devine însã vanã. Poate cã
eu nu vãd pãdurea din cauza copacilor.
Dar este sigur domnul Szokoly cã pîlcul
de copaci pe care îi cuprinde cu privirea
sînt pãdurea însãºi?

Politica partinicã ºi politica
fãrã politicieni
Dupã zece ani de civism încununat de
succes ºi nelipsit de prestigiu intern ºi internaþional la Liga Pro Europa, domnul
Szokoly Elek respinge apologia pe care o
închin activismului civic dinafara spaþiului politic. Propovãduitor al ideii de toleranþã interetnicã, domnia sa devine mai
puþin tolerant atunci cînd constatã la mine opinii care nu coincid cu ale sale. Aºa
se întîmplã atunci cînd vine vorba despre
viaþa politicã, de pildã.
O privire grãbitã îl îndeamnã pe preopinentul meu sã înþeleagã prin politicã doar
preocuparea pentru chestiunile publice
consumatã la nivelul vieþii de partid ºi parlamentare. Pesemne aºa stau lucrurile, de
vreme ce, în loc ca – eventual – sã-ºi exp rime satisfacþia faþã de aprecierea pe care
o d au societãþii civile, domnia sa este nemulþumit de neîncrederea mea în partide.
Desigur, domnul Szokoly are dreptate
într-un punct: nu creditez cine ºtie cît politica ºi pe oamenii politici ai României de
azi. Dupã zece ani de politicã în cadru statal democratic puþine sînt prestaþiile unor
personalitãþi ori ale unor partide care sã
m ã fi convins. Dacã dãdeam mai mult decît o ceapã degeratã pe toþi aceºti clowni
siniºtri ºi iresponsabili care ne gestioneazã supravieþuirea, astãzi poate cã m-aº fi
numãrat printre ei ori adepþii lor. Desigur,
însã, cã domnul Szokoly greºeºte crezînd
cã între numãrul – prea mare – de partide din România ºi prestaþia lor jalnicã nu
este nici o legãturã. Cînd practica formãrii
de partide în jurul fiecãrui veleitar, înzestrat cu charismã ori ba, va înceta, atunci
numãrul partidelor se va micºora, iar calitatea prestaþiei lor va creºte invers prop orþional. Cînd, grupate în jurul unor
programe ºi a unor nuclee de personalitãþi validate prin acþiuni politice de succes, nu prin însãilãri de cuvinte, mulþimi
reprezentative de cetãþeni vor concepe
strategii viabile de ameliorare a calitãþii
vieþii noastre, vom asista, desigur, la golirea dramaticã a prim-planului politic în
folosul a doar cîteva, esenþiale, formaþiuni
politice. Numai cine vrea cu tot dinadin-

sul poate ignora corelaþia dintre calitatea
vieþii noastre politice ºi numãrul partidelor existente în acest moment.
Sig ur cã, luînd în considerare acest fapt
ori, dimpotrivã, trecîndu-l cu vederea,
unii dintre cetãþenii de astãzi ai acestei
þãri pot înfiinþa ºi un partid transetnic,
pornind de la redactori ai Provinciei ori
din oricare altã parte. Un lucru este însã
cert: nu vor fi mulþi românii care sã vrea
sã se ralieze în jurul cuiva care le numeºte þara „vacã sfîntã”, ori pune între ghilimele, tratînd-o în zeflemea, sintagma
„trupul sfînt al þãrii”. Nu-mi vine sã cred,
d e altfel, nici cã ar fi mai mulþi maghiari
care ar urma niºte lideri politici români,
vorbind despre viziunea maghiarã asupra
aceloraºi realitãþi în exact acelaºi limbaj.
Oricît de greºitã i-ar apãrea domnului
Szokoly viziunea în care, români ori maghiari, ar privi þara lor cu fervoare cvasireligioasã, domnia sa trebuie, mã tem, sã
accepte cã are mulþi contemporani care
vãd esc un asemenea tip de ataºament faþã
de locurile în care s-au nãscut, trãiesc ºi
viseazã la viitor.
Nu am vorbit ºi nu vorbesc nici acum
în numele altora. În aceastã discuþie mã
reprezint doar pe mine, aºa cum sînt. Dar
îl asigur pe domnul Szokoly ºi pe oricine
mai vrea sã o ºtie cã o politicã transetnicã
dispreþuitoare la adresa specificitãþilor
fiecãrei comunitãþi etnice implicate mi se
pare utopicã ºi nu mã reprezintã în nici
un fel. La fel cum nici una care ar absolutiza asemenea specificitãþi la umbra unei
p retinse transetnicitãþi nu mã intereseazã.
G ãsesc mult mai util exerciþiul unor
meditaþii eliberate – pe cît posibil – de
prejudecãþi, cum încercãm sã îl practicãm la Provincia. Dacã aceastã îndeletnicire nu este, ea însãºi, politicã, în felul ei,
atunci cum ar putea fi considerate de cãtre domnul Szokoly, cu titlul de exemplificare ironicã, tabletele domnului Ágoston
Hugó drept subversive? Tot politicã este ºi
sã limitezi arbitrariul politicienilor prin
acþiunea societãþii civile. La fel este ºi sã
promovezi în Parlament un proiect de lege care a mobilizat semnãturile mai multor sute de mii de cetãþeni. Am sã o spun
cît de direct se poate: criza de prestigiu a
politicii din România ultimilor ani se datoreazã lipsei de încredere a populaþiei.
Numai cine va dobîndi acest preþios capital prin acþiuni ºi rezultate concrete în
îmbunãtãþirea vieþii noastre va merita nu-

mele de om politic sau organism cu adevãrat reprezentativ. Chemarea mea, aparent atît de diferitã de cea a lui Molnár
Gusztáv, era de fapt consonantã cu a lui.
Amîndoi militam pentru activism civic relevant în spaþiul politic. Doar terenul de
joc era diferit: al lui Molnár era viaþa politicã propriu-zisã, în vreme ce eu propuneam spaþiul mai amplu ºi mai generos al
civismului. Iar asta fiindcã, de fapt, aici se
pot acumula capitalurile sociale, credibilitatea realã ºi prestigiul.

Un spaþiu comun ºi regulile
existenþei lui

Cu aceastã ultimã precizare ajung sã mã
întreb despre rosturile Provinciei . Dacã
am înþeles bine spiritul ei, atunci ar fi vorb a despre încercarea de a contura un lab orator al negocierilor de rãspunsuri
(strategii de acþiune ori simple noi înþelesuri de termeni) la provocãrile existenþei
într-o zonã plurietnicã ºi multiculturalã,
cum este Transilvania. O asemenea poziþionare, repet, într-un spaþiu experimental, ar trebui, cred, sã implice anumite reguli ale jocului. Mai întîi ar trebui sã ºtim
despre ce discutãm ºi discuþia sã se poarte pe acelaºi subiect (în virtutea unei minimale pretenþii la coerenþã). Or, senzaþia
mea este cã nu se precizeazã întotdeauna
foarte bine despre ce vorbim ºi cã tatonãm mai multe posibilitãþi, nu întotd eauna convergente.
Pentru a nu încãpea dubii cu privire la
poziþionarea mea menþionez cã mã situez
în spaþiul conturat de Provincia în virtutea intenþiei de a contribui la crearea unui
spaþiu de coexistenþã detensionatã, cooperantã, eventual chiar prieteneascã între români, maghiari ºi alþi minoritari sub
rap ort etnic din Transilvania. Sper ca în
aceastã intenþie sã mã întîlnesc ºi cu alþi
cetãþeni – fie cã scriu în revista noastrã,
fie cã doar o citesc ºi comenteazã – ale cãror opþiuni civice sînt întemeiate pe valori
precum democraþia, toleranþa ºi chiar
d ragostea faþã de semeni.
Totodatã, voi indica ºi o limitã a demersului meu. Intenþionez sã desfãºor
acest tip de acþiune, ca de altfel ºi ceilalþi
„provinciali”, pentru ameliorarea vieþii
în cadrul statal al României. Singura alternativã pe care o întrezãresc din acest
punct de vedere este integrarea þãrii în
Comunitatea Europeanã, operaþiune
complexã care va presupune, dupã cum

se cunoaºte, ºi delegarea parþialã a suveranitãþii. Dar chiar ºi atunci, România va
rãmîne unul dintre actorii scenei Europei unite. Între timp, sau în absenþa momentanã a acestei evoluþii, pot imagina
drept cadre ale discuþiei atît o Românie
în care centrul îºi va delega spre „periferii” anumite autoritãþi ºi competenþe, cît
ºi euroregiunile care implicã participarea
unor zone româneºti. Aceasta, însã, repet, este o poziþie personalã care nu angajeazã decît pe semnatarul acestor rînduri.
Este un program minimal sau unul
maximal? Este o þintã centralã sau marginalã? Este o opþiune radicalã sau moderatã? Mãrturisesc cã puþin îmi pasã de judecata de valoare aplicatã coordonatelor pe
care mã situez. Un lucru este însã evident: mã intereseazã cum sã fim împreunã în cadre economice, politice, administrative, culturale, etnice, religioase, de
mentalitate cît mai permeabile unei afirm ãri de sine individuale ºi colective.

Despre rosturile unei
polemici colegiale
Dintr-o dorinþã de pregnanþã a exprimãrii
ori de eleganþã stilisticã, domnul Szokoly
Elek a recurs în articolul sãu la o abordare polemicã în termeni calitativi a textului
semnat de mine în Provincia nr. 6. Altfel
sp us, domnia sa s-a situat în postura unui
arbitru care dã note în virtutea unui anume cod. Nemulþumirea domnului Szokoly provine din ceea ce el numeºte lipsa
de radicalitate a poziþiei mele. Astfel, în
elaboratul lui apar, în legãturã cu situarea
mea, termeni precum „laºitate”, „mare
sp erieturã”, discurs „ultrasoft”. Cum autorul este un fin intelectual ºi subtil mînuitor al condeiului, domniei sale nu-i
poate scãpa un amãnunt esenþial. Anume, cã asemenea calificãri nu þin loc de
argumente. Iar cînd ele secondeazã argumentele, atunci discursul se impregneazã
de o anume coloraturã pasionalã, dãunãtoare judecãþilor raþionale.
Nu gãsesc interesant sã urmez polemica iscatã, deplasînd-o în arealul pamfletului. Atrag totuºi atenþia cã o asemenea abordare, care poate rãni sensibilitãþile celor aflaþi în competiþie, este de lãs at d eoparte atunci cînd intenþia este de
a construi un spaþiu – fie el ºi de dezbatere în contradictoriu –, dar un spaþiu
comun.

Antonela CAPELLE-POGÃCEAN

Observaþii pe tema creãrii unui partid regional
I

deea creãrii unui partid regional, transetnic, lansatã de puþinã vreme în paginile Provinciei poate fi azi regînditã la lumina rezultatelor recentelor alegeri legislative ºi prezidenþiale. Una dintre dimensiunile crizei democraþiei româneºti e în mod
evident legatã de inadecvarea dintre oferta
politicã prezentã pe piaþã ºi orizontul de
aºteptare al populaþiei, confuz ºi nu lipsit
d e contradicþii. Importanþa votului negativ,
identificarea ideologicã slabã cu formaþiunile înscrise în cursã þin de domeniul evid enþei. Aº observa totuºi cã problema fragilizãrii identificãrii partinice nu este specificã spaþiului românesc, nici mãcar central ºi est-european, ea are o rãspîndire
mult mai largã, o întîlnim ºi în Europa occidentalã. Acest fenomen e legat de slãbirea, chiar dispariþia, ideologiilor „tari” cu
efect structurant asupra spectrului politic.
Sigur, el capãtã dimensiuni dramatice în
România, în condiþiile inexistenþei unei
tradiþii democratice adevãrate ºi, pe de altã parte, în contextul adîncirii crizei economice, sociale, morale a societãþii.

