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Noi, ardelenii …

Provincia, care intrã în al doilea an de apariþie ºi începînd cu
acest numãr iese pe piaþã ca o publicaþie independentã, ºi-a înde-
plinit cel mai important scop, anunþat în articolul program din
aprilie, anul trecut: a dovedit cã în spaþiul public din Transilvania
ºi Banat se poate crea un forum comun, în care intelectualii ro-
mâni, maghiari ºi germani care considerã transilvanitatea drept
un element important – dar nu exclusiv – a identitãþii lor, inter-
pretînd în mod asemãnãtor cele mai importante concepte ºi ca-
tegorii, pot sã întreþinã un dialog raþional ºi util.

Ce vrea ºi încotro se îndreaptã
Provincia?
Într-un anumit sens am reuºit sã facem ca Transilvania sã devinã
un centru: cadrul acelor dezbateri privind viaþa publicã în care
dimensiunea naþionalã nu o raportãm la un fel de universalitate
abstractã, ci încercãm sã o interpretãm ºi – dacã trebuie – s-o de-
pãºim, îndreptîndu-ne privirea spre „celãlalt”, care trãieºte alã-
turi de noi. În asta constã plusul, sau, dacã vreþi, excepþia arde-
leanã. Identitate naþionalã are toatã lumea, ºi fiecare om este ne-
voit sã se confrunte într-un fel cu universalitatea. Acolo, însã, un-
de vecinul tãu e „celãlalt”, unde – aºa cum scrie Eginald
Schlattner în eseul sãu din Provincia – „strãinul” este aproapele
tãu, acolo începe Transilvania.

Cutezanþa Provinciei, caracterul ei „destructiv” ºi „premo-
dern” constã în faptul cã încearcã sã exprime sau sã explice sin-
gularitatea transilvanã nu prin „spiritul locului” sau vreun fel de
misticã regionalã, ci aplicînd limbajul european al discursului
post-naþional ca mijloc firesc al comunicãrii regionale.

Cînd Harald Roth, care activeazã la Heidelberg dar este origi-
nar din Transilvania, ºi-a þinut la Cluj conferinþa intitulatã Des-
pre utopia unei istoriografii a Transilvaniei – pe care am ale-
s-o drept introducere la grupajul nostru privind istoria Transil-
vaniei – încã nu ºtia, nu putea sã ºtie, de Provincia.  Modul lui de
gîndire, perspectiva sa general-transilvanã ºi europeanã, pu-
nînd sub semnul întrebãrii „ordinea de valori” etnicã ºi naþiona-
lã, este totuºi „provincialã” în cea mai deplinã mãsurã posibilã.
Ceea ce dovedeºte în orice caz cã este aici ceva ce nu trebuie su-
pradimensionat, dar a nu pune temelie pe acest ceva ar fi o gre-
ºealã.

Î n t imp ce Roth – pe deplin justificat – respinge folosirea per-
soanei întîia plural în discursul referitor la istorie („noi, maghia-
rii”, „noi, românii”, „noi, germanii” nu am fost aici nici cu o mie,
nici cu o sutã de ani în urmã), în mod paradoxal exprimã felul în
care „noi, ardelenii” gîndim azi.

Provincia este forumul acestei transilvanitãþi ancorate în
prezent ºi orientate spre viitor. Cine a urmãrit cu atenþie nume-
re le noastre de pînã acum, a putut sã constate cã în mai puþin de
un an caracterul diferenþelor dintre „provinciali” a trecut prin-
tr-o schimbare fundamentalã. În septembrie anul trecut, Marius
Cosmeanu mai avea fãrã îndoialã dreptate distingînd între
transilvanismul maghiar ºi cel românesc, între „maghiarii” care
tratau problema transilvanã (ºi) în termeni politologici, ºi „ro-
mânii” care se mãrgineau mai curînd doar la aluzii. Azi situaþia e
schimbatã: deosebirile s-au menþinut, dar liniile de demarcaþie
nu au caracter etnic.

Î n ultimele noastre numere mai mulþi colaboratori ºi-au ex-
primat opinia în legãturã cu raþiunea de a exista a unui partid re-
gional organizat pe bazã transetnicã. Între noi nu existã contro-
verse în ce priveºte nevoia necondiþionatã de a ne ocupa de
aceastã problemã, care devine acutã în situaþia politicã de dupã
alegerile din noiembrie. Acest fapt rezultã ºi din dezbaterea Aso-

ciaþiei Provincia din 2 decembrie, al cãrei text poate fi citit în
acest numãr, dupã cum este evident ºi cã Provincia este forumul
de zbaterii acestei probleme ºi nu al unui – potenþial – partid po-
litic. Meritã însã atenþie, nu esenþa argumentelor pro ºi contra, ci
faptul cã iniþiativa unei „construcþii politice alternative” (Daniel
Vighi), care vrea sã valorifice ºi politic identitatea ºi alteritatea
regionalã a Transilvaniei ºi Banatului, este consideratã ca fiind
legitimã nu numai de Bakk Miklós, Kolumbán Gábor, sau auto-
rul acestor rînduri, ci ºi de Traian ªtef, Daniel Vighi, Caius
Dobrescu , Marius Cosmeanu ºi Antonela Capelle-Pogãcean . Cei
menþionaþi nu sînt „militanþi” ai „cauzei”, dupã cum foarte corect
a arãtat Traian ªtef în numãrul din decembrie al Provinciei , ºi
nici nu îi caracterizeazã vreun fel de exclusivism transilvan. „De-
voluþia – scrie Caius Dobrescu în acelaºi numãr – prezintã avan-
taje importante nu doar pentru Transilvania, ci pentru Româ-
nia în ansamblu” .  Ei considerã pur ºi simplu cã a sosit timpul
gîndirii publice în legãturã cu un asemenea partid ºi cu oportuni-
tatea politicã a strategiei descentralizãrii, pe care aceasta o re-
prezintã.

Fireºte, nu toþi cei din ograda Provinciei cred cã este nevoie
de un partid regional alcãtuit pe baze transetnice. Dupã pãrerea
lui Ovidiu Pecican, de  exemplu, în viaþa politicã din România,
„dominatã de interesele politicianiste ºi de cîrdãºie”, un aseme-
nea partid „s-ar compromite din primele cinci minute”. (Partid
transetnic sau forum civic?, Provincia, octombrie 2000.) Prin
urmare, este mai bine sã rãmînem în cadrele societãþii civile, ale
„unui for de discuþii multicultural”, care intrã în arena faptelor
prin iniþiative civice, clar delimitate de politicã. Un alt argument
al lui Pecican este de ordin istorico-sociologic: el considerã cã
viaþa socialã a marii majoritãþi a comunitãþii româneºti continuã
sã fie „profund ancorat în logica ºi ritualurile de clan ancestral”,
fe nomen „ce poate fi regãsit ºi în Balcani.” România „atît de uni-
tarã în strãfunduri” este un dat fundamental faþã de care „con-
tactele vestului românesc cu Europa Centralã ºi Occidentalã”, în-
lesnite de anumite „circumstanþe istorice”, „privite în durata
lungã apar ca efemere”. În consecinþã, nu are sens sã meditãm
asupra unei strategii speciale privind Transilvania; dacã nu
vrem ca trecutul sã înghitã viitorului, trebuie sã ne strãduim
pentru ca „spiritul individualist liberal, democrat sã se consoli-
deze în arena publicã” din toatã România.

Povara trecutului
Nu sînt de acord cu acest profund pesimism istoric ºi politic, ca-
re, începînd cu Traian Vuia, care se jeluieºte pentru Ardealul
aflat la discreþia politicii regãþene, ºi pînã la Al. Cistelecan, care
în memorabilul sãu eseu constata ratarea rolului cultural visat al
Transilvaniei, este atît de caracteristic intelectualilor români din
Transilvania. Desigur, unii pot sã creadã cã e ca ºi cum aº spune:
„nu sînt de acord cu acest munte”. Mã întreb, totuºi, cum se face
cã românii din Transilvania au devenit, în mod ciudat, atît de me-
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la ncolici tocmai dupã îndeplinirea celui mai fierbinte vis naþio-
nal al lor, care a fost unirea? În Monarhia Austro-Ungarã au fost
cît se poate de activi, iar dacã Budapesta s-a comportat faþã de ei
în mod stupid ºi arogant ei s-au lansat cu ºi mai mare elan în lup-
ta pentru drepturile lor naþionale.

D ar, de fapt, cum ar fi putut sã lupte pentru drepturile lor na-
þ ionale în România Mare, „statul naþional unitar ºi indivizibil”?
Neajunsul nu a fost lipsa de înþelegere ºi agresivitatea Bucureº-
tiului. ªi Ungaria dinainte de 1918 a fost impasibilã ºi neînþelegã-
toare, dar asta nu a frînat elanul românilor transilvãneni, fiind-
cã în spatele Ungariei centraliste se afla Austria, cu un regim juri-
dic mai dezvoltat ºi mai flexibil pe care se puteau baza; ºi româ-
nii – dupã cum a constatat Cioran în convorbirile sale cu
François Fejtõ – pînã în ajunul rãzboiului mondial ºi-au legat
speranþe de aceastã alternativã.

Au avut toate motivele, cãci la Dieta din 1863-64 de la Sibiu,
cel puþin pentru un moment istoric, au avut ocazia sã constate cã
Imperiul Habsburgic reformat este capabil de ceea ce pseudo-im-
pe r iul maghiar de dupã compromisul din 1867 nu a fost ºi nu pu-
tea sã fie capabil: anume de a include pe românii din Transilva-
nia, ca o naþiune civicã de rang egal cu celelalte naþiuni, în comu-
nitatea cetãþenilor Transilvaniei. În plan constituþional, între
anii 1860-1867 Austria a fãcut primii paºi în sensul ca autonomii-
le de drept public ºi cadrele premoderne ale subsidiaritãþii  sã fie
transformate în conformitate cu cerinþele dreptului civil mo-
dern pe întregul teritoriu al imperiului, deci ºi în Ungaria istori-
cã. Aceastã încercare – ca ºi mai vechiul program de reformã al
lui Iosif al II-lea – a eºuat din cauza rezistenþei Ungariei.