Modificãrile aduse scenei politice româneºti de recentele alegeri pun punct
unei perioade ºi deschid o alta. Ne aflãm
la începutul unei faze de redefinire a
cîmpului ideologico-politic ºi intelectual.
Existã acum argumente pentru, dar ºi
împotriva creãrii unui partid transetnic
transilvan. Dacã aceastã opþiune este reþinutã, ea ar trebui sã se înscrie într-un dublu orizont temporal: cel al timpului
scurt, cu prioritãþile lui, ºi cel al timpului
m ediu. Eficacitatea unui partid regional
transilvan nu poate apãrea – dacã va apãrea vreodatã – decît în orizontul timpului
m ediu – cei care s-ar angaja în aceastã
av enturã trebuie sã fie conºtienþi de
aceasta –, dar modul în care aceastã alternativã va fi articulatã, dezbãtutã ºi receptatã în timpul scurt al politicii poate
favoriza pozitiv sau negativ viitorul pe term en mediu al unei asemenea iniþiative.
Încã o remarcã legatã de rezultatele
alegerilor: importanþa ºocantã, totuºi relativã dacã luãm în seamã totalul populaþiei transilvãnene ºi bãnãþene, a votului

din primul tur în favoarea Partidului România Mare ºi a candidatului sãu Vadim
Tudor a reafirmat o specificitate regionalã. Paradoxal, aceastã specificitate s-a
m anifestat prin preferinþa acordatã (din
motive diverse) unui partid extremist, ultranaþionalist, cu tentã fascistã, al cãrui
discurs autoritar ºi ultracentralizator e o
negaþie a acestei specificitãþi.
S-a vorbit în comentariile de dupã alegeri despre partea de responsabilitate care revine intelectualilor pentru ascensiunea lui Vadim Tudor ºi a partidului sãu.
Elitele intelectuale au putut constata, o
datã mai mult ºi într-o situaþie dramaticã,
fractura profundã care le separã de restul
societãþii. În acelaºi timp, acestor elite
s au unor pãrþi ale lor li s-a imputat – în
mod just, cred eu, chiar dacã cu cîteva
extrapolãri ºi generalizãri rapide –, insuficienþa travaliului critic asupra trecutului naþional, a trecutului interbelic ºi comunist mai cu seamã. Or, aceastã insuficienþã trimite la un fenomen mai general, ºi anume la rezistenþa la desacraliza-

rea tradiþiilor naþionale romantice, în
speþã a tradiþiei stato-naþionale unitare.
Ne aflãm azi într-o situaþie oarecum paradoxalã. Fidelitatea vis-à-vis de tradiþia statului naþional unitar e dominant afirmatã, tentativele de revizuire ale acestei trad iþii fiind suspectate ca servind unor interese mai mult sau mai puþin oculte, contrare intereselor þãrii. În acelaºi timp, reiterarea ritualicã a acestei fidelitãþi intervine într-o societate în care integrarea, coeziunea socialã, solidaritatea membrilor
s ãi sînt extrem de reduse. Sacralizarea
tradiþiei þine în acest caz mult de inerþie ºi
d e neputinþa de a constitui o comunitate
politicã.
Dezbaterea privind regionalizarea ºi/
s au crearea unui partid transetnic transilvan poate contribui, în anumite condiþii, la desacralizarea tradiþiei naþionale romantice, unitariste ºi etniciste. Aceastã
evoluþie e necesarã pentru o mai bunã
înscriere a României în procesul de globalizare de care oricum nu se poate izola,
dar ºi în procesul de integrare europea-

nã. Or, mondializarea aduce, precum se
º tie, o relativizare a statului-naþiune, o redefinire a competenþelor lui, fãrã a merge, cel puþin pe termen scurt ºi mediu, la
dispariþia acestuia. Nici procesul de integrare europeanã nu pare a se dirija, deocamdatã, într-o asemenea direcþie. Construcþia europeanã e un fenomen complex, care combinã într-un dozaj subtil o
d imensiune interguvernamentalã (deci
stato-naþionalã), o dimensiune supranaþionalã-federalã, dimensiuni macro- ºi
micro-regionale.
I niþiativa construirii unui partid regional transetnic mi se pare deci, dintr-un
punct de vedere teoretic, legitimã. Aceasta cu atît mai mult cu cît nici unul dintre
p artidele aflate azi în Parlament nu ºi-au
asumat, dincolo de descentralizarea înscrisã în mai toate programele, politici de
regionalizare. Totuºi, aº observa cã guvernul P.D.S.R. anunþã azi mãsuri mergînd
în direcþia descentralizãrii, a transferului
Co ntinuare pe pagina 8
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Ansamblul maghiarimii ºi transilvanitatea
ntemeierea
revistei ProÎvincia
ºi a ate-

lierului spiritual grupat în
jurul ei este fãrã îndoialã una
d in cele mai
p alpitante întreprinderi din
România, dupã schimbarea de regim. Revista este în mod evident strîns legatã de
id eile unuia dintre redactori, Molnár
Gusztáv, referitoare la „problema transil1
vanã” , de unde rezultã oarecum pasul
lo g ic: tendinþa declaratã spre crearea
unui s paþiu public româno-maghiar
transilvan.
Molnár Gusztáv vede clar cã, pe termen
m ediu, România va rãmîne în afara Uniunii Europene. În concepþia lui, Transilvania înseamnã pentru þarã o ºansã de integrare: „Forþînd puþin lucrurile, putem
afirma urmãtoarele: România ori va fi în
stare sã se ridice la nivelul Transilvaniei,
o ri va fi antrenatã – tîrînd ºi Transilvania
dupã ea – în categoria þãrilor falimentare
( failed states) din zona de crizã ce se în2
tinde din Muntenegru pînã în Siberia.”
I ar pentru ca Transilvania sã-ºi desfãºoare potenþialul cultural este nevoie în
România de un alt regim de drept constituþional, avînd ca premisã o intenþie politicã pe cale de a se articula înainte de toate în Transilvania, care vizeazã un program regional mergînd chiar pînã la federalism. Aceasta e de neimaginat fãrã un
fel de consens româno-maghiar, fie ºi
parþial.
„Iatã-ne aºadar, central-europeni în
Europa de Est, maghiari rupþi de ansamblul maghiarimii, români simþind ca o
povarã tot mai mare ansamblul românilor ºi, în loc sã întreprindem ceva cu noi,
ne învîrtim dezorientaþi în spaþiul care se
lãrgeºte tot mai mult între douã state naþionale, îndepãrtîndu-se geopolitic unul
3
de celãlalt.”
Nu vreau sã detaliez aici ºi acum faptul
cã eventuala rupere a maghiarimii din
strãinãtate de „ansamblul maghiarimii”
este în linii mari funcþie de voinþa politicã
m aghiarã ºi, atît în sfera politicã de dincolo de hotare, cît ºi în cea din þara-mamã
reprezintã o forþã considerabilã cei care
gîndesc în termenii paradigmei maghiarimii integrale ºi a strategiei naþiunii, iar
p entru ideile lor au creat ºi un forum
(Conferinþa Maghiarã Permanentã), fiindcã scopul ºi intenþia ce s-au proclamat

sînt simpatice ºi, ceea ce este mai important, programul privind ansamblul maghiarimii nu este neapãrat în opoziþie cu
ideile lui Molnár Gusztáv.
Cu aceastã idee captivantã ºi totodatã
semnal spre viitor nu sînt de acord în douã puncte4: pe plan teoretic, cu prezentarea de cãtre Molnár Gusztáv a liniilor de
falie din societatea transilvanã, iar în planul practic cu posibilitatea aplicãrii ideii.
În ce priveºte aceastã posibilitate: condiþiile ºi tendinþele actuale nu aratã, dupã
pãrerea mea, în direcþia autonomizãrii pe
termen mediu a Transilvaniei, dar motivarea detaliatã a acestui fapt nu constituie
pentru mine o provocare intelectualã ºi,
în plus, nu am nici motivaþie emoþionalã:
las în seama masochiºtilor politici motivarea irealitãþii unei idei atractive, cu atît
mai mult cu cît eu cred cã asumarea ideii
transilvanitãþii nu ne poate dãuna, poate
fi folositoare adepþilor integrãrii maghiaro-maghiare. Aº elucida aceastã afirmaþie,
poate paradoxalã în aparenþã, prin analiza
liniilor de falie din societatea transilvanã,
s chiþate de autor. Potrivit lui Molnár
Gusztáv, „Transilvania este o societate
pluralã avînd patru segmente definitorii:
1) maghiarul transilvanist; 2) românul
transilvanist, adicã cel care considerã
transilvanitatea drept parte determinantã
a identitãþii sale; 3) românul unitarist,
antitransilvanist ºi 4) maghiarul antitransilvanist, adicã cel care priveºte spre Ung aria nu numai în sensul cultural ºi economic, ci ºi politic.”5
Î n legãturã cu aceastã viziune se ridicã
mai multe probleme. Prima este aºezarea
în punctul central a unei probleme care,
din punctul de vedere al actorilor politici
consideraþi, este aproape perifericã. Rap o rtul faþã de transilvanitate nu determinã deloc sau doar prea puþin miºcarea
p o liticienilor români ºi maghiari din
Transilvania. Elita politicã româneascã
este divizatã mai curînd prin relaþia cu
trecutul, problema schimbãrii reale de
regim, orientarea politicii externe a þãrii ºi
o suitã întreagã de alte probleme. În
schimb, elita politicã maghiarã din Transilvania se divizeazã în primul rînd prin
raportarea faþã de puterea româneascã
d into tdeauna. Spun puterea dintotdeauna interesant fiind cã cei care în
1 9 9 6 s e pregãteau sã guverneze cu
P.D.S.R., respectiv prezentau în campania
electoralã doar o chestiune de ordin tactic, viitoarea participare la guvernare, fãrã
sã precizeze forþele cu care doresc sã se
alieze – ºi care ºi acum par foarte permi-

Rãspunsul lui Molnár Gusztáv la articolul lui Borbély Zsolt Attila îl vom publica în numãrul din ianuarie al revistei. – Red.
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unor competenþe în domeniul siguranþei
ºi al ordinii publice dinspre Ministerul de
Interne spre consiliile judeþene, iar în cîtva timp, spre primãrii. Dacã aceste intenþii vor fi traduse în politici publice – ceea
ce rãmîne de vãzut –, evoluþia va fi de salutat, mai ales cã vine din partea unui
p artid reputat ca adept al centralizãrii.
Trecînd dinspre planul oarecum teoretic spre cel practic, cred cã iniþiativa creãrii unui partid regional cu consecinþe atît
în registrul politico-administrativ, cît ºi
identitar, ar putea fi beneficã democraþiei
ro m âneºti pe termen scurt ºi mai ales
mediu, numai în anumite condiþii. Un
asemenea partid nu ar trebui sã reproducã la nivelul unei regiuni un naþionalism
bazat exclusiv pe resentimente ºi frus-

trãri, care exclude ºi nu include. Mã asociez în aceastã privinþã poziþiilor exprimate în numerele trecute ºi în acest numãr
al revistei de alþi participanþi la dezbatere,
precum Caius Dobrescu sau Daniel Vighi,
pentru a nu-i pomeni decît pe ei. Sigur cã
orice afirmare identitarã presupune o definire prin contrast cu „Celãlalt”, o alteritate, un mecanism dialogic. Identitatea
regionalã intrã ºi ea în aceastã categorie.
Co nstruirea unui partid transilvan transetnic cere un efort de definire identitarã,
d e conturare a diferenþei specifice a
Transilvaniei. Aceastã diferenþã nu ar trebui sã nege în mod ideologic diversitatea
acestui spaþiu de care amintea Ovidiu
Pecican, chiar dacã ar pune în prim-plan
caracteristicile unificatoare. În acelaºi
timp aceastã diferenþã nu ar trebui radicalizatã în mod polemic: românul, ma-

sive faþã de partidul lui Iliescu, sînt aceiaºi cu cei care au încheiat coaliþia cu forþele „progresiste” (de altfel la modul asemãnãtor cu un puci, consultînd ulterior
forul legitim al U.D.M.R). 6
Cealaltã problemã a mea este cã, în legãturã cu elita maghiarã din Transilvania,
Molnár Gusztáv identificã necorespunzãtor partea antitransilvanistã. Rezultã ºi din
pasajul citat cã, în opinia lui, adversarii
modelului consociativ gîndesc în termenii
ansamblului maghiarimii. Dupã pãrerea
mea, ea ascunde douã erori. Pe de o parte
face abstracþie de faptul cã potenþialul antitransilvanist sui generis este reprezentat
de cei care gîndesc în termenii Bucureºtiului ºi nu de cei care „privesc spre Budap esta”. În interiorul U.D.M.R. s-a constituit o elitã care determinã U.D.M.R. sã
funcþioneze ca un partid competitiv cu cele româneºti ºi în a cãrui concepþie, redusã la competiþia politicã, scopul cel mai
important este participarea la beneficiile
guvernãrii. Dacã s-ar întîmpla – ceea ce
eu consider neverosimil – ca dupã alegerile din noiembrie sã nu ia naºtere acord ul de guvernare între U.D.M.R. ºi
P.D.S.R., motivele vor fi de ordin exclusiv
tactic ºi nu principial. Aceºti politicieni care gîndesc în termenii Bucureºtiului ºi
sînt cãlãuziþi mai ales de interese egoiste,
nu îºi vor însuºi un program care primejd uieºte deschiderea în orice direcþie (cu
excepþia iresponsabilului P.R.M.) ºi o participare cît mai mare la beneficiile puterii.
Pe de altã parte, aºa-numiþii antitransilvaniºti, care gîndesc în termenii ansamblului maghiarimii, sînt permisivi faþã de ideea transilvanitãþii. De altfel, gîndirea în
termenii ansamblului maghiarimii ºi a
ansamblului românilor nu este echivalentã din punctul de vedere al potenþialului
an titransilvanist. Cei care gîndesc în termenii ansamblului românilor apãrã situaþia existentã, actuala orînduire statalã
etatistã, centralistã. ªi înainte de toate, fireºte, controlul total al Bucureºtiului asup ra Transilvaniei. În plus, conservatorismul lor în privinþa Transilvaniei nu cunoaºte nici concesii tactice.
Adepþii concepþiei privind ansamblul
maghiarimii nici pe departe nu constituie
corespondentul simetric al acestui conglomerat politic7. Pînã acum nici o forþã
politicã maghiarã nu ºi-a înscris în program modificarea graniþelor ºi integrarea
Transilvaniei într-un stat naþional maghiar centralizat. Programul privind ansamblul maghiarimii se ciocneºte cel
mult ca ºi concepþie cu ideea transilvanistã. Dar ºi ca atare, prea puþin: cred cã nici
Molnár Gusztáv nu ºi-a imaginat segmentul românesc transilvanist din Ardeal în
sensul cã acesta va rupe legãturile organice cu conaþionalii români de dincolo de

Carpaþi. Ei bine, aceste legãturi dintre mag hiarimea din Transilvania ºi cea din þaramamã, dupã o întrerupere forþatã de cãtre stãpînirea comunistã de aproape o jumãtate de secol, deocamdatã sînt pe cale
de constituire. Dacã din capul locului se
p oate imagina o Transilvanie (mai) independentã, atunci se poate numai sub form a în care aici, atît partea de naþiune maghiarã cît ºi cea românã, într-un fel de
echilibru dinamic, menþine legãturile
culturale, economice ºi, da: politice cu
p ãrþile de naþiune din afara Transilvaniei.
M o lnár Gusztáv face abstracþie de faptul
cã în sînul maghiarimii din Transilvania,
id eea transilvanitãþii ºi-au asumat-o în
arena politicã tocmai aceia care sînt
adepþi ai construcþiei ansamblului maghiarimii: Blocul Reformist ºi preºedintele de onoare Tõkés László. Fãrã ei, ideea
regionalismului anevoie ar constitui azi o
parte a programului oficial al U.D.M.R.
M ai mult: una din personalitãþile cele mai
marcante care au formulat programul
privind ansamblul maghiarimii, Borbély
Imre, considerã cã, din punctul de vedere
al vizelor, Ungaria ar trebui sã acorde statut special acelora ai cãror strãmoºi s-au
8
nãscut în Ungaria de dupã 1867. Aceastã
so luþie instituþionalã ºi-ar face simþit efectul ºi la nivelul cotidianului: oamenii care
se ocupã prea puþin sau nu se ocupã deloc cu politica vor simþi îndemnul de a
medita asupra ultimilor 150 de ani de istorie a Transilvaniei ºi cu siguranþã ar
creºte baza socialã a transilvanismului.
Controversata concepþie a lui Molnár
G usztáv este, probabil, în strînsã legãturã
cu faptul cã el interpreteazã autodeterminarea internã, respectiv viziunea societãþii
maghiare aparte din Transilvania – dupã
cum semnaleazã interpretarea operei lui
Makkai Sándor, intitulatã Autorevizuirea
noastrã9 – ca una din ramificaþiile trans il vanismului naþional, a ideologiei
„Transilvaniei maghiare”. (Ideologia
„Transilvaniei maghiare” înseamnã exclusivismul naþional: „În aceastã concepþie, epitetul maghiar ºi român – dincolo
d e indicarea apartenenþei statale a provinciei – exprimã ºi o esenþã sau substanþã
istoricã „numai maghiarã” sau „numai
românã”! 10) Deºi crearea societãþii mag hiare aparte este oarecum premisa creãrii modelului consociativ, pentru partea
maghiarã tocmai crearea acestei societãþi
m aghiare aparte – ca garanþie a dãinuirii
pe termen lung – poate fi singurul þel ºi
totodatã b aza motivaþionalã a acceptãrii
modelului consociativ. Trebuie avutã în
vedere diversitatea motivaþiilor, anume
cã, în timp ce elita politicã româneascã
din Transilvania ar putea sprijini modelul
consociativ schiþat de Molnár Gusztáv în
primul rînd pe motivul apartenenþei geo-

g hiarul sau germanul din Transilvania se
percepe, cu specificitatea sa, ca aparþinînd comunitãþii naþionale române, mag hiare sau germane. Identitãþile pot fi
multiple, non-exclusive. Sigur, exerciþiul
nu este uºor, discursul politic nu opereazã îndeajuns cu nuanþe, în cazul românilor, mai ales, e mult mai percutant sã vorbeºti polemic despre superioritatea „central-europeanului”, ceva mai puþin sãrac
faþã de „Miticii” sau „balcanicii” din Regat. Dar eficacitatea politicã a acestui dem ers mi se pare discutabilã, un asemenea mod de tratare suscitã rezistenþe în
rîndul celor care în „centru” ar putea fi
partenerii de negociere ai regionaliºtilor,
dar chiar ºi printre cei care în Transilvania ar putea susþine în timp, dincolo de
rãb ufnirile ºi frustrãrile punctuale, un
partid regional.

Pe scurt, un partid transilvãnean transetnic ar trebui sã afirme de la început cã
nu se construieºte împotriva cuiva – Bucureºtiul, sau Budapesta, sau U.D.M.R.
- ul, chiar dacã intrã în tensiune cu aceºti
poli, din motive evidente –, ci pentru ceva. Nu pentru accelerarea dezintegrãrii
sociale, ci pentru redefinirea solidaritãþii
pe baze mai juste, redîndu-i astfel acesteia un sens. Este vorba aici de solidaritatea
între românii din diferitele provincii, dar
ºi între românii ºi maghiarii din Transilvania. Acest partid ar avea ca obiectiv întãrirea democraþiei în Transilvania ºi în restul þãrii. O Transilvanie beneficiind de
competenþe sporite, democraticã, într-o
R o m ânie autoritarã sau cãzutã în haos nu
mi se pare un viitor credibil. Regionalizarea ar trebui gînditã la scara întregii þãri,
eventual pornindu-se de la regiunile de

politice a Transilvaniei, adicã al exploatãrii „rolului ei ca locomotivã a integrãrii”11, pentru maghiarimea din Transilvania criteriul primordial este crearea cadr ului vital care asigurã menþinerea
identitãþii naþionale. Or, mulþi sînt de
pãrere cã asta s-ar putea imagina mai degrabã ca rezultat al compromisului cu românii din Transilvania, decît ca rod al
unei activitãþii politice desfãºurate la Bucureºti.
Tr a d u c e r e d e F l o r i c a P ER IA N

Vezi studiul lui Molnár Gusztáv: Problema
transilvanã, în volumul cu aceleaºi titlu,
Polirom, 1999, p. 28.
2
Idem, p. 224.
3
Molnár Gusztáv: ªansele democraþiei
consociative în Transilvania (A konszociációs demokrácia esélyei Erdélyben), Provincia, 6, 2000, p. 1.
4
Ar mai fi unul-douã puncte de controversã, de exemplu irealitatea Europei naþiunilor, sau ideea cã statele care fac parte din
prima rundã a integrãrii ar renunþa cu atîta
uºurinþã ºi „bucurie” la suveranitatea lor,
care „nu valoreazã nimic” (Problema
transilvanã, Magyar Kisebbség, p. 217.).
Este foarte discutabilã aserþiunea cã aceastã
suveranitate nu valoreazã nimic – fiindcã,
de exemplu, ea poate sã aparã împotriva
afluenþei maselor nelegate de societãþile locale, de altã culturã ºi nutrind adeseori antipatie faþã de statul primitor; pe de altã parte, nici raportarea elitei politice a acestor
state faþã de renunþarea la suveranitate nu
este atît de uniformã. Dar expunerea detaliatã a acestor probleme ar depãºi cadrul
acestei scrieri, iar pe de altã parte ar deturna atenþia de la ceea ce am de spus în esenþã, sistemul de relaþii dintre ideea ansamblului maghiarimii ºi transilvanitate.
5
Idem, p. 2.
6
Vezi Toró T. Tibor: Participarea la coaliþie a
U.D.M.R., fundãturã sau cale de ieºire spre
omai eficientã reprezentanþã politicã a intereselor? (Az RMDSZ koaliciós szerepvállalása: zsákutca vagy kiút egy hatékonyabb
politikai érdekképviselet felé?), În: Magyar Kisebbség, 2, 1998.
7
Spun conglomerat fiindcã aceastã concepþie nu este specificã partidelor. Fãrã îndoialã, ea caracterizeazã mai degrabã partidele
care folosesc retorica antiminoritarã
(P.D.S.R., P.R.M., P.U.N.R.), decît forþele politice cu orientare occidentalã; dar nici în cercul acestora din urmã nu s-a formulat încã
ideea unei Transilvanii cît mai independente. Dimpotrivã. Sã ne gîndim numai la reacþia împotriva declaraþiei de la Cluj.
8
Vezi Borbély Imre: Maghiarii din strãinãtate – o soluþie de constrîngere a politicii naþionale (Külhoni magyarok – egy nemzetpolitikai szükségmegoldás), Magyar Dem okrata, 37–38–39–40, 2000; ideea
respectivã se gãseºte în numãrul 40, partea
a 4-a.
9
Vezi: Molnár Gusztáv, Oximoron, Provincia, 4, 2000, p. 12.
10
Idem.
11
Referitor la asta, vezi în detaliu studiul citat al lui Molnár Gusztáv, referitor la problema transilvanã.
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dezvoltare definite de legea dezvoltãrii regionale din 1998. Sigur, un partid transilvan s-ar ocupa de regiunile transilvane,
cu specificul lor, cu interculturalitatea caracteristicã acestui spaþiu – ºi caracterul
transetnic ar fi esenþial –, dar cel puþin într-o primã etapã ar cere nu „drepturi
transilvane”, ci competenþe (în domeniul
economic, social, cultural, educaþional
etc.) prin care specificul transilvan sã se
poatã manifesta mai bine.
Mãrturisesc totuºi cã sînt destul de scepticã în privinþa realismului unui asemenea
proiect de partid transetnic regional. ªansele lui de reuºitã nu mi se par, în condiþiile româneºti actuale, foarte mari. Dar dezbaterea intelectualã pe acest subiect, prin
afirmarea dimensiunii regionale ºi transetnice, aduce cîteva accente noi în spaþiul
p ublic românesc ºi româno-maghiar.

9
Vintilã MIHÃILESCU

Spiritul Vecinãtãþii
„Singurele forme de grupuri locale din Europa, relativ pure ºi menþinîndu-se vii pînã
în timpurile moderne, care nu au fost niciodatã feudalizate ºi au interacþionat cu statul modern avînd vechea lor forþã sînt, dupã ºtiinþa noastrã, Vecinãtãþile* sãseºti din
Transilvania” (Schubert,1980).
Spre ruºinea mea, trebuie sã recunosc
cã pînã la primul meu teren într-un sat ardelenesc nici nu auzisem mãcar de existenþa acestor Vecinãtãþi ºi, bineînþeles, nu
puteam bãnui importanþa acestei vechi instituþii. Nu aº menþiona aici ignoranþa mea
dacã ea nu ar fi una simptomaticã: Vecinãtãþile sînt într-adevãr necunoscute ºi/sau
neglijate în literatura românã de specialitate. Cu excepþia unor Stahl, Herseni sau
Muºlea, care au lãsat în urma lor cîte un
articol pe aceastã temã, aproape nimeni nu
s-a interesat de aceastã formã majorã de
organizare socialã. De origine sãseascã, ea
era problema saºilor – care au ºi studiat-o
relativ intensiv, dar mai ales ca fapt de istorie socialã ºi, în mare mãsurã, identitarã.
Simptomatic este astfel ºi faptul cã fiecare
comunitate ºtiinþificã ºi-a studiat (atît cît
ºi-a studiat) propriile Vecinãtãþi: germanii
pe cele sãseºti, românii pe cele româneºti,
maghiarii pe cele ungureºti, de cele þigãneºti – mai rare, ce-i drept – neocupînduse, bineînþeles, nimeni. Ori, acest „izolaþionism” nu poate fi decît pãgubos în mãsura
în care problema esenþialã pe care o ridicã
Vecinãtatea este aceea a extraordinarei sale
viabilitãþi (ºi variabilitãþi) în timp ºi spaþiu,
avînd deci ca sistem de referinþã întreaga
societate transilvanã de-a lungul istoriei sale ºi nu una sau alta dintre componentele
sale etnice privite izolat.
Vecinãtatea apare astfel ca o instituþie
crucialã a societãþii transilvane în ansamblul sãu ºi, în ciuda dezinteresului relativ
al cercetãtorilor (cu excepþia, relativã ºi ea,
a celor germani), cred cã aceasta nu poate
fi înþeleasã corect fãrã studiul aprofundat,
istoric ºi sociologic, al formei de organizare
comunitarã numitã de saºi Nachbarschaft. Mai mult decît atît, se poate spune
chiar cã, o datã cu migraþiile pãstorilor ardeleni, ceva din spiritul Vecinãtãþii a „roit”
în întreaga þarã, importanþa studiului acesteia devenind astfel naþionalã ºi nu doar regionalã.
În ce constã însã aceastã importanþã
deosebitã a Vecinãtãþii?