Istoriografia ºi opinia publicã maghiarã atribuie, în general,
aceastã durã obstrucþie ºi succesul ei forþei unei „rezistenþe na-
þionale”. Or, nu despre asta, sau mai exact, nu numai despre as-
ta a fost vorba, ci înainte de toate despre diferenþele structurale
dintre teritoriile maghiare din Cislaithania (în accepþiune tipo-
logicã: de la periferia Europei) ºi cele austriece de dincolo de
Laitha (în sens istoric ºi tipologic þinînd de Europa carolingia-
nã). Incompatibilitatea acestora nu a fost însã deplinã: dintre
þãrile aparþinãtoare coroanei Sfîntului ªtefan (Croaþia, Transil-
vania ºi Ungaria în sens restrîns) numai dreptul public al aceste-
ia din urmã era radical opus dreptului public austriac. Croaþia ºi
Transilvania aveau autonomie privind dreptul public ºi era cît
se poate de firesc ca populaþia lor non-maghiarã sã se foloseas-
cã de posibilitãþile oferite de reforma imperialã dirijatã de la
Viena.

Ungaria medievalã a „introdus” în Europa structura ei unita-
rã, care nu era de tip apusean ºi tocmai de aceea în vremea „ar-
monizãrii juridice”, la ordinea zilei în secolul al XIX-lea, nu ºi-a
putut moderniza decît sistemul comitatelor, care poate fi consi-
derat drept prefigurarea premodernã a „descentralizãrii admi-
nistraþiei publice” de azi. Dar ca stat nu s-a constituit din
„land”-uri, din „aglomeraþii de comitate” sau principate terito-
riale (Marc Bloch) caracteristice spaþiului carolingian, asemenea
Austriei în sens restrîns, sau Cehiei ºi Moraviei.

Nu numai prin orizontul îngust ºi aroganþa politicii maghia-
re, ci în primul rînd prin aceastã diferenþã structuralã se explicã
faptul cã în timp ce în Transilvania, consideratã ca o entitate au-
tonomã a imperiului austriac, în 1863 s-a legiferat deplina egali-
tate a naþiunii române º i a limbii române, în Ungaria, ºi în 1917
politicienii maghiari mai vorbeau de „valahi” ºi de inviolabilita-
tea supremaþiei maghiare. Chiar ºi unii dintre cei care luptaserã
pentru o Ungarie independentã, democraticã, împotriva Monar-
hiei „putrede”. Vertán Endre, de exemplu, ca reprezentant al lui
Vázsonyi Vilmos, combatant de frunte pentru sufragiul univer-
sal, la o adunare popularã de la Cluj, a respins argumentele con-
servatorilor care se temeau de „pericolul valah”, spunînd cã „da-
cã ar veni un proiect de lege care ar primejdui supremaþia ma-
ghiarimii”, el ar fi primul care s-ar opune. De altfel – a adãugat el
sigur de sine – „soarta Transilvaniei este hotãrîtã de Parlamen-
tul maghiar ºi, astfel, cei cîþiva deputaþi valahi care fac parte din
el nu decid soarta Transilvaniei”. (Újság,  Cluj, 1 octombrie
1917)

O ambivalenþã asemãnãtoare se poate observa ºi în compor-
tamentul de dupã 1918 al elitei politice române din Transilvania,
socializatã în Ungaria – dupã cum a arãtat deja, într-un alt con-
text, Ágoston Vilmos, în importantul sãu eseu intitulat Dubla
conºtiinþã transilvãneanã,  a pãrut în primul numãr al Provin-
ciei. Aceºti politicieni au crezut orbeºte cã dupã primele alegeri
bazate pe sufragiul universal, „prima Constituantã a României
întregite va încheia capitolul celor mai mult de 50 ani de viaþã
politicã orientalã, deschizînd un nou capitol al vieþii politice,
acela al parlamentarismului occidental”. („O nouã erã”, Patria,
12 noiembrie 1919)

Din pãcate, românii din Transilvania ºi-au imaginat aceastã
nouã orînduire politicã la modul foarte „maghiar” ºi nicidecum
occidental. Erau progresiºti, desigur, fiindcã voiau ca nu Parla-
mentul sã fie dependent de guvernele dintotdeauna, ci invers:
guvernele de Parlamentul dintotdeauna. Au considerat, însã, cã
este cît se poate de firesc cã „puterea statalã în totalitatea sa tre-
buie sã rãmînã în serviciul simþirei ºi gîndirei române”. Princi-
piul supremaþiei române – aºa cum am vãzut ºi în cazul politicie-
nilor maghiari „progresiºti” – a fost în mod logic completat cu
principiul unitãþii „desãvîrºite ºi lipsite de orice particularism
provincial”. În marele sãu discurs þinut la aniversarea „dezrobi-
rii Ardealului”, Iuliu Maniu a spus: „Vrem unire nestrãmutatã ºi
deplinã cu Vechiul Regat. Dovadã cã la Alba Iulia am voit aceasta

e  cã  n-am menþinut nici un parlament, n-am rezervat nici un
drept de legislaþie, ci am cerut ca în Constituanta din Bucureºti
sã se hotãreascã noua Constituþie a þãrei”. (Patria, 5 noiembrie
1919)

Dupã cum se ºtie, în cele din urmã Constituþia a fost adoptatã
nu de Constituanta pe drept cuvînt cerutã de Maniu, ci de Parla-
mentul aflat sub hegemonia Partidului Liberal. Dar nu aceasta a
fost singura decepþie a Partidului Naþional din Transilvania, mai
apoi devenit Partidul Naþional Þãrãnist, care voia realizarea re-
formei radicale a regimului politic tradiþional din România.
Cînd Constantin Stere, reprezentantul aripii basarabene a parti-
dului ajuns în sfîrºit la putere, în deplin acord cu Iuliu Maniu a
elaborat în februarie 1929 proiectul de lege referitor la reorga-
nizarea administrativã a þãrii, care, pentru a contrabalansa pu-
terea excesivã a centrului, propunea introducerea unei noi uni-
tãþi administrative, provincia, opoziþia condusã de liberali l-a
acuzat îndatã pe autorul proiectului de subminarea unitãþii na-
þionale a þãrii, de intenþia josnicã a „federalizãrii”. („Federaliza-
rea”, vãzutã ca expresie de insultã, în slujba unor interese politi-
ce care pot fi bine conturate, nu este de datã recentã în Româ-
nia.) Regenþa ameninþatã de opoziþie a intervenit îndatã ºi, îna-
inte ca legea sã ajungã în faþa Parlamentului, a castrat-o pur ºi
s implu.

Vãzînd cã faþã de oligarhia de la Bucureºti, care manipula
sloganul unitãþii naþionale ºi statale, nu are nici o ºansã în ca-
drul ordinii constituþionale date, Maniu a formulat concepþia
monarhiei parlamentare bazate pe dualitatea „regele ºi naþiu-
nea”, care a devenit însã total lipsitã de ºanse o datã cu reveni-
rea lui Carol al II-lea. Nae Ionescu a menþionat cu siguranþã de
sine cã „Regele ºi Naþiunea nu sînt elemente de polarizare, ci una
ºi aceeaºi realitate în douã ipostaze: Regele este Naþiunea!” (Cu-
vîntul, 1 februarie 1931) Iar cînd propriul lui guvern, caracteri-
zat din pãcate prin neputinþã, improvizaþii ºi clientelism (cît de
mult ne aminteºte acesta de o altã guvernare!) a cãzut, avertis-
mentul politicianului de mare prestigiu încã nu mai avea nici
credit, nici forþã: „În faþa regimului ce se pregãteºte, naþiunea se
va gãsi azi tot atît de hotãrîtã cum era atunci la Alba Iulia”. (Aici
ºi-a adus dintr-o datã aminte de adevãrata lui „naþiune”, mai res-
trînsã.)

Nu mai avea credit ºi nici forþã aceastã ameninþare ºi totuºi nu
i-a fost iertatã. Este caracteristic pentru stilul veºnic tinerei prese
bucureºtene felul în care s-a putut scrie în 1931 despre Maniu:
„Este evident cã la toate aceste elucubraþii s-ar putea rãspunde
cu un »pîrþ« românesc!” (N. Davidescu, „D. Maniu întinereºte la
Cluj!”, Cuvîntul, 12 mai 1931)

„Mizeria statelor mici est-europene” (Bibó István), care a de-
terminat ºi determinã ºi azi întreaga istorie modernã atît a
Ungariei cît ºi a României, ne oferã o învãþãturã foarte importan-
tã ºi mai ales utilizabilã. Fãrã o încadrare activã în sistemul insti-
tuþional european, care din perioada carolingianã se comportã
ca un organism istoric unitar, nu vom putea scãpa de propriul
nostru trecut, care ne apasã ca o teribilã povarã.

Panicã ºi comoditate
Înainte de alegerile parlamentare europene care vor avea loc în
2004, Ungaria va intra probabil în Uniunea Europeanã, iar Ro-
mânia nu se ºtie deocamdatã cînd. La început, panica provocatã
de prãpastia geopoliticã ce pãrea sã se adînceascã între cele do-
uã þãri i-a determinat pe politicienii P.D.S.R. cu minte mai ascuþi-
tã sã lanseze scenarii diversioniste în legãturã cu Transilvania.
Cînd aceºti politicieni (în primul rînd Adrian Nãstase, Ioan
Mircea Paºcu ºi consilierii lor) au înþeles cã cele mai importante
foruri de decizie ale Occidentului, opinia publicã din Ungaria ºi
nu în ultimul rînd populaþia din Transilvania rãmîn indiferente
la aceste pronosticuri alarmiste iar Ungaria se îndepãrteazã tot
mai mult, au hotãrît sã ia în serios armonizarea cu legislaþia eu-
ropeanã ºi sã înceapã cu domeniile cele mai spectaculare, mai
puþin costisitoare ºi rentabile din punct de vedere politic.