De la rudenie la teritoriu

„Istoria ideilor politice începe, de fapt, cu
ideea cã rudenia de sînge este singura bazã
posibilã a unei comunitãþi de funcþii politice ºi nici una dintre acele rãsturnãri de
sentimente pe care le numim pompos revoluþii nu a fost atît de surprinzãtoare ºi de
completã precum schimbarea intervenitã
atunci cînd alt principiu, precum cel al
contiguitãþii locale, a fost stabilit pentru
prima datã ca bazã a unei acþiuni politice
comune” – scria în 1861 Sumner Maine,
unul dintre pãrinþii fondatori ai antropologiei. În viziunea evoluþionistã a vremii, trecerea de la rudenie la teritoriu, ca principii
de organizare socialã, constituia una dintre
cele mai importante linii de demarcaþie în
istoria omenirii. Criticile ulterioare aduse,
în general, teoriilor modernizãrii au relativizat ºi nuanþat mult acest gen de dihotomii. „Rudenia” ºi „teritoriul” s-au dovedit
a nu fi nici forme reciproc exclusive ºi nici
„etape” în evoluþia linearã a umanitãþii, ceea ce nu a redus însã importanþa diferenþei
dintre ele în calitatea lor de principii de organizare socialã. Ori, din acest punct de vedere, Vecinãtatea se fundamenteazã în
mod clar în criteriul teritorial (chiar dacã,
în formele sale foarte vechi, este posibilã o
combinare cu rudenia), în timp ce formele
de organizare comunitarã din întreaga zonã, de la mirul rusesc la zadruga sud-slavã

ºi mai ales la obºtea devãlmaºã româneascã ºi diferitele sale forme istorice, privilegiazã în mod evident rudenia (chiar dacã
aceasta este legatã de proprietatea comunã
a unui teritoriu).
Faptul esenþial, din acest punct de vedere, este astfel cã Vecinãtatea, dupã cum o
aratã ºi numele, este o asociere între vecini, dupã criteriul strict al contiguitãþii
spaþiale: toþi locuitorii majori ai unei strãzi
erau uniþi ºi organizaþi într-o Vecinãtate. Iar
dacã strada era prea mare, ea se împãrþea
în mai multe Vecinãtãþi. Precedatã de asociaþiile de tineret, diferenþiate pe sexe (Bruderschaft ºi Schwesterschaft), Vecinãtatea
reunea în mod obligatoriu, sub conducerea
unui „tatã de Vecinãtate” ales democratic,
pe toþi tinerii din momentul cãsãtoriei lor
sau al împlinirii vîrstei de 24 de ani, „viaþa
în afara Vecinãtãþii fiind de neconceput
pentru un sas ce locuia la sat” (Schenk,
1995). Femeile aparþineau Vecinãtãþii prin
soþii lor, Vecinãtãþile feminine fiind o variantã rarã ºi, probabil, relativ tîrzie.
Acest criteriu teritorial va fi regãsit ºi în
„vãtãºiile” sau „veciniile” româneºti, precum ºi în variantele maghiare ale Vecinãtãþii pînã foarte de curînd. În prezent, dupã
plecarea masivã a saºilor, cei rãmaºi în sat
se regrupeazã, de regulã, într-o singurã Vecinãtate, indiferent de distribuþia lor spaþialã în localitate, criteriul devenind astfel
etnic, ca ºi în cazul puþinelor Vecinãtãþi þigãneºti existente. Românii ºi maghiarii au
început sã-ºi restructureze Vecinãtãþile,
atunci cînd acestea mai existã, dupã criterii
elective: statut social, vechime în sat etc.
Chiar ºi în aceste cazuri însã, la nivelul discursului se pãstreazã, de obicei, referinþa
la proximitatea spaþialã.

acest punct de vedere, de o importanþã
crucialã este aºa numita „ladã de Vecinãtate”, în care sunt pãstrate statutele acesteia,
evidenþa activitãþilor precum ºi o contabilitate detaliatã a veniturilor ºi cheltuielilor.
Semnificaþia simbolicã a lãzii este subliniatã de faptul cã deschiderea ºi închiderea ei
se fãcea doar în prezenþa ansamblului Vecinãtãþii ºi marca începutul ºi sfîrºitul unui
ciclu de activitate. Nimeni nu avea voie sã
întîrzie la deschiderea lãzii ºi nimeni nu
avea voie sã pãrãseascã încãperea sau sã
fumeze în timp ce lada era deschisã. Ele
sînt pãstrate cu sfinþenie ºi în prezent de
ultimii reprezentanþi ai comunitãþii sãseºti.
Orice individ din comunitatea sãteascã
ºtia cãrei Vecinãtãþi îi va aparþine ºi cã va

z ent fiind de fapt mai mult „nominalã”.
Dincolo de o „structurã” socialã fixã, a cãrei reproducere peste secole este discutabilã, s-ar afla deci mai degrabã o strategie
asociativã care, beneficiind ºi de avantajele tradiþiei, se poate adapta noilor contexte
ºi rãspunde astfel unor nevoi sociale pe
mãsura conturãrii acestora. În prezent,
cel puþin, Vecinãtãþile existente seamãnã
foarte puþin cu modelul pe care ni-l prezintã istoria lor socialã. A considera cã
avem de a face pur ºi simplu cu un fenomen firesc de disoluþie nu ar explica însã
faptul organizãrii de noi Vecinãtãþi dupã
1990. Diversitatea lor este de asemenea
destul de mare, ea trebuind sã fie înþeleasã în raport cu particularitãþile comunitã-

Dar ºi contract
O româncã din Cristian îi aduce în dar vecinei sale sãsoaice o poalã de boboci de raþã
de abia ieºiþi din gãoace. V-am adus cîþiva
b oboci, eu am prea mulþi – explicã românca. Dar sãsoaica refuzã, politicos. Negocierea continuã o bunã bucatã de vreme, pînã
cînd cele douã femei se învoiesc ca sãsoaica sã-i plãteascã vecinei sale contravaloarea bobocilor. Românca pleacã, uºor nedumeritã iar sãsoaica îmi explicã: Vã daþi seama, dacã aº fi acceptat, cine ºtie ce mi-ar fi
cerut altã datã ºi am fi dus-o aºa, la nesfîrºit. Acum suntem chit!
Aceastã scenã ilustreazã clar pînã la caricatural diferenþa dintre ceea ce, pe urmele lui Marcel Mauss, se cheamã etica darului ºi cea a contractului. Ea exprimã, de
asemenea, ceva din ceea ce am putea
numi, pe urmele lui Max Weber de data
aceasta, „spiritul Vecinãtãþii”.
Desigur, explicaþia nu poate fi cãutatã
doar în preeminenþa criteriului teritorial,
deºi aºezarea solidaritãþilor comunitare nu
atît pe criterii de rudenie cît, pe aceastã bazã, a unor relaþii de vecinãtate strict organizate, atît orizontal, între vecini, cît ºi vertical, cu biserica ºi administraþia, poate fi
consideratã o premisã esenþialã.
Din punctul de vedere al funcþiilor pe
care le are de îndeplinit, Vecinãtatea se
aseamãnã, inevitabil, cu alte forme de org anizare a societãþilor þãrãneºti. Într-un
document din 1844, gãsit în satul Cristian,
ea este prezentatã ca o „împreunare a oamenilor celor de laolaltã (...) spre ajutorul
cel dimpreunã la întîmplarea lipselor (...)
spre ajungerea nãrãvirilor bune ºi paza pãcii obºteascã” (cf. Alexandrescu, 1998).
Concret, Vecinãtatea reglementeazã astfel
producþia ºi consumul prin repartizarea
sarcinilor ºi drepturilor în interiorul Vecinãtãþii, vegheazã asupra bunurilor comunitare ºi stabileºte normele de comportare.
Nimic nou sau surprinzãtor deci. Important este mai degrabã modul în care aceste
funcþii sociale generale sînt realizate. Din

B ãtrîn mergînd spre casã, fotografie de Korniss Péter

face parte din ea pe toatã viaþa. O datã intrat în Vecinãtate, ºtia de asemenea cu
precizie care îi sunt drepturile ºi îndatoririle, acestea fiind precizate în scris prin
statut. Putem presupune astfel cã impactul unei „culturi scrise” la nivelul indivizilor era comparativ mai mare decît în cazurile celorlalte comunitãþi sãteºti unde reglementãrile sociale þineau în mai mare
mãsurã de mecanismele unei „culturi
o rale”. De asemenea, existenþa unor
amenzi (Bussgeld) pentru orice încãlcare
a normelor comunitare, diferenþiate în
funcþie de gravitatea acestora, constituie
un soi de „contabilizare a moralei” care
l-ar fi entuziasmat, probabil, pe Max
Weber. Pe scurt, fãrã a intra aici în detalii
ºi a încerca sã stabilim vechimea acestor
obiceiuri, ci doar faptul cã ele constituie
în mod evident o practicã secularã, putem
considera cã avem de a face în acest caz cu
o formã implicitã de „contract”, reglementînd intrarea ºi apartenenþa la comunitatea Vecinãtãþii, aceasta putînd fi consideratã, la rîndul ei, ca o formã asociativã
elementarã. Poate cã aceastã particularitate explicã ºi surprinzãtoarea vitalitate a Vecinãtãþilor, continuitatea lor pînã în pre-

þii sãteºti în care funcþioneazã. Afarã de înmormîntare, care rãmîne ultima „redutã”
a funcþiilor clasice ale Vecinãtãþii, recompunerea identitarã (etnicã dar ºi socialã)
ºi, prin aceasta, redistribuirea puterii, pare a fi una din mizele centrale ale Vecinãtãþilor actuale: „Comuna Cristian este într-un proces de stabilizare a unor principii
româneºti pe baza a ceea ce a fost aici de
la saºi” – considerã un localnic vorbind
despre noile Vecinãtãþi din aceastã veche
aºezare sãseascã.
Pe scurt, putem considera cã, prin natura lor, Vecinãtãþile reprezintã în prezent nu
atît o structurã socialã care se perpetueazã
încã în mod miraculos, cît un model la îndemînã de organizare asociativã, utilizabil
pentru diferite nevoi comunitare specifice.
ªi mai important însã este faptul cã vechimea acestui model a generat o practicã
asociativã pe mãsurã ºi, în ultimã instanþã,
un „spirit asociativ” împãrtãºit în moduri
ºi grade diferite de majoritatea populaþiei
transilvãnene.

Frontierã ºi aculturaþie
Aceastã practicã socialã preluatã de la saºi
o datã cu preluarea organizãrii în Vecinã-

tãþi a lãsat urme în cele mai diverse domenii de existenþã. La limitã, ea a influenþat
ºi modul de raportare la lumea de dincolo. Aici însã obstacolele erau mult mai puternice, dincolo de cele propriu-zis confesionale devenind evident ºi caracterul ired uctibil al rudeniei în relaþia românilor cu
moartea. „Vecinãtatea îs obligaþi, bãrbaþii
de la Vecinãtate îs obligaþi ca sã-l ducã afarã, cã aicea, la saºi, mai mult Vecinãtatea
te îngroapã, ºtii ? D-aia suntem înscriºi în
Vecinãtate cã Vecinãtatea face totu': îþi face
groapa, vine ºi þi-l aduce afarã, þi-l închide, þi-l aduce afarã din casã...” – explicã o
sãsoaicã. Pe de altã parte, la români „Vecinãtatea ajutã familia la înmormîntare”
(cf. Deacu et al., 1998). Organizarea eficientã a Vecinãtãþii este preluatã de cãtre
români doar ca un „ajutor” al familiei în
caz de moarte, fãrã a afecta însã cu nimic
obligaþiile acesteia. Ele continuã ºi dupã
moarte, membrii familiei celui decedat
p utîndu-l visa pe acesta ºi avînd atunci
obligaþia de a-i îndeplini nevoile prin noi
p omeni: „se zice cã sufletul ãla mai aºteaptã ceva sã-i dai” – explicã o româncã.
Dimpotrivã, la saºi, a visa pe cineva care a
murit înseamnã „a visa urît”: „apãi atuncea... vai Doamne!... dacã mã trezesc... vai
Doamne! Sînt în pat ? Ce-i cu mine? Imed iat pun mîna ºi mã rog ºi mã liniºteºte
Dumnezeu” – povesteºte, speriatã, o sãsoaicã (idem).
ªi totuºi, ceva din „reþinerea” protestantã în faþa morþii a trecut ºi la românii din
Transilvania prin practicile îndelungate ale
Vecinãtãþii. Astfel, de pildã, în Oltenia, am
vãzut multe cazuri de „ungureni” care, dacã îºi visau morþii, dãdeau fuga la preot sã
le citeascã Sfîntu' Maslu ca sã-i elibereze,
în timp ce aceastã reacþie ar fi fost de neimaginat la „pãmînteni”. În general, imaginarul funerar era mult mai „luxuriant” în
acest din urmã caz.
Este vorba, evident, de o mare frontierã
culturalã care nu poate sã nu ne ducã cu
gîndul la acea linie de demarcaþie trasatã
pe harta lui Huntington. Dacã privim însã
cu atenþie orchestraþiile diverse ale acestui
model „unic” al Vecinãtãþii, la români, maghiari, romi, dar chiar ºi la saºii confruntaþi cu aceste naþionalitãþi conlocuitoare, la
jocul influenþelor reciproce þesute în ºi
prin practicile istorice ale Vecinãtãþii, ceea
ce constatãm este mai degrabã osmozã ºi
creativitate decît „ciocnire”. Un lucru rãmîne însã, ºi anume importanþa aculturativã a Vecinãtãþii în societatea transilvanã.
Din acest punct de vedere s-ar putea vorbi,
cred, de un soi de „protestantism subliminal”, nu în sensul confesional al cuvîntului
ci mai degrabã în acela al conotaþiilor sale
weberiene.
* Vom nota în continuare instituþia Vecinãtãþii (Nachbarschaft)cu majusculã, pentru
a nu fi confundatã cu faptul comun al relaþiei dintre vecini.
Alexandrescu, Filip: Vecinãtatea – elemente de istorie socialã, în Observatorul
Social, Caiete de teren, Bucureºti, vol. IV,
1998, p. 5-15.
Deacu, Valentina, Stan, Rãzvan ºi Tudor,
Alina: Înmormîntarea între vecinãtate ºi
rudenie, în Observatorul Social, Caiete de
teren, Bucureºti vol. IV, 1998, p. 34-44.
Schenk, Annemie: Die Nachbarschaft bei
den Siebenbürger Sachsen. Zum inhalt
von Nachbarschaftladen, în Krupa
András, Eperjessy Ernö, Barna Gábor (Redigiert von) Treffen von Kulturen – Konflikte von Kulturen, Békéscsaba/Budapest,
1995, p. 180-183.
Schubert, Hans-Achim: N achbarschaft
u nd Modernisierung. Eine historische Soziologie traditionaler Lokalgruppen am
Beispiel Siebenbürgens, Köln/Wien, 1980
(Studia Transylvanica Bd. 6).
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Înmormîntare la Sibiu
n aceastã
scriere va fi
Îvorba
despre