Aºa se explicã adoptarea fulgerãtoare a legilor privind imobi-
lele naþionalizate ºi administraþia publicã localã. P.D.S.R. a trimis
astfel nu numai un mesaj fãrã echivoc spre Occident ºi Ungaria,
dar ºi-a asigurat ºi parteneriatul pe termen lung al U.D.M.R. ªi de
acesta va avea mare nevoie în timpul crizelor politice interne, ca-
re sînt de aºteptat în viitor, fiindcã în orice moment s-ar putea în-
tîmpla ca – din motive diferite, dar simultane – sã se întoarcã îm-
potriva lui nu numai P.R.M., ci ºi P.D. ºi P.N.L.

Partidelor politice din Ungaria nu le este caracteristicã panica
geopoliticã, ci comoditatea geopoliticã. Toatã lumea e sigurã cã,
dupã NATO, Ungaria va fi în scurt timp membrã a Uniunii Euro-
pene, iar la 1-2 ani dupã aceea ºi a Eurozonei. Pentru elita politi-
cã ºi opinia publicã pare a fi de la sine înþeles cã nici sistemul ins-
ti tu þio nal al þãrii ºi nici premisele ideologice fundamentale nu
trebuie sã fie modificate. Stînga ºi dreapta deopotrivã sînt con-
vins e  cã regiunile sînt bune pentru a pune mîna pe cît mai mulþi
bani de la Bruxelles, fãrã sã fie transformate în unitãþi dispunînd
ºi de competenþe legislative ale nivelului politic intermediar
(meso-government), care ar trebui sã ia locul judeþelor peri-
mate.

Conservatorismul statului naþional – indiferent dacã baza sa
de referinþã este naþiunea istoricã transfrontalierã, sau naþiunea
politicã delimitatã prin cetãþenie – nu mai poate fi menþinut
mult timp în Europa unitã. Întîmplãtor Ungaria are noroc acum,
cãci de acest fapt va deveni conºtientã abia atunci cînd va fi în in-
teriorul Uniunii Europene. Dar dacã þine la tradiþiile ei centra-
liste, e absolut cert cã se va trezi în aceeaºi situaþie perifericã faþã

de  nucleul federal al Uniunii Europene, în care se afla în calitate
de membrã a Occidentului catolic faþã de Europa postcarolingia-
nã ºi, ca parte a Imperiului Habsburgic, faþã de Austria. Desigur,
în clubul arþãgoºilor ºi recalcitranþilor vor fi prezenþi ºi cehii ºi
polonezii, aºa cum sînt deja unele þãri din Europa nordicã. Se pa-
re cã cei „o mie de ani”, de cînd aºa-numita Europã de margine
(Hajnal István) a aderat la Europa Occidentalã nu au fost sufi-
cienþi pentru încetarea diferenþelor structurale care o despãr-
þeau de zona-nucleu a Europei.

Situaþia României e mult mai complicatã. Aici problema nu
este ce fel de loc va ocupa ea în Uniunea Europeanã, ci dacã va
int r a acolo într-un viitor previzibil. Tocmai de aceea, atunci cînd
avîntul guvernului P.D.S.R. va fi inevitabil frînat de potenþialul
intern al þãrii ºi de atitudinea rezervatã a Occidentului, care nu
se grãbeºte cu oferta aderãrii la NATO ºi la Uniunea Europeanã,
nici cu investiþii mari de capital, nu se ºtie în ce direcþie se vor în-
drepta lucrurile. Nu e deloc sigur cã se va adeveri profeþia lui
Adrian Severin , anume cã în 2001, din unificarea P.D.S.R. cu
P.S.D.R. se va naºte un partid „cu totul nou, care urmeazã mode-
lul partidelor social-democrate din Uniunea Europeanã”, deºi
partidul condus de Adrian Nãstase a fãcut, fãrã îndoialã, primii
paºi în aceastã direcþie. Cu cît intenþia se va dovedi mai durabilã
ºi mai eficientã, cu atît sînt mai multe ºanse ca pe partea opusã a
paletei politice sã se constituie un bloc al partidelor naþionaliste,
bãnuitoare sau direct ostile faþã de Occident.

Rolul european
În mod vizibil Budapesta nu e conºtientã cã în noul imperiu eu-
ropean nu va putea juca încã o datã rolul bine exersat în Monar-
hie, torpilînd din interior reformele orientate spre federalism.
Bucureºtiul nu vede (de fapt, încã nici nu are cum sã vadã) cã în-
deplinirea în viitor a condiþiilor stabilite de Uniunea Europeanã
– care azi încã nu e aºezatã pe baze cu adevãrat federale – nu va
f i suficientã decît pentru a ajunge în pragul Uniunii propriu-zise.
În aceastã situaþie Transilvania poate juca un rol european cu to-
tul particular. Dacã ºtie sã se foloseascã de el.

Transilvania este una dintre macroregiunile României. Evi-
dent, integrarea ei în sens politic ºi juridic nu poate avea loc îna-
inte de aderarea României, deºi integrarea peste cîþiva ani a Un-
gariei în Uniunea Europeanã îi va crea, fãrã îndoialã, o situaþie
nouã. Dar ceea ce din punct de vedere politic pare a fi azi o pers-
pec ti vã îndepãrtatã, ca platformã spiritualã, ca obiectiv vizînd
reforma radicalã a culturii politice din România, se poate formu-
la ºi asuma: Transilvania are ºanse ca – la nevoie, înfruntînd
chiar în acelaºi timp tradiþia a douã state naþionale – sã intre
în Europa federalã, cel puþin la nivelul discursului cultural ºi
al vieþii publice! Etapa de pregãtire ºi iniþiere nu va avea conse-
cinþe imediate, spectaculare, dar oferã în orice caz posibilitatea
ca, în cadrele Europei vechi-noi, aceastã regiune sã se redescope-
re.

Conform cercetãrilor care studiazã procesele de lungã dura-
tã, douã sute de ani înseamnã perioada minimalã care poate de-
termina din punct de vedere tipologic apartenenþa unui anumit
spaþiu. Dacã geograful francez Jaques Lévy are dreptate cînd afir-
mã cã peste douã sute de ani de stãpînire tãtarã, rusã ºi/sau turcã
ajung ca sã nimiceascã în spaþiul afectat capacitatea pentru mu-
taþii creatoare (mutations génératrices), atunci teza este valabi-
lã ºi invers: douã sute de ani de tradiþie imperialã apuseanã (de
tip carolingian) trebuie sã înlesneascã crearea unor instituþii
compatibile cu starea de azi a „imperiului”.

Sub stãpînirea habsburgicã, Transilvania a fost timp de peste
douã secole parte a unui imperiu, care prin structura sa uzatã,
premodernã, s-a apropiat totuºi mai mult de Europa actualã
postmodernã, sau, dacã vreþi, postvestfalicã, decît eroii de ieri,
naþiunile ºi statele naþionale. Nu întîmplãtor scria Peter Flora în
prefaþa selecþiei întocmite de el din cele mai importante texte ale
lui Stein Rokkan, urmãtoarele: „Europa luatã ca un întreg are
structura policefalicã a Europei Centrale, de unde provin ideile
federalismului ºi subsidiaritãþii.” 1

Simplul fapt cã Transilvania a fost un þinut habsburgic, luat în
s ine, nu înseamnã nimic. ªi Ungaria a fost la fel, tot atîta timp,
dar „rezultatul” s-a manifestat doar prin întãrirea exigenþei pri-
mare a separãrii. Situaþia a fost similarã în ce priveºte Ungaria ºi
Croaþia, respectiv Ungaria ºi Transilvania. Dar atît Croaþia cît ºi
Transilvania (cu excepþia maghiarilor) s-au raportat cît se poate
de pozitiv faþã de structurile imperiale austriece, ºi aceastã ra-
portare pozitivã, faptul cã structurile respective le-au servit
drept model la crearea instituþiilor speciale, cu expresia maxima-
lã a propriilor lor interese, reprezintã o tradiþie pozitivã ºi tangi-
bilã, care meritã sã fie luatã în seamã.

Fireºte – are dreptate Harald Roth – în acel þinut nu am trãit
„noi”. Dar nu este indiferent dacã avem pe ce sã punem temelie,
în cazul în care am simþi eventual nevoia de a medita asupra ne-
cesitãþii ºi a caracterului acelor instituþii speciale, compatibile cu
„imperiul” european de azi, în care îºi pot gãsi expresia maxima-
lã propriile noastre interese.

Traducere de Florica PERIAN

Note
1          S tate Fo r mation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe.

T he Theory of Stein Rokkam, based on his collected works, Ed.
by Peter Flora, Oxford, 1999, p. 91.

1948, Sãlard (jud. Bihor); Fundaþia Teleki László, Budapesta, cer-
c etãtor ºtiinþific gradul I; Pro blema transilvanã, Iaºi, 1999.
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Traian ªTEF

La o rãscruce politicã

În ianuarie 2001 au avut loc, concomitent, douã congrese
partidice, ale P.D.S.R. ºi P.N.Þ.C.D. De asemenea, în februa-
ri e va avea loc ºi congresul P.N.L. În toate cazurile, liderii
vîrstnici s-au retras, mai de voie, mai de nevoie. Ion
I liescu, glorios la Cotroceni, Ion Diaconescu, în uitare,
Mircea Ionescu Quintus, pe un scaun de senator. Deºi ales
pînã la urmã în cea mai înaltã funcþie, popularitatea lui Ion
Iliescu scãzuse sub a partidului, el nereuºind sã devinã un
l ider social-democrat de tip european. Ion Diaconescu cã-
zuse, îmi pare rãu pentru impoliteþe, în ridicol ºi nu mai
avea nici autoritatea vîrstei, nici una moralã într-un
P.N.Þ.C.D. marcat de lupte interne ºi de interese. Mircea
Ionescu Quintus, octogenar dat în vileag cã ar fi colaborat
cu Securitatea, cu Valeriu Stoica în spate ºi lider de fapt al
partidului, nu ºi-a pierdut, cel puþin, umorul.

Aceastã schimbare de generaþie a fost consideratã cel
mai important eveniment politic postdecembrist. S-a apre-
ciat cã în acest fel dispar înseºi partidele istorice. Deºi ele
rãmîn, în formã, ca denumire, noii preºedinþi aduc prin
personalitatea lor, un fond nou, pentru cã nu au nimic co-
mun cu paseismul vechilor lideri, cu anticomunismul sau
comunismul acestora, nu sînt legaþi de tradiþia partidului
respectiv, atrag cu ei preocuparea pentru prezent ºi viitor.
Dacã î n cazul P.D.S.R. lucrurile au mers ca la carte sub sem-
nul unanimitãþii ºi lui Adrian Nãstase  nu-i rãmãsese decît
poza oficialã de preºedinte, în P.N.Þ.C.D. s-a dat o adevãra-
tã bãtãlie pentru Andrei Marga: de la presiunea provinciei
pînã la schimbarea statutului, cu lovituri de teatru, retra-
geri strategice, discursuri patetice, emoþii, huiduieli ºi ura-
le. Jurnaliºtii care au analizat desfãºurarea ºi rezultatele
congresului P.N.Þ.C.D. au ajuns la concluzia cã a avut loc
un eveniment crucial în viaþa partidului, cã acesta s-a sal-
vat ca prin minune, iar opþiunea pentru Andrei Marga ºi
prezenþa acestuia în funcþia de preºedinte echivaleazã mai
mult decît cu o relansare, cu o renaºtere. Titlurile din presa
de limbã românã sînt semnificative: Schimbarea la faþã,
Sfîrºitul romantismului (Cotidianul de Transilvania),
Marga ºi renaºterea P.N.Þ.C.D., S urpriza Marga (Ziua),
Loviturã de teatru, Nu rîdeþi de filosof (Evenimentul zi-
lei) ºi altele. România liberã nu e decisã, oscilînd între
scepticismul lui Octavian Paler ( care acuzã pragmatismul

noilor preºedinþi desemnaþi, iar în locul creºtin-democra-
þiei ar prefera þãrãnismul tradiþional – memoria ºi istoria,
adicã), ºi patetismul lui Alex ªtefãnescu.

P.N.Þ.C.D. a rãmas foarte singur dupã alegerile din 2000.
La numele sãu au fost alãturate cu intenþie rea, cu dispera-
re, cu pãrere de rãu, mai multe atribute care i-au creat o
imagine foarte proastã: gerontocraþie, guvernare dezastru-
oasã (pînã la urmã a fost considerat singurul vinovat), pa-
seism, recursul la aura înaintaºilor pentru acoperirea im-
posturii unor lideri de astãzi. Dacã imediat dupã revoluþie
ºi pînã în 1996 aveam impresia cã reprezentanþii inerþiei co-
muniste doreau distrugerea þãrãniºtilor, dupã moartea lui
Corneliu Coposu am avut tot mai des impresia cã þãrãniºtii
înºiºi luptau cu toate puterile sã-ºi distrugã partidul. Pãrea,
la un moment dat, cã nici nu mai are vreun sens existenþa
lui. A spus-o ºi un istoric cunoscut ºi multe lume începuse
dupã alegeri sã se obiºnuiascã cu gîndul. ªobolanii sãpase-
rã deja noi galerii, iar Emil C onstantinescu,  care datoreazã

P.N.Þ.C.D. prezenþa sa în manualele de istorie, a arãtat cã
nu are nimic comun cu o anume moralã a responsabilitãþii.
În opinia mea, era dator sã rãmînã în partid, sã candideze
chiar la preºedinþia lui, sã trudeascã în orice poziþie, chiar
umilã pentru revenirea lui pe prima scenã politicã a þãrii.

Pe de altã parte, chiar gîndul cã P.N.Þ.C.D. pierde odatã
cu el ºi o parte de istorie a provocat puþin nostalgie. Mai
ales în Transilvania. Era un partid care se confunda în ma-
re mãsurã cu naþionalismul ardelean – dar nu unul xeno-
fob, mai degrabã împãrþit între þara „dodoloaþã” în mîn-
dria localã, cu greco-catolicismul cu lideri emblematici,
martirizaþi, de o moralitate greu de acceptat de multe ori,
cu un radicalism (liberal) deasupra liberalismului. În scri-
sul unor editorialiºti dintre cei mai respectaþi se întrevede
satisfacþia cã P.N.Þ.C.D. a rãmas în picioare prin alegerea ºi
asumarea funcþiei de cãtre Andrei Marga. De asemenea, se
simte deja o creºtere de tonus în rîndurile þãrãniºtilor
(dintre toate partidele, P.N.Þ.C.D. are membrii cei mai cre-
dincioºi pentru cã aceastã credinþã s-a transmis prin tradi-
þia politicã familialã, este legatã în multe cazuri de priva-
þiuni, închisoare, deportãri). Ei ºi-au dorit mereu un lider
ºi Andrei Marga a dovedit cã are calitãþile necesare unui li-
der,  cã ºtie sã ajungã în frunte, cã este totdeauna pregãtit
pentru funcþie, cã are proiecte premeditate pe lîngã viziu-
nea sa de ansamblu asupra României, pe lîngã pragmatis-
mul (filozofic) al cãrui adept este. Dan Pavel apreciazã cã
„Marga are abilitãþi ºi talent de mare om politic”, „iar dacã
va candida în 2004 la funcþia de preºedinte al României, cu
siguranþã cã P.N.Þ.C.D. va avea o locomotivã în frunte, ca-
pabilã sã îl tragã înapoi în Parlament ºi chiar la guverna-
re”. Concluzia lui Cornel Nistorescu este cã Andrei Marga
nu e un „filosof nevinovat” ci un „om care vrea puterea, un
competitor nemilos”. Iar în ce priveºte P.N.Þ.C.D., „un par-
tid pe care-l credeam la pãmînt, obosit ºi sfîºiat de orgolii
i eftine, gãseºte resurse pentru redresare ºi lanseazã pe

scena politicã româneascã un om cu ambiþii mari, dublate
de culturã ºi o solidã experienþã organizatoricã”.

Primul gest politic al lui Andrei Marga, ca preºedinte, a
fost alegerea de-a stînga ºi de-a dreapta sa a doi reprezen-
tanþi din celelalte provincii istorice, Vasile Lupu ºi Cãtãlin
Chiriþã. Dar puterea i-o conferã totuºi, ardelenii. Cred cã
ardelenii vor ºi aºtepta de la Andrei Marga semnale. El este
de formaþie germanã, adept al multiculturalismului, al
subsidiaritãþii ºi ºtie, cred, cã din Transilvania va lua cea
mai mare parte a voturilor. Unul dintre cele mai aplicate
editoriale pe care le-am citit dupã congresul P.N.Þ.C.D. a
fost al Ioanei Lupea în Cotidianul de Transilvania din 22
ianuarie. Noului preºedinte al P.N.Þ.C.D. i se mai oferã o
oportunitate care ar fi chiar o misie: „ºansa de a reface filo-

nul transilvanist al P.N.Þ.C.D., poate crea acel partid trans-
etnic despre care vorbesc intelectualii ardeleni, români ºi
maghiari”. Cînd P.N.L. a semnat protocolul cu P.D.S.R. ºi îºi
pãstreazã mulþi reprezentanþi pe unde sînt bucate dulci,
cînd U.D.M.R. a semnat acelaºi protocol, cînd episcopul
Tõkés László este îndepãrtat tot mai mult de forumul unde
se iau deciziile, cînd liderii sãi sînt criticaþi pentru cã iau
decizii la Bucureºti, într-un cerc restrîns, multe cãi se des-
chid în faþa lui Andrei Marga.

1954, Brãdet (jud. Bihor); Familia, redactor; D espre calitatea
umanã, Piteºti, 2000.

MOLNÁR Gusztáv

Distribuþia regionalã
a blocurilor politice din
România

Pe baza rezultatelor alegerilor parlamentare din 26 noiem-
brie 2000, în cadrul sistemului partidelor din România pu-
tem identifica trei blocuri politice. Blocul social-democrat,
format din P.D.S.R., P.U.R., P.S.D.R. ºi ApR, blocul naþionalist
(P.R.M.+P.U.N.R.) ºi blocul de centru-dreapta (P.N.L., P.D.,
U.D.M.R. ºi P.N.Þ.C.D.). Pentru a obþine o imagine cît mai fi-
delã a raporturilor de forþe, luînd în considerare ºi ponde-
rea unor partide mici ºi chiar minuscule, calculele au fost
efectuate pe baza procentajelor pe judeþe realizate de parti-
de în alegerile pentru Camera Deputaþilor.

În blocul de centru-dreapta am inclus nu numai
P.N.Þ.C.D.-ul (considerînd cã rezultatul obþinut de C.D.R.
corespunde 99 la sutã ponderii acestui partid), dar ºi
P.N.L.-Câmpeanu, pentru cã indiferent de motivaþia lideru-

lui sãu, cei care ºi-au dat voturile pentru acest partid, l-au
considerat un partid de centru-dreapta. Din categoria parti-
delor minuscule am mai luat în considerare rezultatele Fo-
rumului Democrat al Germanilor din România ºi ale
P.U.N.R.-ului, pe baza urmãtoarelor considerente: orienta-
rea lor politicã poate fi identificatã (la alegerile pentru Se-
nat în Sibiu, F.D.G.R. a mers cu liberalii) ºi au obþinut un re-
zultat de peste 5 la sutã în cel puþin o circumscripþie electo-
ralã (germanii în Sibiu, P.U.N.R.-ul în Mureº). U.D.M.R.-ul ca
partid are o orientare clarã de centru-dreapta, fapt recunos-
cut ºi de acceptarea lui în organizaþia internaþionalã a parti-
delor creºtin-democrate.