socrul meu
„vitreg”, al doilea soþ al soacre i m e l e ,
omul pe care
ºi azi îl iubesc
din toatã inima.
A fost marea dragoste a soacrei mele
pe vremea cînd era o tînãrã fatã. El era
atunci bãrbat în toatã firea, cu 15 ani
buni mai în vîrstã decît ea. Fiu al „cofetar ului turc” din Sibiu, dupã întoarcerea
sa din rãzboi a condus cele mai renumite cofetãrii din oraº. Tatãl lui a fost albanez din Pristina.
(În haosul de la sfîrºitul primului
rãzboi mondial, aceºti albanezi s-au
refugiat în Vechiul Regat.)
„Bãtrînul” ºi-a gãsit cãpãtîi în Rîmnicu Vîlcea, dar nu pentru mult timp,
fiindcã s-a îndrãgostit de o tînãrã unguroaicã din Aiud, care i-a dãruit un fiu ºi
i-a cerut sã se mute în Transilvania.
Astfel, tinerii s-au cunoscut la Sibiu.
Socrul meu „vitreg,” nãscut din tatã albanez ºi mamã unguroaicã, de religie
musulmanã, ºi soacra mea, sositã cu familia ei în calitate de „coloniºti” din Bucovina, româncã de religie ortodoxã.
Dragostea lor a fost fierbinte, dar platonicã – dacã ar fi sã dãm crezare poveºtilor lor sfioase, împãnate cu avertismente, evitînd erotismul, cu ochii plecaþi pudic în jos. ªi, fireºte, fãrã speranþe, fiindcã tatãl ei, înclinat spre consumul fãrã mãsurã de bãuturi, nici beat nu
ºi-ar fi mãritat singura fatã, lumina ochilor lui, cu un „pãgîn”. Chiar dacã acesta
se afla mult deasupra lui pe scara socialã
a regimului comunist recent instaurat.
Au rãmas, aºadar, scrisorile de dragoste, buchete splendide de flori expediate anonim ºi cutiile luxoase cu dulciuri alese – al cãror expeditor era cunoscut de toatã lumea – ºi suspinele resemnãrii.
Apoi – cum se întîmplã de obicei – legãtura tot mai înfocatã a tinerilor s-a
r upt. Soacra mea s-a mãritat cu un sas
get-beget din Sibiu, cu socrul meu „adevãrat,” ºi ºi-a însuºit nu numai numele
lui german, ci ºi ordinea de valori ºi modul de viaþã al mamei lui.
(În timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, asemenea majoritãþii tinerilor saºi, ºi tatãl socrului meu a fost
membru al Waffen SS. Aceºti tineri, dacã nu ºi-au lãsat dinþii la Stalingrad,
la sfîrºitul rãzboiului au rãmas în Germania, pentru a evita prizonieratul,
deportarea.)
Cãsãtoria mixtã a tinerilor noºtri s-a
caracterizat din prima clipã prin conflicte. Pe la mijlocul anilor ’50, pentru o tînãrã româncã nu era deloc avantajos –
din punctul de vedere al carierei – sã se
mãrite cu un „neamþ”, al cãrui tatã era
þinut în evidenþã de cãtre autoritãþi ca
trãdãtor fascist.
(La Sibiu, pe vremea aceea, saºii deposedaþi de drepturile cetãþeneºti, consideraþi drept pradã liberã, continuau
sã reprezinte civilizaþia, cultura, scara
de valori burghezã ºi „intrarea în familia lor” însemna un salt mare în ierarhia socialã „neoficialã.”)
Pentru socrul meu era însã de neimaginat ca, la îndemnul soþiei ºi al soacrei,
degenerat cu timpul în ºantaj, sã-ºi plece
capul în faþa „noilor stãpîni”, a conducã-

torilor comuniºti semianalfabeþi, care se
instalau la Sibiu ºi împãrþeau posturile,
averea ºi vilele pãrãsite ale saºilor. Soþia
mea avea patru ani cînd pãrinþii au divorþat. Socrul meu s-a stabilit în capitalã
– în strãinãtate, aºa-zicînd – într-un mediu total strãin pentru el.
(În acei ani Bucureºtiul prezenta un
mare avantaj: aproape nimeni nu ºtia
„ce hram poartã” saºii din Transilvania.)
Acolo în cele din urmã „s-a aranjat” –
cum ar zice bucureºtenii – dar din
Günther, greu de pronunþat pentru români, s-a transformat în Puiu.
Între timp ºi socrul meu „vitreg” s-a
cãsãtorit cu o tînãrã cam zburdalnicã,
originarã din Pristina, fiica „cofetarului
turc” din Klausenburg – Cluj – Kolozsvár.
(În acele vremuri de pace – numite
cam exagerat aºa – în fiecare oraº mai
mare din Transilvania era cîte un „co-

native: sã se mute fie în România, fie
în Turcia. Majoritatea locuitorilor insulei Ada Kaleh – din motive lesne de
înþeles – au ales cea de-a doua soluþie.)
În Istanbul socrul meu „vitreg” nu s-a
simþit bine. Rudele de acolo ale soþiei sale nu au fost deloc dispuse sã-l accepte
pe strãinul cu mentalitate „europeanã”,
care nu cunoºtea limba lor. În scurt
timp a rãmas singur cu cei doi copii
mici.
A fost rînd pe rînd lustragiu, vînzãtor
de îngheþatã, de ziare ºi portar în uniformã ridicolã, fãcînd plecãciuni în faþa hotelurilor de lux.
(Deus ex machina.)
Într-o bunã zi s-a bucurat atît de mult
de bacºiºul princiar primit de la niºte
oaspeþi care au coborît dintr-o limuzinã
uriaºã, încît în loc de obiºnuitul „tesekür
ederîm” a spus din greºealã „mulþumesc”. Greºeala de limbã a atenþionat

(poate sã-ºi cumpere casã, maºinã, sã
cãlãtoreascã). Situaþia lui socialã rãmîne însã neschimbatã: va þine pînã
la sfîrºitul vieþii de casta „strãinilor”.
Chiar dacã, pentru a-ºi demonstra
„europenitatea”, se ia la întrecere cu
extremiºtii de dreapta în ce priveºte
ura faþã de cei de altã culoare sau musulmani, evrei, homosexuali etc.)
În fine, s-a putut împlini ºi vechiul vis
al socrului meu „vitreg”: ºi-a adus lîngã
el mama care trãia în singurãtate la
Aiud. Fireºte, nici asta nu a mers simplu.
Femeia, de acum în vîrstã ºi foarte mîndrã, a declarat cã se va muta între „necredincioºi” numai dacã ºi aceºtia îi vor
da pensia. La sfîrºitul fiecãrei luni, fiul îi
expedia prin poºta de la celãlalt capãt al
strãzii suma modestã, legîndu-i de suflet
poºtaºului sã nu trãdeze cumva secretul
ºi de fiecare datã sã o salute pe „yaslî hanîm” spunîndu-i: „au sosit bani din România”.

grupul. A ieºit la ivealã cã ºi ei proveneau
din România. Familia Banat avea o fabricã prosperã de perii de dinþi din material plastic, în Istanbulul care totdeauna
a primit în stil mare pe strãinii bogaþi.
La uzina „Banat” socrul meu a primit
un loc de muncã mai cumsecade ºi a
fost întîmpinat de oameni care îi respectau priceperea ºi afecþiunea pe care o
manifesta faþã de toatã lumea. Încetul cu
încetul condiþiile de viaþã ale familiei
s-au îmbunãtãþit. Copiii au primit haine
noi ºi au fost înscriºi la o ºcoalã mai bunã. Familia a închiriat o locuinþã frumoasã în Sisli, în inima oraºului.
(În mod ciudat, toþi emigranþii – indiferent în care loc din Europa i-ar
ar unca soarta – trebuie sã tragã trei
ani grei între strãini pînã cînd pot „sã
dea cu piciorul în minge”. Nemþii numesc aceastã perioadã „Hundejahre”,
„ani cîinoºi”. Dacã respectivul suportã
aceºti ani fãrã ca nostalgia ºi singurãtatea sã-l facã alcoolic sau nebun, se
deschid ºi în faþa lui porþile posibilitãþilor, limitate etnic. Fireºte, numai în
ceea ce priveºte creºterea economicã

Cãlãtoriile în România s-au înmulþit,
vara se duceau acasã, la Cluj, la Aiud, la
Sibiu.
Cu ocazia unei asemenea vizite s-au
reîntîlnit. Socrul meu „vitreg” cu soacra
mea. În gara din Sibiu.
(Dupã descrierea acestor aventuri,
cu chiu cu vai, dar cu mare dragoste,
cititorul meu degeaba m-ar ruga sã
analizez ce s-a întîmplat în acel „moment fatal” în sufletul celor doi eroi ai
mei. Aºa ceva ar depãºi hotarele talentului meu psiho-estetic(?!), iar ca
„etern minoritar” pînã ºi pomenirea
cuvîntului „hotar” îmi face rãu. Îl rog
deci pe cititor sã-mi avanseze destulã
încredere ºi sã accepte cã cei doi s-au
îndrãgostit din nou.)
În scurt timp soacra mea ne-a comunicat cã se mutã la Istanbul. A împachetat cîteva geamantane ºi a plecat. În nemãr ginita depãrtare. Eram la începutul
anilor ’80, atunci s-a nãscut fiica mea,
Kinga.
(În aceastã „epocã-nihil” ne-am
despãrþit cu emoþie ºi de Ara Kovács,
Bréda ºi cine mai ºtie de cîþi alþii, în