Pentru a scoate în evidenþã diferenþele regionale, ponde-
rea celor trei blocuri politice este prezentatã la nivelul celor
opt regiuni de dezvoltare stabilite prin lege (regiunea Bucu-
reºti fiind reprezentatã de oraºul Bucureºti) ºi a celor douã
macroregiuni istorice ale României (Transilvania – împreu-
nã cu Banatul, Criºana ºi Maramureº – ºi Vechiul Regat).

Ponderea blocului social-democrat (B.S.D.), a blocu-
lui naþionalist (B.N.) ºi a blocului de centru-dreapta
(B.C .D.) în cele opt regiuni de dezvoltare ºi în cele douã
macroregiuni istorice ale României (Molnár–2001). Ci-
frele indicã media procentelor judeþene obþinute de par-
tide la alegerile pentru Camera Deputaþilor din 26
noiembrie 2000.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         B.C.D.
                                                                                B.S.D. (P.D.S.R.+ApR)                                B.N. (P.R.M.+P.U.N.R.)                              (P.D.+P.N.L.+P.N.L.-C.+
                                                                                                                                                                                                                                                         P.N.Þ.C.D.+U.D.M.R.+F.D.G.R.)

R. N-Vest                                                                20+4=24                                                                 19+3=22                                                   9+7+2+5+19+0=42
R. Centru                                                              18+4=22                                                                 15+2=17                                                   4+6+1+4+36+2=53
R. Vest                                                                      32+5=37                                                                 22+2=24                                                    9+9+1+5+5 +1=30
Transilvania                                               23+4=27                                                              19+2=21                                              7+7+1+5+20+1=41

R. S-Vest                                                                 46+4=50                                                                24+1=25                                                    7+4+1+5+5 +1=23
R. Sud                                                                       48+4=52                                                                 19+1=20                                                    7+6+1+4+0 +0=18
R. Bucureºti                                                       34+2=36                                                                 19+1=20                                                 11+9+2+12+1+0=35
R. S-Est                                                                    45+5=50                                                                 20+1=21                                                    6+7+1+4+0 +0=18
R. N-Est                                                                   48+4=52                                                                 19+1=20                                                    6+5+2+5+0 +0=18
V. Regat                                                              44+4=48                                                              20+1=21                                               7+6+1+5+0 +0=19

România                                                          37+4=41                                                              20+1=21                                               7+7+1+5+7 +0=27



Ovidiu PECICAN

Încã cineva:
româno-maghiarii ºi
maghiaro-românii

Articolul domnului Borbély Zsolt Attila, Ansamblul maghiari-
mii ºi transilvanitatea (Provincia, nr. 8), atent la aritmetica re-
laþiilor maghiaro-române dintr-o perspectivã onest asumatã ca
pur maghiarã, mã face sã înþeleg, prin unele dintre implicaþiile
sale, cît sîntem de nedrepþi cu toþii. Pe tabla noastrã de ºah încap
numai piesele albe ºi piesele negre. Dar cu combinaþiile de negru
ºi alb ce este de fãcut? Statisticile statelor naþionale împiedicã re-
þinerea unor astfel de nuanþe. În zilele lor bune, aceste statistici
sînt chiar creatoare. ªi astfel te poþi trezi cã bunica Ileana apãrea
în certificatul de naºtere de pe vremea kaiserului drept Ilona, cã

un maghiar împãtimit se numeºte, sã zicem, Radu Ionescu, ori,
invers – fiindcã a apãrut pe teren ºi inversul, vai! – domnul Forro
Iuliu, adicã Gyula, etaleazã veleitãþi de patriot român mai eroic
decît „românii-pur-ºi-simplu”. Cine vorbeºte despre amicii noºtri
„jumi-juma”, „fele-fele”? Cel mai adeseori nici chiar ei. Cineva
prudent din anturajul lor a avut deja grijã sã-i sfãtuiascã: e mai
prudent sã-þi þii gura, zi cã eºti român ori zi cã eºti maghiar, ce
minciunã poate fi în asta?!

Domnul Borbély, autorul unui text altminteri cumpãnit ºi
echilibrat, etaleazã o logicã bizarã. Dupã domnia sa, dacã vrei sã
ai actori transetnici, mai întîi trebuie sã-i naþionalizezi cu tot din-
adinsul: „… în sînul maghiarimii transilvãnene, ideea transilva-
nitãþii ºi-au asumat-o în arena politicã tocmai aceia care sînt
adepþi ai construcþiei ansamblului maghiarimii”. Conform acele-
iaºi logici, domnul episcop Tõkés László ar fi reprezentativ pen-
tru aceastã tendinþã, ºi nu altcineva. Dacã, deci, interesul pentru
ansamblul maghiarimii – este vorba de comunitatea maghiarilor
de pe mapamond – este punctul obligatoriu de trecere pentru
orice adept al transilvanismului (înþeles, acesta, ca dorinþã de
gestionare mai largã a propriilor probleme de cãtre ardeleni),
atunci se înþelege cã orice maghiar, fie transilvanist, fie maghiar
dornic doar de integrarea în marea comunitate a maghiarilor,
tot acolo va poposi la urmã. La fel, orice ins nãscut dintr-un pã-
rinte maghiar ºi altul de altã etnie, prin partea de identitate ma-
ghiarã asumatã va ajunge sã se resoarbã în marele rezervor al
maghiarimii, dacã nãzuinþa sa are drept þintã orizontul ardele-
nismului. Se înþelege cã, aºa stînd lucrurile, pentru domnul
Borbély nu existã decît „ei” ºi „noi”. Cineva cu pãrinþi de etnii di-
ferite va fi, nimic mai mult, decît maghiar sau altceva (german,
român, sîrb etc.).

Printr-o asemenea lecturã a transilvanismului, domnul
Borbély nu îngusteazã enorm doar lectura acestei – cum sã-i
spun?! – propuneri teoretice, dar contureazã totodatã ºi un mo-
del al apartenenþei la maghiarime uluitor de rigid ºi exclusivist.
Fiindcã, de-acum este clar: transilvanist, netransilvanist, orice
maghiar va fi recunoscut ca atare – de cãtre autorul articolului la
care mã refer – doar dacã va urma setul de valori al „adepþilor
construcþiei ansamblului maghiarimii” (citez din domnul
Borbély), adicã al Grupului pentru Reformã din U.D.M.R.

Mãrturisesc cã nu ºtiu mai nimic despre acest grup. Toate cu-
noºtinþele mele despre el se reduc la cele comunicate de chiar
domnul Borbély în acest articol. Dacã este sã iau în serios ceea ce
mi se spune aici – ºi nu am motive sã nu o fac –, atunci trebuie sã
înþeleg cã reforma doritã de acest grup este una conservatoare ºi
tradiþionalistã, în sensul replierii într-un naþionalism de secol
XIX, restrictiv ºi prudent în faþa alteritãþii etnice (ca sã nu zic mai
mult). Pe de altã parte, el este radical în opþiunea sa, din cîte îmi
amintesc despre poziþiile episcopului Tõkes.

Prin aceasta – rog sã fiu grabnic corectat dacã mã înºel –,
mergînd puþin mai departe ºi cãutînd sã vãd modelul astfel con-
turat undeva în trecutul aureolat al maghiarilor (însã bineînþe-
les cã ºi românii au unul la fel!), constat cã domnii Tõkes, Borbély
ºi, probabil, adepþii aceleiaºi direcþii politice, civice ºi naþionale
sînt mai maghiari decît înºiºi regii arpadieni, care, de bine de
rãu, au îngãduit pecenegilor ºi cumanilor sã se aºeze pe pãmîn-
turile lor. Ba chiar mai mult: i-au colonizat pe secui ºi pe saºi, în-
ze s t r îndu-i cu pãmînt ºi acordîndu-le privilegii. ªi, conform unei
binecunoscute teorii, îndelung contestate de majoritatea istori-
cilor români, i-au aºezat în Regatul Maghiar ºi pe pãstorii români
de la sudul Dunãrii, conduºi de cnezii lor cãtre nord. Unii dintre
aceºtia – pecenegi, cumani, secui – au devenit în modernitate
parte a naþiunii maghiare. Alþii (saºii, românii), nu! Dar, cel puþin
în Evul Mediu – epocã trecînd drept una de relativ întuneric ºi
barbarie faþã de lumea care urma sã se nascã odatã cu umanis-
mul, Reforma ºi marile descoperiri –, maghiarimea nu s-a conce-
put pe sine cu aceeaºi...  fermitate, lipsã de supleþe ori ce va mai
f i fiind, ca în interiorul nucleului dur al Grupãrii pentru Reformã
din U.D.M.R.

N-aº fi scris, ca român, aceste rînduri dacã gîndul meu n-ar fi
zburat cãtre o întîmplare trãitã în aceastã varã. Invitat de cîþiva
dintre studenþii mei la tabãra de la Bálványos, în staþiunea
Tuºnad,  sã organizez un workshop pe tema minoritãþilor ºi a in-
tegrãrii europene am ajuns sã cunosc ºi alþi tineri prezenþi acolo,
în acea zi. Printre ei s-a numãrat ºi un tînãr absolvent al medici-
nei, venit parcã din capitalã, care a mãrturisit cã el a sosit acolo
pentru a se odihni de dilemele identitare care îl frãmîntau. Pã-
rinþii lui erau, unul român, celãlalt maghiar, ºi la oricare dintre
rudele sale mergea, la un moment dat cineva spunea ceva jigni-
tor despre „cealaltã” etnie. Am înþeles atunci, ca într-o strãfulge-
rare, cît de greu respirabil putea sã i se parã colegului meu pînã
º i aerul din familia lui scindatã între douã limbi ºi douã culturi
(una majoritarã, alta minoritarã). El nu ne pomenea, nouã, celor
de faþã, despre dispreþul unor strãini faþã de jumãtate din moºte-
nirea geneticã ºi culturalã pe care o poseda. Era vorba chiar de
cei dragi, apropiaþi, rudele sale de sînge.