I stanbulul de altãdatã

fetar turc”, spre bucuria copiilor. I-am
cunoscut aproape pe toþi, aºa încît pot
sã afirm liniºtit: erau fãrã excepþie albanezi din Pristina. ªi musulmani, care þineau cu stricteþe legãturile între ei.
Transilvãnenii sînt înþelepþi, uituci,
deci iartã uºor, probabil pentru religia
lor, dar ºi pentru nuga lor fainã i-au
numit „nenea turc”.)
Au avut doi copii, un bãiat ºi o fatã.
Ambii musulmani, cu frumoase nume
turceºti.
Dar, într-un fel, nici aceastã cãsãtorie
nu a funcþionat. Tînãrul tatã ºi-a luat catrafusele ºi s-a mutat cu copiii în paradisul Ada Kaleh, pentru a se cununa mai
apoi, dupã ceremonialul musulman, cu
mireasa lui, turcoaicã din localitate.
Acestei noi fericiri i-a pus capãt un notoriu acord româno-iugoslav. Hidrocentrala care urma sã se construiascã la
Porþile de Fier a ºters de pe faþa pãmîntului nu numai insula „omului de aur”, ci
împreunã cu ea s-a scufundat repede ºi
pacea noii familii.
(Populaþia paradisului de odinioarã a fost pusã în faþa unei stricte alter-

gãrile din Oradea, Cluj, Tîrgu Mureº,
Sfîntu Gheorghe, Miercurea Ciuc. Am
mur murat de fiecare datã obligatoriul
mesaj pentru eliberare:„voinusînteþieroiiºimartiriinoºtriaþirezistataicipînã cînds-apututdaracumnusemaipoateergonuaveþicefaceºiplecaþilaBudapesta.”)
Viaþa la Constantinopol a îndrãgostiþilor proaspãt cãsãtoriþi a început cu un
mic cutremur social. Bãtrînul proprietar
al uzinei Banat, aflînd cã cel mai bun lucrãtor al lui a luat de soþie o „ghiaurã” a
declarat în public: „dacã un cocoº bãtrîn
mai are chef sã cînte cucurigu, e mai bine sã-ºi caute gãinã în propria lui ogradã.” Asta fie cã a fost de neînþeles, sau
prea mult pentru socrul meu (am menþionat deja cã mama lui era unguroaicã
din Aiud), cert este cã ºi-a dat demisia
imediat.
Au urmat ani paºnici. „În secret”
(despre noþiunea de secret în Balcani
s-ar putea scrie volume întregi) bãtrînul mai mergea la uzina Banat ca sã
porneascã din nou, pe bani buni, cîte o
bandã rulantã. Soacra mea s-a încadrat
uluitor de rapid în vîrtejul metropolei bizantino-turco-balcanice; fãcea coafuri
celor mai bogate femei din Istanbul –
turcoaice, evreice, grecoaice – pe care le
impresiona „europeana” care ºtia sã ciripeascã în limba germanã.
În ’87 am sosit ºi noi – în exilul mai
scurt decît al lui Mikes, de fapt un intermezzo. Dupã cîteva sãptãmîni „obligatorii” de suspine pe malul Bosforului, am
primit dreptul de rezidenþã de la Köln.
Pentru ca pe pãmîntul ploios ºi rece al
Germaniei sã putem suspina în continuare.
(Pe vremea aceea Istanbulul a oferit
o patrie „intermediarã” unui mare numãr de refugiaþi din Transilvania. Turcii îi iubesc pe maghiari. Ei i-au oferit
azil politic ºi unui prieten al meu „fugit” din Kászon. L-au plasat într-o tabãrã de refugiaþi a organizaþiei Amnesty International, dupã care gazdele
i-au citit regulamentul în limba englezã, potrivit cãruia urma sã primeascã
zilnic nu ºtiu cîþi dolari pentru întreþinere, dar în nici un caz nu putea pãrãsi teritoriul taberei. La sfîrºit, directorul i-a spus prieteneºte cã bani nu
sînt, dar þara e mare, de lucru este destul, poate sã meargã unde vrea… Dar
asta e o altã poveste.)
La începutul anilor ’90 în Turcia a
avut loc un nou tip de alegeri. Cel puþin
pentru soacra mea, cãreia în timpul lunilor fierbinþi ale campaniei, în autobuz,
pe strãzi, în magazine, ochi negri plini
de urã îi „cereau socotealã” pentru ochii
albaºtrii ºi cruciuliþa pe care o purta la
gît.
(Dupã acele alegeri partidul fundamentalist din Turcia a intrat în guvern. Unicul scop al acestuia a fost lichidarea mãsurilor luate de Atatürk
pentru apropierea Turciei de Europa,
deci dictatura statului islamic, oprimarea femeilor, prigonirea intelectualilor independenþi, introducerea cenzurii, asimilarea forþatã a minoritãþilor – la nevoie lichidarea lor fizicã.
Cred cã acest instrumentar nu este total necunoscut cititorilor mei din România.)
Pe atunci erau deja proprietarii unui
apartament frumos din Medjidijeköy, situat în centrul oraºului. Vecinii din bloc
cereau adeseori sfatul socrului meu în
diverse probleme pe care le aveau, feme-
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ile alergau cu toate necazurile lor la soacra mea. La Seker Bajram îi copleºeau
cu daruri ºi urãri de bine. Socrul meu
depãºise biniºor ºaptezeci de ani ºi era
obosit de atîtea lupte. Dar, mai ales, îl
nãpãdeau tot mai adesea amintirile copilãriei petrecute la Rîmnicu Vîlcea: cum
a fost cînd pãzea caii pe roua rãcoroasã
de varã ºi cînd furau merele coapte ale
vecinului, el ºi cu Bebe, cel mai bun
prieten al lui.
– Hai sã mergem acasã, dragã – o ruga cu glasul lui domol pe soacra mea,
care era în dispoziþii tot mai sumbre.
– Dar unde? Unde era cãminul lor comun? La Sibiu, în Bucovina, eventual la
Cluj?
În cele din urmã soacra mea s-a lãsat
convinsã de frumosul vis al senectuþii.
Nu s-au întors în Transilvania iubitã, ci
în patria merelor coapte, a dimineþilor
blînde, în Rîmnicu Vîlcea. Unde Bebe îi
aºtepta cu nerãbdare.
(Asemenea milioanelor de emigranþi ca ºi mine, care de secole, de decenii poartã în suflet dorul, ºi eu visez
de treisprezece ani Transilvania. Din
prima clipã a emigraþiei. În inimã, în
minte, am pregãtit deja totul. Nu aº
mai fi îndurerat nici dacã nu aº fi primit cu plãcere. „Was soll’s” – cu singurãtatea de la nemþi pot exista. Chiar ºi
acasã.)
*
La aeroportul Otopeni ne-a întîmpinat o
cãldurã toridã. Abia am coborît din avion
ºi ne-a ºi izbit arºiþa insuportabilã, încãrcatã cu vapori de benzinã, ºi zumzetul
milioanelor de muºte. În aºteptarea bagajelor, soþia mea s-a dus la W.C.-ul, de
unde s-a întors imediat, uluitã;
W.C.-ul pentru bãrbaþi, potrivit unui afiº
lipit pe uºã, era „defect” ºi în consecinþã,
fireºte, ambele sexe foloseau W.C.-ul
pentru femei.
În hol am fost aºteptaþi de doi bãieþi
foarte tineri, în cãmaºã albã, cu pãrul tãiat scurt. Cu o amabilitate acordatã,
aproape nerãbdãtori, ne-au poftit într-un BMW alb, surprinzãtor de curat faþã de mediul înconjurãtor ºi am pornit
cu vitezã ameþitoare spre strãzile Bucureºtiului. A rãmas pînã azi un secret
pentru mine cum am reuºit sã ieºim din
capitalã. Goanã – oprire bruscã – întrebãri nervoase – înjurãturi sîsîite printre
dinþi – din nou goanã. Cam aceasta a
fost ritmul.
ªoseaua largã spre Oltenia, betonatã,
nu poate fi numitã autostradã pentru
singurul motiv cã între benzile cu direcþie opusã nu este gard. Am apreciat lãþimea ºoselei la cîte douã benzi în ambele
direcþii. Lipsa elementelor care limiteazã
libertatea celor ce gonesc permite ºoferilor o adevãratã „democraþie de tip românesc”. Cu alte cuvinte, toatã lumea conduce dupã bunul plac. Dezordinea era
perfectã, dar nu deranja pe nimeni, toþi
o considerau fireascã, ba aº putea spune
cã le plãcea haosul.
Lipit de banchetã, îmi era teamã ca nu
cumva soþiei mele sã i se facã rãu din cauza vitezei ameþitoare, cînd deodatã ºoferul nostru s-a angajat într-o depãºire
riscantã. Cîtva timp înaintaserãm paralel
cu un monstru de transport-marfã, cu
numãr de înmatriculare turcesc. Tipul
de la volan a observat, probabil, cã ne
grãbim, ºi a intrat în luptã, apãsînd pe
accelerator. Urcam chiar atunci o colinã
pe drumul care descria o curbã mare,
cînd din partea opusã au apãrut în lumina amurgului reflectoarele unui camion
uriaº. (A fost un tablou de film american
ieftin: o masã neagrã ostilã care se ridicã
de pe celãlalt versant al colinei ºi se tot
apropie cu reflectoarele orbitoare). Fãrã
exagerare, eram în pericol de moarte. Cu
toate acestea în mintea mea nu s-a des-

fãºurat „filmul” vieþii trãite – aºa cum ar
fi fost cazul; mã preocupa o întrebare
nepotrivitã cu situaþia în care ne aflam,
ºi anume: oare cine îl va îngropa pe socrul meu „vitreg”, dacã noi ne lãsãm
dinþii pe aici?
În ultima clipã, stãpînii celor doi
monºtri au frînat, ca doi profesioniºti ce
erau, iar BMW-ul nostru s-a strecurat ca
un ºoarece alb, reuºind manevra de depãºire. Am scãpat cu viaþã.
Revenindu-ºi în fire, soþia mea a întrebat cu sfialã:
– Domnule, mai sînt cumva în þara
asta ºi legi?
Plin de demnitate, ºoferul nostru a
rãspuns prompt:
– Cum sã nu fie, doamnã! În prezent
la noi stãpînesc legile deºertului (de fapt
ale junglei, dar atunci nu mai conta).
Intrarea în Rîmnicu Vîlcea a fost dificilã, cãci la marginea oraºului drumul
este întretãiat de o cale feratã. Acarul urmãrea la televizor transmisiunea meciului româno-german din campionatele
europene ºi, pentru siguranþã, a coborît
bariera pe timpul unei reprize. Un ºir
lung de maºini aºtepta sã „treacã”. Resemnaþi, ºoferii din România au deschis
radioul, ori au coborît ca sã meargã pînã
la un tufiº. Doar cîþiva strãini au claxonat
nervoºi. Dupã vreo douãzeci de minute
dr umul a devenit liber ºi în scurt timp
am sosit în faþa blocului soacrei mele.
Am urcat la primul etaj. Eram timorat, nu atît din pricina doliului soacrei
mele, ci mai curînd fiindcã auzisem deja
cã, potrivit obiceiului ortodox, sicriul a
fost pus pe catafalc în antreu, neacoperit.
La intrare am fost întîmpinaþi de femei în haine negre cu ºorþuri albe.
Ne-au îmbrãþiºat, ne-au ºoptit condoleanþe, ne-au bãtut delicat pe umeri,
apoi ne-au poftit sã luãm loc. Pe coridor,
printre coroane ºi buchete de flori, erau
cîteva scaune ºi o masã încãrcatã cu prãjituri ºi þuicã. Am ciocnit pentru odihna
sufletului celui rãposat ºi unii au aprins
þigãri. Ca ºi cum ar fi dorit sã întîrzie prima noastrã întîlnire cu socrul meu
mort. Întrerupîndu-se unii pe alþii, au
început sã ne povesteascã despre bunãtatea ºi înþelepciunea lui, ne-au liniºtit
cã „în împrejurãrile date” nu a suferit
prea mult ºi cã înainte de a muri preotul
l-a dezlegat de pãcate. Mai apoi s-a trecut
la problemele politice, la conducãtorii de
la Bucureºti, care „au reinstaurat stãpînirea fanariotã”, exploateazã poporul ºi
distrug þara. Despre soþi s-a vorbit numai întîmplãtor: dupã un meci de fotbal
toþi bãrbaþii sînt beþi – spuneau femeile
cu resemnare.
În scurt timp a apãrut ºi soacra mea,
ocupatã cu pregãtirea cinei festive, împreunã cu fiica din Istanbul a socrului
meu. Am pãºit împreunã spre catafalcul
din antreu, care era atît de mic, încît
ne-am putut apropia doar mergînd lateral. La cãpãtîiul mortului au agãþat pe
perete o icoanã, sub care pîlpîia o lumînare subþire, galbenã. În penumbrã zãcea trupul fãrã viaþã ºi în spaþiul vid, cu
miros de tãmîie, numai flacãra ºovãitoare a lumînãrii care se topea încet semnala trecerea timpului. De afarã se auzeau
ºoaptele femeilor venite la priveghi.
Mai tîrziu a sosit cu mama ei o fetiþã
cu codiþe castanii. Au ridicat copilul în
braþe, ca sã vadã mai bine mortul, dupã
care, ronþãind prãjituri, s-au aºezat între
femeile care stãteau de veghe… Am
adormit legãnat în somn de flecãreala
lor estompatã.
A doua zi dimineaþã m-a sculat din pat
Bebe, spunînd cã are ceva urgent de discutat cu mine. Spre uimirea mea, purta
o cãmaºã albã cu mîneci scurte, muiatã
de transpiraþie, ºi pantaloni de culoare

deschisã. Faþa lui suptã, cu un contur latin, era îngînduratã ºi fruntea mãrginitã
de sprîncene negre, în contrast cu pãrul
alb rãrit, era încreþitã. Avem o problemã
– mi-a spus el – fiindcã fiica socrului
meu aduce un „hadji” de la Bucureºti,
ca sã-l înmormîntãm dupã ritul musulman. Asta nu ar fi o problemã, în Sibiu
nu ne cunoaºte nimeni, iar din partea
lui ºi hadji poate sã cînte ce vrea. Dar a
auzit cã prietenul lui va fi dezbrãcat în
pielea goalã, i se va introduce o þeavã
groasã în gurã ºi în partea de jos, dupã
care îi vor spãla brutal mãruntaiele. Nu
putem permite o asemenea barbarie,
aici, în Europa – a declarat Bebe furios.
M-a rugat ca, în calitatea singurului bãrbat prezent din familie, sã vorbesc cu
„ãia”, pentru ca în mod excepþional sã
renunþe la aceastã atrocitate. Dacã e nevoie de bani, el suportã personal bacºiºul…
În arºiþa amiezii am pornit la drum,
ca sã ne îngropãm mortul lîngã tatãl lui,
în cimitirul de la Sibiu.