Iatã de ce cred cã, negociind sagace, cu floricele retorice ºi
s ubtilitãþi logice, soluþii pentru un viitor comun, nici românii,
nici maghiarii nu s-ar cuveni sã uite cã printre noi mai existã în-
totdeauna cineva, mai minoritar decît minoritarii „oficiali”, mai
vulnerabil ºi mai timid.

1959, Arad; UBB, Facultatea de Studii Europene, Cluj, conferenþiar;
Razzar (în colaborare cu Alexandru Pecican), Bucureºti, 1998; Lu-
mea lui Simion Dascãlul, Cluj, 1998.

SZOKOLY Elek

Polemici ºi pseudo-
polemici provinciale.
Post-scriptum

Repetatele referiri nominale (de peste zece ori într-un text de do-
uã pagini)1 la adresa mea ar trebui poate sã mã flateze. În acelaºi
timp, preocuparea faþã de umila mea persoanã, mai degrabã de-
cît faþã de opiniile exprimate în articolul la care se referã, ar tre-
bui sã facã inutilã orice replicã din partea mea. Nevoia nuanþãrii,
a profundãrii, clarificãrii unor idei aflate în joc mã obligã însã sã
revin cu precizãri.

Pent r u a veni în ajutorul cititorului aº dori sã reamintesc cã ar-
ticolul pseudo-polemic2 (t ext ul abordase doar colateral proble-
mele ridicate de Ovidiu Pecican3,  unele din aprecierile articolului
f iind însuºit e în mod „ilicit” de domnia sa) al subsemnatului se re-
ferea,  în ce priveºte dezbaterea de faþã, la douã chestiuni, legate în
subt eran, într-una singurã: contestarea legitimitãþii/necesitãþii
unui partid transetnic regional (transilvan), pe de o parte, ºi tenta-
t iva pulverizãrii obiectului unui astfel de partid (miºcãri) prin su-
blinierea excesivã a diversitãþii subregionale (de altfel, reale, du-
pã cum observasem eu însumi) în detrimentul celui mai mic numi-
t or comun care ar putea legitima demersul de mai sus, pe de alta.

Termenul pseudo- îºi mai aflã explicaþia ºi în regretul faþã de
lectura probabil neatentã a preopinentului meu datoritã cãreia
domnia sa s-a simþit dator sã aplice inutile ºarjãri colaterale. Ma-
joritatea acestora le-am ignorat. Dacã ar fi fost mai atent, ar fi pu-
tut observa cã articolul meu nu analiza de fapt chestiunea parti-
dului regional în sine, ci „o anume flexibilitate în citarea/inter-
pretarea unor texte” referitoare la acest subiect, respectiv reac-
þia nu lipsitã de semnificaþie a unor personalitãþi faþã de însãºi
ideea unui partid regional. Ceea ce este totuºi altceva. Ironia pse-
udo-polemicii noastre constã poate tocmai în faptul cã, întîmplã-
tor (sau nu?), mã vãd mai degrabã alãturi de domnia sa ca adept
„înrãit” al miºcãrilor civice, decît înregimentat în activul vreunui
partid, fie el ºi regional sau transetnic. Mã feresc, ce-i drept, de
„apologia” unor miºcãri cum ar fi Alianþa Civicã (ca ºi a liderilor
lor), în care investisem eu însumi multã energie ºi speranþe în
perioada sa romanticã, dar de ale cãrei limite democratice ºi vi-
raje duplicitare a trebuit sã devin repede conºtient. Dupã cum a
t rebuit sã devin conºtient de faptul cã, în ciuda civismului meu
a ng ajat (subliniat în mod prea puþin elegant de preopinentul
meu) rezultate palpabile într-o democraþie parlamentarã nu se
pot obþine decît printr-o activitate politicã propriu-zisã, deci de
partid, ca în toatã lumea democraticã consolidatã, activismul ci-
vic, oricît de onorabil ºi lãudabil, fiind doar un aliat util ºi nece-
sar, nu ºi suficient în sine. Ca atare, voi susþine fãrã teamã orice
iniþiativã onestã ºi sincerã în acest sens, chiar dacã mã voi abþine
sã mã implic – poate dintr-o eroare iraþionalã, cine ºtie? – în mod
nemijlocit. Mã alãtur deci fãrã rezerve cuvintelor uneia dintre
personalitãþile fondatoare ale Alianþei Civice, ea însãºi angajatã
politic într-o perioadã încã plinã de iluzii eurofile: „Ar fi poate
momentul sã reflectãm împreunã, colegii noºtri din societatea
civilã, dacã ºi în ce mãsura a fost benefic ca forþele cele mai refor-
matoare ale societãþii sã se lase de bunãvoie excluse din meca-
nismele deciziei, în speranþa cã societatea civilã va putea exerci-
ta o presiune suficient de mare asupra societãþii politice. Deo-
camdatã, este clar cã am ales o strategie de prea lungã duratã.
Poate ar fi timpul sã reflectãm la posibilitatea de a nuanþa aceas-
tã strategie ºi de a o dubla cu acþiunea politicã. Nu e adevãrat cã
puterea poate fi schimbatã fãrã putere.”4

În privinþa celeilalte chestiuni controversate (a tentativei de
a tomizare teoreticã a Provinciei noastre natale), dincolo de ar-
gumentarea superficialã (cum ar fi invocarea rezultatelor alege-
rilor locale din diferite oraºe ardelene!) în analiza cãreia nu do-
resc sã mã afund acum, domnia sa pronunþã o frazã cu care nu
pot decît sã fiu pe deplin de acord: „Este limpede cã greºeºte ori-
cine vede o Transilvanie monoliticã ºi unicolorã, la fel ca ºi cel
care desfiinþeazã identitatea istoricã a Transilvaniei în nu-
mele unei atomizãri.”5 (subl.n.) Este tocmai ceea ce am încercat
sã demonstrez în articolul în cauzã (chiar dacã am reuºit sã tre-
zesc, din pãcate, mai multe sensibilitãþi – pentru care datorez
scuze – decît raþionamente). Dacã mesajul articolului anterior al
partenerului meu de discuþii ar fi fost cel de mai sus, polemica
noastrã ar fi fost lipsitã de obiect. Cum va reuºi însã domnia sa sã
împace aserþiunea din fraza de mai sus cu mesajul indubitabil
opus, exprimat în articolul anterior, constituie dilema pe care va
trebui s-o rezolve singur. Mie nu-mi rãmîne decît sã fac trimitere
la citirea/recitirea articolelor în cauzã ºi sã mã bizui pe inteligen-
þa criticã ºi obiectivitatea cititorului.

Lectura neatentã ºi citarea aproximativã se rãzbunã însã din
plin în privinþa confuziei (?) introduse de autorul cugetãrilor de

mai sus dintre noþiunea de „þarã” ºi „stat”. Sã nu ºtie preopinen-
tul meu care este diferenþa dintre cele douã noþiuni? Statul na-
þional unitar, citat de mine ºi sacralizat de domnia sa, sã fie tot
una cu þara în care trãieºte/trãim – indiferent cum s-ar fi numit
de-a lungul timpurilor – de aproape un mileniu? Nu mã îndoiesc
cã domnia sa ºtie foarte bine acest lucru, dupã cum cunoaºte
exact ºi sensul ghilimelelor (semnelor citãrii) într-un text, deºi se
foloseºte de acestea în mod eronat pînã ºi în „probarea sacrile-
giului” sãvîrºit de subsemnatul. ªi chiar dacã metafora plasticã
(„vaca sfîntã”) care putea stîrni unora o revoltã patrioticã vecinã
cu delaþiunea, recunosc, nu-mi aparþine (dupã cum nici „zefle-
meaua” asociatã), sînt dator sã mi-o asum chiar ºi în eventualita-
tea ameninþãrii unor acte inchizitoriale.6

Sacralizãrile, de orice fel, or fi avînd rostul lor mai ales în spa-
þiile în care nu pãtrunde raþiunea. Mã îndoiesc totuºi, cã Provin-
cia ar trebui sã fie templul adecvat unor astfel de mistici politice.
„Fervoarea cvasi-religioasã” nu constituie doar un act mistic/mi-
t ic coborît într-un spaþiu laic prin excelenþã. Constituie din pãca-
te ºi o frînã pãguboasã a schimbãrii mentalitãþilor ºi modelelor
ruraliste incompatibile cu modernitatea, „individualismul bur-
ghez ºi raþionalitatea cartezianã”. Poate cã ar fi timpul ca ba-
rem în secolul XXI sã depãºim în mod conºtient aceste ambigui-
tãþi intelectuale. Or, reproºurile (sã nu spun: înfierarea) la adre-
sa gesturilor desacralizatoare nu fac decît sã întãreascã acea logi-
cã tribalã a majoritãþii pe care o semnaleazã cu multã acurateþe
Ovidiu Pecican însuºi7. La tentaþiile sale „cvasi-religioase”
nu pot sã rãspund mai bine decît citînd-o pe Antonela
Capelle-Pogãcean din acelaºi numãr al Provinciei care observã
cu precizie chirurgicalã cã „insuficienþa travaliului critic asupra
trecutului naþional trimite la un fenomen mai general, ºi anume
la rezistenþa la desacralizarea tradiþiilor naþionale romantice, în
speþã a tradiþiei stato-naþionale unitare. Ne aflãm azi într-o situa-
þie oarecum paradoxalã. Fidelitatea vis-à-vis de tradiþia statului
naþional unitar e dominant afirmatã, tentativele de revizuire ale
acestei tradiþii 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 socie-
tate în care integrarea, coeziunea socialã, solidaritatea membri-
lor sãi sînt extrem de reduse. Sacralizarea tradiþiei þine în acest
caz mult de inerþie ºi de neputinþa de a constitui o comunitate po-
liticã.” 8 Cred cã orice adaos ar fi inutil.