pereþii coºcoviþi. Cea din stînga trebuie
sã fi fost cîndva capela mortuarã evanghelicã. În faþa ei, oameni în haine de
doliu. Într-acolo ne-am îndreptat ºi noi
cu camionul care transporta sicriul.
Pe platforma din faþa clãdirii transformate mai nou în capelã ortodoxã erau
deja patru-cinci sicrie în aºteptarea ultimului omagiu. Pãrea imposibilã pregãtirea pentru odihna veºnicã a unui musulman, dupã propriul lui ritual.
În biroul de la intrarea în cimitir o tînãrã femeie gravidã ne spusese nervoasã
cã nu îºi aduce aminte de nici o înþelegere telefonicã prealabilã.
Stãteam stînjeniþi în lumina soarelui
torid. ªoferul „carului mortuar” uzat se
uita nerãbdãtor la ceas ºi era evident cã
ar vrea sã disparã cît mai curînd: trebuie
sã încarce niºte pãtuþuri de copii la unul
dintre atelierele de tîmplãrie privatizate
– ne-a explicat el – ºi dacã se întoarce fãrã încãrcãturã, ºeful îi taie capul.
În scurt timp a apãrut un hadji, zvelt,
cu înfãþiºare de inspector bancar: a scos

La mormînt, fotografie de Korniss Péter

Prin trecãtoarea Turnu Roºu am putut
înainta numai la pas. Drumul îngust, care ºerpuia printre munþi înalþi, era înþesat de camioane care înaintau spre nord,
de cãruþe cu cai, bicicliºti ºi pietoni.
Þinta noastrã, cimitirul cu impozanta
poartã barocã se aflã la marginea oraºului, în vecinãtatea locului preferat de saºi
pentru excursii, Junger Wald. Aleea
principalã era mãrginitã cîndva de tei cu
umbrã rãcoroasã. Din „vechea falã” au
mai rãmas drept mãrturie doar cîteva
cioturi…
ªi aici cãldura e înãbuºitoare. Cimitirul e liniºtit. (Ori de cîte ori intru într-un
cimitir, mã cuprinde sentimentul nefiinþei, al aneantizãrii, al nimicniciei.) Dintre blocurile de marmurã ale mormintelor închise cu plãci de beton se întrezãreºte din cînd în cînd chipul tremurãtor
al unui sas bãtrîn, venit acasã din „þaramamã”, strîngînd în mînã un buchet de
flori ofilite.
La o aruncãturã de piatrã de la intrare
stau faþã în faþã douã clãdiri clasiciste, cu

din geanta diplomat prãfuitã un turban
alb cu panglicã verde ºi cu o voce gravã
ne-a întrebat unde poate sã spele mortul. În clipa urmãtoare, în faþa rudelor
care se topeau de cãldurã în hainele de
doliu închise pînã la gît a apãrut o figurã
ciudatã. Purta pantaloni militari bufanþi,
maiou gri ºi teniºi scîlciaþi. În primul
moment am crezut cã e gropar ajutãtor.
S-a prezentat, spunîndu-ne sã ne liniºtim, el ºtie despre ce e vorba ºi lucrurile
se vor rezolva. Sã nu ne pese de pãlãvrãgeala celor de la birou, fiindcã aici el e
ºeful, ceea ce oricare mort poate sã dovedeascã. Singurul necaz este – a spus el
scãrpinîndu-ºi barbia nerasã – cã problema noastrã e cu totul specialã ºi cã,
ajutîndu-ne, îºi asumã un mare risc…
A înfundat în buzunarul pantalonilor
cîteva bancnote ºifonate de zece mii ºi
ne-a fãcut semn sã ne mutãm în clãdirea
de vizavi. În locul din faþa clãdirii ne-am
vãzut siliþi sã depunem sicriul, fiindcã
uºa de stejar era bãtutã în cuie. ªeful a
deschis-o cu o rangã de fier ºi ne-a fãcut

semn cã putem aduce mortul. Pe coridor, împreunã cu tatãl ºi fratele meu am
balansat sicriul printre cruci de lemn,
saci cu var ºi urne de marmurã sparte.
Am intrat într-o salã ciudatã, mare cît
o stînã. Pe duºumea, cîndva demult,
probabil cã s-a rãsfirat rumeguº. În mijlocul camerei mortuare aproape goale
erau douã mese de ciment gri cu ghizd.
Cîndva au fost ale evreilor – ne-a explicat
ºeful – dar ei au murit de mult ºi nu
vom fi reclamaþi.
ªi-a luat rãmas bun, spunînd sã ne
apucãm imediat „de treabã”, fiindcã
niciodatã nu se ºtie…
În secret am sperat cã un hajdi venit
din capitalã va protesta împotriva condiþiilor neobiºnuite – ca sã zic aºa –, dar
m-am înºelat. ªi-a agãþat turbanul ºi roba neagrã de un cîrlig din perete, ºi-a suflecat cu miºcãri experimentale cracul
pantalonilor, dupã care m-a trimis dupã
apã proaspãtã. Nu s-a scandalizat nici pe
motivul cã printre noi nu era nici un
bãrbat de religie musulmanã. M-a întrebat dacã sînt dispus sã-i fiu de ajutor,
dupã care i-a expediat afarã pe ceilalþi.
Aºteptam cu inima strînsã dispoziþiile
lui.
S-a pus pe treabã, murmurînd o rugãciune în limba arabã. A aºezat pe zona
inghinalã a cadavrului dezvelit o pînzã
albã, dupã care, cu miºcãri delicate dar
ferme, a început sã spele trupul cu un
burete sãpunit. Eu trebuia sã torn apã pe
mîinile lui, avînd grijã ca picãturile sã nu
se scurgã pe pãrþile deja spãlate ale trupului.
Comenzile lui erau scurte ºi precise.
Cu o sobrietate fireascã îmi explica
uneori de ce face cutare sau cutare lucru. În scurt timp am avut sentimentul
cã facem ceva important ºi oportun. Ritualul strãin pãrea tot mai firesc ºi nu
mai eram tensionat, ca la început.
Hajdi a aºezat pe pieptul mortului o
hîrtiuþã cu un citat din Coran, dupã care
a scos din geantã giulgiul mortuar lung
de ºase metri, în care am înfãºurat rãmãºiþele pãmînteºti ale socrului meu
„vitreg”, pregãtite pentru odihna veºnicã. Înainte de a-i fi acoperit capul, maestrul meu i-a mîngîiat faþa palidã ºi m-a
întrebat dacã vãd cã acum s-a liniºtit.
Zîmbeºte. În memorie pãstrez acest ultim chip al socrului meu, cu ochii închiºi, zîmbitor.
La cãpãtîiul mortului aºezat pe platforma din faþã, hajdi a rostit o rugãciune
în limba arabã, apoi în limba românã, ca
sã înþelegem cu toþii, a cerut iertare în
numele rãposatului tuturor celor pe care
i-a supãrat cumva în viaþa lui pãmînteascã. Femeile au izbucnit în plîns, iar bãrbaþii îºi frecau ochii aþintiþi spre pãmînt.
Groparii dezbrãcaþi pînã la brîu, sprijiniþi de coada lopeþilor aºteptau la mormînt. Din cînd în cînd izbucneau în rîs,
la auzul cîntãrilor care semãnau cu un
vaier prelung. Unul dintre ei a intrat în
tufele din apropiere ºi a urinat zgomotos. Aºa s-a spulberat fiorul morþii pentru participanþii la acea înmormîntare
de la Sibiu.
La poarta cimitirului l-am zãrit pe tatãl meu. Era tulburat ºi nemulþumit.
M-am apropiat de el ºi l-am întrebat ce îl
supãrã. Mi-a aruncat o privire plinã de
reproº: – Ce aveþi de gînd cu pomana,
fiule? Socrul tãu, cuscrul meu, nu meritã acest ultim omagiu?
Aºa încît, înmormîntarea de la Sibiu
s-a încheiat cu o pomanã catolicã, la prima vedere strãinã pentru majoritatea celor îndoliaþi. La restaurantul Junger
Wald, în compania ciorbelor ºi ºniþelelor
savuroase am golit pahare cu Riesling
de Tîrnave. Pentru odihna veºnicã a celui plecat dintre noi.
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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A fi sau a merge
N

u înþeleg
d e ce, în
timpul alegerilor,
cîinele
meu – deºi bine dresat – nu
voia deloc sã
mã asculte. E
clar cã nu a înþeles ce i-am
explicat referitor la libertate ºi cã a þinut
neapãrat sã acþioneze exclusiv potrivit dorinþelor ºi exigenþelor lui. Stãtea pe loc, se
uita la mine, se uita la uºã, pe care a ºi zgîriat-o – din pãcate pentru vopsea – apoi
se ridica în patru picioare, mîrîia, chelãlãia, într-un cuvînt: fãcea totul ca sã nu mã
pot concentra pe întrebarea de o zguduitoare profunzime: a merge, sau a nu merg e? El ºtia exact ce vrea: voia pur ºi simplu
sã meargã, sã alerge, sã mã tragã, sã mã
tîrascã de la colþ pînã la piaþã, de la piaþã
p înã la centrul de recoltare a sîngelui, de
la centru pînã la poliþie. Degeaba i-am explicat cã acum mulþimea nu vrea sã meargã – e timp ceþos, ploios – preferã sã batã
pasul pe loc. Totdeauna m-am strãduit sã
p ar optimistã, chiar ºi atunci cînd nu era
în mine nici urmã de optimism, ºi de ace-

ea am spus cã cei mai mulþi vor sã batã
p asul pe loc, deºi adevãrul e cã vor sã
meargã de-a îndãrãtelea, fiindcã au mintea mai scurtã decît cîinele meu, care
niciodatã nu se întoarce de bunãvoie acolo unde a fost lovit. Aºa cã i-am spus sã
mai tropoteascã puþin, dacã trebuie neapãrat, dar ar fi mai bine dacã m-ar lãsa sã
ap rofundez întrebarea referitoare la a fi,
sau a nu fi… vreau sã spun: a merge, sau
a nu merge. Cãci, la urma urmelor, în secolul XX libertatea înseamnã ºi, sau numai, compromis: dau ca sã-mi dai, fac ca
sã faci, fac ca sã-mi dai, dau ca sã faci. Ceea ce pe limba cîinelui meu înseamnã: aºteaptã pînã termin ce am de fãcut, ºi
atunci te duc la plimbare ºi vei fi liber. În
anumite limite ºi pentru cîtva timp.
Maxima de mai sus am tradus-o din
limba francezã, dar cîinele meu – dupã
cum am mai spus – nu a învãþat ce îns eamnã adevãrata libertate, aºa încît, dacã i-aº fi spus citatul în limba francezã nu
m - ar fi înþeles, fiindcã – datoritã unei
g reºeli de educaþie – el þine morþiº la limb a lui maternã ºi cu toate cã înþelege comenzile mai simple (Du-te! Stai! Taci!) ºi
în limba vecinilor, pe cele mai complicate
(Aºteaptã puþin, mîncarea e prea fierbin-

te! Acum nu ieºim, cã lumea petrece prea
zgomotos! Nu mergem pe acolo, fiindcã
sînt prea multe gropi ºi gunoaie!) nu le
înþelege decît în limba maternã. Fireºte,
dupã cum am mai spus, asta e vina mea.
Probabil cã nu i-am explicat bine cã trãim
într-o lume multiculturalã, cã fãrã multiculturalitate nu va exista cu adevãrat cîine multicultural, cã nu va exista nici un
fel de cîine ºi cã multiculturalitatea nu
înseamnã sã se lase muºcat de cel care
nu îi spune în limba lui maternã cã „nu
mergem pe acolo, fiindcã sînt prea multe
gropi, gunoaie ºi duhori”, ci cã el nu va
muºca (nici) pe cel care îi spune în altã
limbã: „nu mergem pe acolo, fiindcã sînt
prea multe gropi, gunoaie ºi duhori”.
Mai mult: cîinele meu multicultural
ºtie sã latre nu numai în limba lui maternã, ci ºi în cea a vecinului.
Cînd nicicum nu am reuºit sã rãspund
la întrebarea: a merge sau a nu merge,
am hotãrît sã îndeplinesc (mãcar) dorinþa de libertate a cîinelui meu ºi sã-l scot
la plimbare. Desigur, în lesã, fiindcã au
trecut frumoasele vremuri în care mai
avea vãzul bun, auzul bun ºi mirosul
bun! Atunci pleca ºi singur la plimbare,
dar de cînd ºi-a pierdut capacitatea de