Nuanþãrile Polemicii provinciale  mi se par totuºi utile pen-
tru focusarea mai clarã a profilurilor noastre provinciale. În ace-
laºi timp mã agãþ cu speranþã de sintagma – spaþiu comun – cu
care îºi încheie preopinentul meu replica. Dacã spaþiul la care se
re fe r ã  este identic totuºi cu cel pe care noi îl numim în mod con-
venþional Transilvania, respectiv cu cel al unei dezbateri lipsite
de tabuuri, sînt gata sã renunþ cu bucurie la continuarea duelului
fratern.

Note:
1.  Ovidiu Pecican: Po lemici provinciale, Provincia nr. 8, 2000.
2.  Szokoly Elek: Ep p ur  si muove. Pledoarie pentru provincia „in-
existentã”, Provincia nr. 7, 2000.
3.  Ovidiu Pecican: Par tid  transetnic sau forum civic?, Provincia
nr. 6, 2000.
4.  Smaranda Enache: Nu e adevãrat... Fragment din mesajul adre-
sat Adunãrii Generale a Ligii Pro Europa, Pro Europa nr. 2, 1999.
5.  Ovidiu Pecican: Po lemici provinciale,  Provincia nr. 8, 2000.
6.  O pot face cu atît mai lesne cu cît, fiind un om liber, nu sînt silit
sã-m i  cenzurez gîndurile ºi sã-mi drãmuiesc cuvintele de teama ratã-
rii vreunei cariere.
7.  Ovidiu Pecican: Par tid  transetnic sau forum civic,  Provincia
nr. 6, 2000.
8.  Antonela Capelle-Pogãcean: Ob servaþii pe tema creãrii unui
p artid regional, Provincia nr. 8, 2000.
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Harald ROTH

Despre utopia
unei istoriografii
a Transilvaniei
sau pledoarie împotriva
persoanei întîi
singular ºi plural

În cadrul acestei sesiuni anuale (a Arbeitskreis für Sieben-
bürgische Landeskunde, n.tr.) am dezbãtut probleme legate
de istoriografie, în special cele privitoare la aspectele ºtiinþi-
fice ale istoriei istoriografiei despre Transilvania.

Problematica acestei sesiuni indicatã deja în titlul ei, în ce
mãsurã „istoriografia Transilvaniei” este vãzutã ºi practicatã
drept provocare ºtiinþificã sau sarcinã politicã, a rãmas însã
destul de marginalã. Astfel rãmîne valabilã întrebarea: existã
o „istoriografie a Transilvaniei” sau este doar un postulat teo-
retic al istoriografiei moderne, de fapt o utopie? În ultimul
veac ºi jumãtate au fost scrise o serie de istorii ale Transilva-
niei care ori au pretins cã sînt produsul ºi sinteza cunoaºterii
ºtiinþifice, ori au exprimat fãrã echivoc finalitatea politicã.
Toate încercãrile de a scrie o istorie cuprinzãtoare ºi sinteticã
a Transilvaniei stau sub povara unei grele ipoteci, aceea a
scindãrii în trei grupuri istoriografice cu sfere de influenþã
externã proprii, care se întîlnesc în cel mai bun caz doar par-
þial, urmînd în schimb cãi separate. Grupurile de istorici de
limbã românã, maghiarã ºi germanã fac parte din ºcoli pre-
ponderent diferite, cu caracteristici proprii, lucreazã pe do-
menii proprii, considerate ca fiind „originare”, folosesc de re-
gulã izvoarele ºi bibliografia proprie (fiind accesibilã din
punct de vedere lingvistic) – pe scurt: practicã o istoriografie
de grup.

Avînd în vedere marile progrese în discursul teoretic in-
ternaþional despre istorie ºi istoriografie, despre identitate,
etnicitate ºi naþiune din ultimele douã decenii ar trebui sã
presupunem cã ºi aici au fost încercãri de a depãºi viziunea
strîmtã de grup ºi de a se racorda la nivelul actual al comuni-
tãþii ºtiintifice (scientific community).

O ºtiinþã a istoriei orientatã dupã rezultatele teoriei istori-
ce, a cercetãrii sociale ºi a antropologiei istorice presupune o
despãrþire categoricã ºi radicalã de categoriile depãºite care
odinioarã au putut servi ca motivaþie pentru cercetarea
istoricã.

Astfel cercetarea istoricã ºi istoriografia ar trebui practica-
te doar în scopul cunoaºterii istorice ºi ar trebui sã fie lipsite
de „finalitate”. Ar trebui mãcar sã se considere libere în mod
radical de orice finalitate politicã pentru a satisface exigenþe-
le discursului ºtiinþific contemporan ºi pentru a fi luate în se-
rios pe scena internaþionalã.

Veþi considera, probabil, cã v-am plictisit cu asemenea ba-
nalitãþi. Desigur, toate acestea sînt banalitãþi – dar dacã este
aºa, de ce le este greu atîtor generaþii de istorici sã le ºi punã
în practicã? De ce aceste banalitãþi nu sînt luate în considera-
re de istoriografiile Transilvaniei?

Îngãduiþi-mi, vã rog, sã invoc cîteva din aceste banalitãþi:
Unul dintre aceste „lucruri fireºti” ar trebui sã fie distanþa-

rea fãrã echivoc de la persoana întîi singular ºi plural: deci nu
poate fi vorba de „istoria noastrã” sau de „strãmoºii mei”, la
fel cum nu putem vorbi nici despre trecutul „poporului nos-
tru” (orice s-ar înþelege prin asta) ºi nici de trecutul statului
în care „noi trãim”. „Noi” nu am participat la istorie prin gînd
ºi faptã. Cei care au hotãrît istoria, pe care îi cerceteazã sau
despre care scriu istoricii, au fost alþii, iar relaþia noastrã ca
indivizi sau ca grup cu aceºtia nu este deloc de interes. Obiec-
tul istoriografic este o abstracþie distantã ºi care aparþine tre-
cutului, care nu stã în nici un fel într-o relaþie directã cu per-
soana întîi a prezentului.

Cîte lucrãri istorice despre Transilvania existã în care
aceastã banalitate predatã studenþilor din anul întîi sã fie
transpusã în realitate?

Un alt aspect, care astãzi nu mai este pus la îndoialã, este
concluzia istoriografiei contemporane cã „naþiunile” ºi „po-
poarele” sînt imagined communities, deci nimic altceva de-
cît comunitãþi imaginare, care nu existã în mod real. Desigur,
aici diferiþii ardeleni s-ar opune, deoarece, deºi ar înþelege cã
un englez sau un german poate avea îndoieli asupra constitu-
irii propriei naþiuni sau etnii, care este prea eterogenã ºi fãrã

conºtiinþã colectivã, sînt de pãrere cã diferitele grupuri care
trãiesc în Transilvania ar fi, dimpotrivã, un bun exemplu pen-
tru existenþa istoricã de lungã duratã a comunitãþilor etnice.
Cît de profunde pot fi oare rãdãcinile acestei erori? Oare în ce
mãsurã se pot desprinde istoricii înºiºi de acele construcþii
ale colectivelor naþionale ºi etnice care au fost concepute,
propagate ºi asumate abia în secolul al XIX-lea?

Þãranii români din Munþii Apuseni au învãþat cu greu cã pe
lîngã confesiune ºi limbã mai existã ºi alte trãsãturi comune cu
locuitorii de la sud ºi est de Carpaþi. Nici secuii sau ceangãii din
Ciuc n-ar fi vãzut de la sine legãtura lor cu crescãtorii de cai din
Pustã, la fel cum ºi þãranul sas din Valea Hîrtibaciului sau meº-
teºugarul sas dintr-un oraº de pe Tîrnave nu s-ar fi considerat
legat de Prusia, Bavaria sau de orice alt teritoriu german. Acest
sentiment al apartenenþei faþã de oameni strãini ºi îndepãrtaþi
care sã treacã peste regiuni ºi hotare a trebuit sã fie întîi creat
de propaganda naþionalã. De multe ori doar întîmplarea a de-
cis în ce grup va ajunge individul – orice ardelean ar trebui sã
chestioneze cu atenþie istoria familiei sale. Identitatea localã ºi
regionalã, în care desigur au existat delimitãri sociale, juridi-
ce, confesionale ºi lingvistice, a fost marginalizatã ºi înlocuitã
într-un proces care a durat aproximativ 150 de ani – sau cinci
generaþii – de o identitate naþionalã construitã ºi cuprinzãtoa-
re. Deci pe parcursul unei perioade destul de lungi pentru a-i
face pe contemporani sã creadã cã întotdeauna ar fi fost aºa,
deoarece (s-a demonstrat ºtiinþific) memoria colectivã nu are
o duratã mai lungã de trei sau patru generaþii.

Este de la sine înþeles, cã istoricul nu se desprinde fãrã di-
ficultãþi de societatea cãreia îi aparþine ca ºi de identitatea co-
lectivã a acesteia. Avînd în vedere responsabilitatea lor în ce-
ea ce priveºte propagarea, cultivarea ºi pãstrarea identitãþi-
lor, poate, mai mult, chiar trebuie sã reflecteze asupra identi-
tãþii proprii ºi a grupului. Abia dupã aceea devine posibilã re-
flecþia despre persoana întîi, ceea ce înseamnã cã cel aflat în
cãutarea cunoaºterii nu va mai cãdea pradã tentaþiei de a-ºi
transpune propria identitate asupra oamenilor care acþio-
neazã în istorie.

Cît de des se poate întîlni aceastã capacitate la membrii
breslei istoricilor care se ocupã de Transilvania?

În final ar trebui amintitã o a treia banalitate.
Background-ul religios sau confesional al autorului nu es-

te în principiu de interes pentru propria-i activitate istorio-
graficã. Aºa sã fie oare? Nu avem mai degrabã de-a face în tra-
tarea temelor transilvane cu o istoriografie confesionalã? Oa-
re istoricii nu se limiteazã chiar ºi în cadrul temelor din afara
religiei ºi a bisericii aproape exclusiv la un singur grup confe-
sional (de regulã propriu) acordîndu-i de multe ori respecti-
vei biserici locul de onoare? Aceastã constatare este cu atît

mai valabilã în cazul istoriei ecleziastice, unde includerea a
mãcar douã dintre numeroasele comunitãþi confesionale ale
Transilvaniei reprezintã excepþia. S-a nãscut oare generaþia
capabilã sã se desprindã de persoana întîi, sã depãºeascã ba-
nalitãþile arhicunoscute ºi sã ajungã la o viziune care sã sti-
muleze într-adevãr cunoaºterea, pentru a scrie într-adevãr o
„istorie ecleziasticã” a Transilvaniei?