orientare, nici pînã la colþ nu merge decît
în lesã ºi degeaba e larg deschisã poarta,
fãrã stãpîn nu face nici un pas.
N u vede, nu aude bine ºi nici mirosul
nu mai e ca pe vremuri. E de mirare cã
numai în lesã ºtie sã se plimbe, cã miroas e cu tot mai multã grijã fiecare stîlp, cã
tresare ºi cînd e mîngîiat, de teamã cã
mîna îl va lovi, cã nu îºi ascultã decît stãpînul, care îl hrãneºte, îl duce din cînd în
cînd la plimbare ºi ºtie sã fluiere în aºa
fel, încît sunetul pãtrunde ºi prin peretele surzeniei lui?
Aºadar, în loc sã meditez la masa de
scris asupra problemei de conºtiinþã de o
seriozitate ridicolã – cãci a fi sau a nu fi
este singura problemã serioasã – (dar
atunci ce se va întîmpla cu cîinele meu?!)
am plecat cu el la plimbare. În definitiv, e
ºi el om ºi meritã sã-i acord uneori libertate. (Deºi pe drumurile astea „anevoioase” gîndurile mele sînt sub control sever,
pentru cã un fel de idee fixã îmi sugereazã cã e mai bine sã umblu cu ochii în pãmînt, decît sã admir cerul, fiindcã astfel
omul evitã sã-ºi frîngã gîtul.)
Deºi au fost cam multe opriri – aici un
stîlp sfinþit ºi aºteptînd sã fie sfinþit, colo
o pungã de hîrtie, dincolo un os aruncat,

sau o coajã de bananã, o cutie de plastic,
un cartof putred ºi ocolurile corespunzãto are acestora – am ajuns destul de reped e la prietenul nostru. El stã ziua întreagã ghemuit lîngã gardul unei curþi înguste ºi abia aºteaptã sã treacã cineva pe acolo ca sã-l latre, cãci aºa se cade în lumea
cîinilor. Dacã trec singurã pe acolo, se uitã în jur, adulmecã, numai cã nu întreab ã: unde þi-e prietenul? Dacã sînt cu cîinele, mîrîie îndîrjiþi unul cãtre celãlalt.
Dacã nu e lîngã gard cînd trecem pe acolo , al meu stã nemiºcat minute întregi,
ad ulmecã ºi, la fel, numai cã nu întreabã:
und e eºti amice? Dacã celãlalt apare, încep amîndoi sã latre furioºi. Degeaba,
sînt prieteni buni. Nici de lãtrat nu pot
unul fãrã altul.
În sfîrºit, am ajuns pînã la gard, dar
prietenul nostru nu era acolo. Dupã cum
am spus, vremea era ploioasã. Mulþi stãteau pe loc, neºtiind ce sã facã: sã mearg ã, sã nu meargã? Pe Nero degeaba l-am
chemat. A decis sã se retragã în culcuºul
lui. Iar noi am plecat acasã. Pe urmã
ne-am uitat unul la altul ºi mi-am dat
s eama cã înþelege. El înþelege.
Eu, nu.

Domnului, nu în aceeaºi mãsurã. Drept
consecinþã a vechilor profeþii creative –
utopii ºi antiutopii, cincinale ºi programe de partid – ºi la noi a apãrut o supraproducþie din cele mai noi forme ale
acestora: este vorba de sondajele de opinie. În aceastã privinþã, trebuie sã recunosc, opinia mea este niþel întunecatã.
Iatã, trãiesc aici, în capitalã, pe cît posibil
în miezul celor mai diverse evenimente,
în comparaþie cu mine adepþii lui „vivere pericolosamente” sînt niºte ceasornicari pensionari, în general am opinii politice bine structurate ºi… totuºi, niciod atã nu m-a întrebat nimenea ce anume
cred, ce pãrere am despre una sau desp re alta, pe cine anume am sã votez la
cel de-al doilea tur de scrutin, la prezidenþiale. Oho, ce n-aº da dacã mi s-ar
pune ºi mie mãcar o datã un asemenea
set de întrebãri; de exemplu dacã aº fi
chestionat despre: „Ce pãrere aveþi,
paznicul de noapte de la ieºirea din
dos a Provinciei este de încredere / îºi
face conºtiincios datoria / este suficient de vigilent în privinþa interesului
naþional? ” (Da… Nu… Nu am nici o
p ãrere… Du-te dracu’…). Din rãzbunare, pentru cã în mod sistematic sociologii nu mã includ în nici un fel de eºantion reprezentativ – motiv pentru care
respectivele eºantioane nici nu mai sînt
atît de reprezentative –, îmi voi expune
pãrerea despre sondajele de opinie. (Cu
toate cã – aþi observat? – „verba volant,
scripta manent” s-a întors complet cu
josul în sus… pentru cã mult mai bine
se inoculeazã în conºtiinþa a milioane de
oameni ceea ce este spus la televizor, decît este publicat negru pe alb în tirajele
de cîteva mii de exemplare ale ziarelor.)
În privinþa cercetãrilor de sociologie, a
s ondajele de opinie sînt întru totul de
acord cu Pascal Bruckner ºi cu Robert
Orben. Primul, eseistul ºi filozoful francez, defineºte sociologia drept o disciplinã a umilirii, „deoarece aruncã asupra
fiecãruia lumina majoritãþii ºi reduce
gesturile noastre cele mai intime la niºte

statistici; prin sociologie devin previzibil,
faptele mele sînt scrise dinainte; ea contrazice flagrant visul libertãþii” – toate
acestea fiind suficiente, cred, pentru a
mã delimita de asemenea sondaje. Celãlalt, umoristul american, este convins
p ur ºi simplu cã scopul alegerilor nu este
altul decît de a controla dacã rezultatele
cercetãrilor de sociologie au fost sau nu
co recte. Cu alte cuvinte, aceste sondaje
care preced rezultatele anunþã concluzia
finalã, realizînd o anume clonare a opiniilor. Desigur, în final, miºmaºul fie cã
le iese, fie nu.
La noi, atît înaintea primului tur la
prezidenþiale, dar mai cu seamã între cele douã tururi, presa a fost un brav colaborator al sondajelor de opinie. Pe cuvînt
cã numai ºi pentru acest lucru a meritat
s ã vin odinioarã la Bucureºti. Pentru a
observa mai îndeaproape, din interior, în
perioada apogeului funcþionãrii, atunci
cînd latrã ºi cînd muºcã „cîinele de pazã
al democraþiei”. Apare doar o singurã
problemã, ºi anume: dupã ce aceastã
presã îl atacase pe cel de-al doilea candid at ca fiind cel mai mare ºi cel mai feroce
pericol de drept comun, asigurîndu-i astfel creºterea popularitãþii în anumite cercuri underground ºi de psihiatrie, apoi
l-a obstrucþionat cu metode ºi tehnici atît
de nesportive, încît l-a transformat întradevãr într-o victimã. Avem deci un „preºedin te mai puþin rãu”… ºi mai avem ºi
un „martir”, jignit în conºtiinþa propriului sãu crez, în demnitatea-i paranoicã.
Iar presa – o fecioarã imparþialã? Sã nu
credeþi cã acum ºi-a pierdut virginitatea
pentru o cauzã bunã! ªi-o pierduse de
mult ºi nu mai are importanþã dacã acest
lucru s-a întîmplat în cunoºtinþã de cauzã sau doar pentru cã s-a strãduit sã fie
cît mai cititã, întîmpinînd „aºteptãrile”
cititorilor – atunci cînd repeta papagaliceºte acele sloganuri naþionaliste, intolerante ºi colectiviste pe crestele cãrora
acum conducãtorul „n eofascist”, din nimicnicia-i nenorocitã s-a ridicat la înãlþimea reputaþiei mondiale.

În decembrie este cald la Bucureºti, la
fel cum fusese în 1989. ªi, la fel ca ºi în
1989, mã tot gîndesc dacã sã rãmîn sau
sã plec. Mi-e teamã cã n-am mai multe
motive pentru a rãmîne ca acum unsprez ece ani. Alegerile din acest an – fie cã raportez rezultatele lor doar la aºteptãrile
m ele generate de sondajele efectuate în
urmã cu trei luni, fie cã analizez doar rez ultatul final, nu ºi mica aventurã petrecutã între timp – nu m-ar prea îmbia
sã-mi pecetluiesc destinul pentru încã
trei decenii de acest oraº care, de altfel,
m eritã iubit din plin.
P.S. Între cei doi aventurieri politici
amintiþi în textul de mai sus diferenþa este cã, în timp ce primul nu poate spune
„þãriºoara mea”, cel de-al doilea poate
sã spunã cã „e Bai calul nostru” – mai
exact: „ nu un asemenea cal mi-am dorit”).
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Bucureºti ca alegere
Î

n romanul
sãu Idiotul,
Dos t o i ev s k i
scria undeva
cã dacã de el
ar fi depins sã
s e nascã sau
nu, cu siguranþã cã nu
ºi-ar fi asumat
existenþa în lumea care i-a fost destinatã.
Mi-e teamã cã sîntem din ce în ce mai
m ulþi într-o astfel de situaþie. De multe
ori m-am gîndit eu însumi… dacã Bucureºtiul nu m-ar fi ales, oare eu l-aº fi ales?
Dupã un nu categoric spus la început cu
încãpãþînare, astãzi tot mai des mi se întîmplã sã fiu recunoscãtor destinului –
aºa este omul, uneori este atras de ceea
ce-l respinge – pentru experienþa acumulatã în nenumãrate situaþii pe care, dacã
îmi stãtea în putere, le evitam de departe
încã înainte de a se concretiza. Apoi, dupã cîte o asemenea recunoaºtere mã gîndesc dacã nu cumva la fel ar trebui sã ne
raportãm ºi la cele citate din Dostoievski.
I ar atunci… atunci poate ne-am da seam a cã totuºi nu totul este tocmai inutil.
…Lãsînd multe lucruri la o parte îmi
pun întrebarea: pãi n-a meritat sã vin la
B ucureºti chiar ºi numai pentru
J irinovski? Dacã nu sînt la Bucureºti în
ultima varã fierbinte a secolului, ba mai
mult, a mileniului, dacã nu sînt coresp ondentul cotidianului Krónika la Adunarea Parlamentarã a OSCE, în fine, dacã
n-aº manifesta un interes chiar ºi pentru
mine suspect de împãtimit faþã de ruºi –
aproape faþã de tot ce este rusesc, nu numai literaturã, film ºi balet –, aº fi pierd ut o mare revelaþie. Te trec pur ºi simplu
fiorii, trãieºti clipe unice, cînd în uºã te
atingi (aproape?) de o asemenea stea. Iar
acum tocmai acest lucru se întîmplase.
Personajul acesta despre care urlase de
atîtea ori presa mondialã, despre care cu
numai cîteva luni în urmã îmi cumpãrasem o carte la preþ redus într-o librãrie
din Budapesta, acest star politic mondial

intra acum la o apropiere de-un cot de
m ine pe uºa de la una dintre sãlile Palatului lui Ceauºescu. Apoi torentul acela
de vorbe! Mã uitam la colegii mei, ziariºtii
români, cum îl ascultau cu respiraþia reþinutã, ba mai mult, îºi fãceau discret
semne manifestîndu-ºi mîndria cã au posibilitatea sã asiste la un asemenea evenim ent. Iar J iri o dãdea înainte cu premoniþiile. În discursul sãu promitea cã se va
rãfui cu toþi ºi cu toate, cã-i va termina pe
toþi cei care nu vor fi rãpuºi pînã atunci
d e forþele oarbe ale naturii – dar totuºi
aflate în serviciul dreptãþii –, cã va termina cu capitalismul, cu decadenþa (aici
amintea de Coca Cola ºi de fetele de consumaþie) ºi cu ideea de suveranitate.
Cînd, vorbind despre marele dezastru al
viitorului, afirma cã în curînd rezervele
de apã potabilã ale Pãmîntului vor seca,
iar întreaga omenire se va încolona (ar
dori, hahaha!) pe malul Lacului Baikal
s ã bea apã, în ochii reporteriþelor strãlucea deja extazul. Atmosfera a început sã
se mai rãceascã atunci cînd reprezentantul Parlamentului rus a afirmat cã dacã
R omânia va deveni membrã NATO, ei bine, atunci se va simþi obligat sã bombard eze niþel Bucureºtiul. Viziunea acestei
perspective deprimant de copleºitoare
avusese aproape asupra tuturor efectul
unei lovituri de K.O. În graba-i mare,
Volodea a mai blestemat sistemul mondial care tinde sã se globalizeze, apoi cu
acelaºi frenetism cu care venise a ºi plecat, urmat de suita-i formatã dintr-o sing urã persoanã…
Î ntotdeauna au existat „profeþi creativi”. Necazul apare atunci cînd cineva –
co nform unui mecanism aparent metafizic, dar pentru mine complet credibil
( o are tocmai din aceastã cauzã?) – cu o
perseverenþã convingãtoare ºi cu o anume persuasiune eficientã injecteazã în
co nºtiinþa colectivã o reprezentare, o
imagine a viitorului, acest lucru avînd
p osibilitatea generãrii unei realitãþi – în
aceastã accepþiune toate previziunile pot
d eveni fapte concrete, chiar dacã, har
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