Sã ne îndreptãm atenþia spre exemple care sã ilustreze
unele tendinþe, spre cîteva dintre punctele critice ale istorio-
grafiei actuale despre Transilvania. Astfel apare întrebarea –
pentru a opera cronologic – de ce aproape fiecare publicaþie
în limba românã trebuie sã înceapã ori cu susþinerea teoriei
daco-romane sau cu afirmaþii de principiu despre vechimea
mai mare sau superioritatea demograficã a românilor asupra
ungurilor? Oare abia aceastã mãrturisire deschisã acordã le-
gitimitate preocupãrilor legate de Transilvania?

ªi pentru a continua pe aceastã cale se ridicã întrebarea,
de ce trebuie infirmarea continuitãþii sã devinã introducerea
celor mai multe scrieri maghiare despre regiune, aºa cum
apare într-o recent publicatã istorie a bisericii catolice din Ro-
mânia în secolul XX.

De ce aceastã temã nu poate fi lãsatã pe seama specialiºti-
lor în istorie veche, astfel încît istoricii care se ocupã de isto-
ria transilvanã a ultimului mileniu sã se poatã concentra asu-
pra propriului obiect de cercetare?

De ce, aº întreba mai departe, este atît de greu sã se abþinã
istoricii de a da trecutului Transilvaniei conotaþii etnice, ca

una din cele „trei þãri române” sau ca strãbuna þarã maghia-
rã? Istoriografia sãseascã prezintã aceleaºi tendinþe atunci
cînd îºi trateazã temele atît de etnocentric, încît cititorii din
spaþiul germanofon ajung la concluzia cã Transilvania ar fi
fost – ca ºi Prusia Orientalã – aproape în totalitate germanã,
un fel de þarã germanã.

ªi de unde provine oare încãpãþînarea cu care fiecare þine
la erorile sale, fie aºa-numitele „lupte pentru libertate” ( sza-
badságharc, n. trad.) ale nobilimii ºi a unei pãrþi a maghiari-
lor, fie aºa-numita primã unificare a României acum 400 de
ani, fie presupusa bisericã popularã (Volkskirche, né pegy-
ház,  n. trad.) moºtenitã din vechime sau cel mai vechi sistem
ºcolar al saºilor?

Cã în acest context etnonimele în înþelesul lor actual defini-
te ºi impuse abia în secolul al XIX-lea – fie cã este vorba de ro-
mâni, de maghiari sau de saºi – sînt proiectate asupra unor pe-
rioade istorice mult îndepãrtate, pot fi acceptate ca niºte gafe.

Fireºte, am supradimensionat starea de fapt ºi am formulat
provocativ pentru a lãsa sã se întrevadã tendinþele dominan-
te. Existã desigur deja încercãri îmbucurãtoare de a depãºi
persoana întîi ºi de a se integra discursului internaþional de
specialitate – în cadrul sesiunii noastre i-am putut saluta pe
cîþi va dintre referenþii ºi participanþii care au contribuit deja
decisiv în acest sens. Pe de altã parte, aceste încercãri ºi auto-
rii lor întîlnesc adeseori în cadrul propriului grup dispreþ, sînt
discreditaþi ºi marginalizaþi – ºi anume în favoarea reprezen-
tanþilor persoanei întîi. Apãrãtorii acestei nenorocite persoa-
ne întîi, care continuã în principal ruinele secolului al XIX-lea,
fac un deserviciu nu doar grupului lor, ci ºi studiilor regionale
despre Transilvania în general, care pur ºi simplu nu sînt luate
în serios de disciplinele învecinate, de potenþialii interesaþi,
de oamenii de ºtiinþã exigenþi din afara domeniului.

Nu vreau însã sã-i disculp în nici un fel pe aceia pe care-i re-
prezint. Autorii de origine sãseascã adesea au cãzut ºi cad pra-
dã în Transilvania ca ºi în Germania unidimensionalitãþii, de
fapt persoanei întîi. Numai cã aceia care lucreazã în Germa-
nia, Austria sau altundeva în strãinãtate, au ºansa suplimen-
tarã de a trece peste etnocentrismul propriu, deoarece se aflã
cu lucrãrile lor alãturi ºi în concurenþã cu cercetarea ºtiinþifi-
cã internaþionalã instituþionalizatã ºi recunoscutã. Pentru a fi
mãcar observaþi, trebuie sã þinã pasul cu aceste exigenþe. La
aceasta se adaugã ºi eforturile depuse pentru a-i interesa pe
specialiºtii care nu sînt legaþi de regiune în vederea cercetãrii
acesteia – istoria ei variatã ºi izvoarele bogate reprezintã cele
mai bune premise pentru o astfel de activitate. Fireºte cã
aceste eforturi dau roade doar în mãsura în care aceastã pro-
movare a interesului se face nu din perspectiva punctului de
vedere sãsesc, ci pornind de la atitudinea criticã faþã de pro-
priul grup, apoi dintr-o perspectivã general-transilvanã ºi, în
sfîrºit, într-un cadru comparatist european. În aceste condiþii
existã posibilitatea de a fi luat în serios ºi de a se integra în
cercetarea regionalã europeanã devenitã interdisciplinarã.

Istoria Transilvaniei – cei adunaþi aici o ºtiu foarte bine –
are multe de oferit ºi se poate compara fãrã probleme cu ori-
ce altã regiune europeanã. Dar istoriografia de grup din
Transilvania este depãºitã, fiind o moºtenire a secolului al
XIX-lea – cu unele rãdãcini chiar în epoca modernã timpurie
– pe care secolul al XX-lea n-a fost în stare sã-l depãºeascã. În
secolul al XXI-lea nu mai are ce cãuta. Pe scurt: persoana întîi
este „out”.

ªi totuºi se ridicã întrebarea: existã vreun motiv pentru
optimism? Va putea comunitatea micã a acelora care nãzu-
iesc sã depãºeascã miturile cu care au crescut, sã gãseascã ºi
alþi aderenþi? Sau continuãm aºa cum am fãcut ºi pînã acum?
O schimbare în viziunea istoricã nu poate fi reglementatã
prin lege sau prin schimbãri biologice; probabil doar trans-
formarea societãþii va aduce schimbãrile necesare. Dar istori-
cii pot deveni ºi avangardiºtii societãþii, aºa cum s-a întîmplat
la sfîrºitul secolului al XVIII-lea ºi în secolul al XIX-lea, în epo-
ca modernã cu construirea persoanei întîi, deci a identitãþii
naþionale ºi a miturilor. O istoriografie contemporanã des-
pre Transilvania ar trebui sã fie iniþial destructivã, într-o anu-
mitã mãsurã pre-modernã, ºi sã lase istoria regiunii ca întreg
– faþã de grupurile izolate cu istoriile lor particulare – sã iasã
în prim-plan.

N-ar fi oare o istoriografie astfel înþeleasã despre Transil-
vania o provocare ºtiinþificã? Trebuie cu orice preþ sã rãmînã
o utopie?
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Ovidiu PECICAN

A înþelege a devenit
crucial, ºi nu
a demonstra

1. Mãrturisesc cã atunci cînd am conceput, împreunã cu Molnár
Gusztáv, cele trei întrebãri ale chestionarului de faþã am simþit
cã, formulîndu-le, încercam sã ajung la colegii mei de meserie ale
cãror preocupãri – mult mai ample ori, dimpotrivã, mai circum-
scrise – îi fãceau sã treacã indiferenþi (ori chiar ostili) faþã de
aceastã prioritate. Chestiunea, detaliatã în trei pãrþi autonome,
este una singurã. Am formulat-o în forma cea mai neprovocatoa-
re cu putinþã nu din pricina unei neîndemînãri jurnalistice, cît
pe ntru a nu inflama un subiect care pentru mulþi colegi pãrea sã
fie... tabu.

Ca ºi în cazul psihanalizei însã, unde viitorul expert este ºi
primul ins supus analizei, onest este ca întîiul care rãspunde în-
trebãrilor proprii sã fie cel care a formulat întrebarea. Voi spune
prin urmare cã doresc, într-adevãr, o asemenea istorie totalizan-
tã, globalã, adãugînd imediat cã o vãd adiþionalã celorlalte ver-
siuni (germanã, maghiarã, românã, evreiascã etc.). Nu se pune,
cre d, problema unei dizlocãri, ci a unei completãri a reprezentã-
rilor istoriografice despre trecut cu încã o direcþie. Folosul ei ar fi
imediat sesizabil, devenind vizibile imediat raporturile sociale,
politice, etnice, culturale, de mentalitate între diversele comuni-
tãþi umane care au alcãtuit, de la o perioadã la alta, populaþia
Transilvaniei.

Un alt profit – pe care nu vreau sã îl trec cu vederea – ar fi cã
un astfel de proiect ar furniza date ºi interpretãri utile ºi redi-
mensionãrii fiecãreia dintre versiunile focalizate etnic. S-ar înlã-
tura astfel erorile de perspectivã ºi s-ar îngusta ºansele ca versiu-
nile manipulate ideologic sã aibã credibilitate în ochii cititorului
mai puþin avizat.
2. Nu este strict necesar – deºi ar fi un frumos gest de solidarita-
te intelectualã – ca, pentru a scrie o astfel de istorie comunã în-
tregii populaþii ardeleneºti, sã se alcãtuiascã echipe de experþi re-
crutaþi din rîndul celor trei etnii proeminente în trecut (români,
maghiari, germani). La urma urmei, o echipã de istorici români –
sau evrei, sau maghiari etc. – cu un program onest asumat ºi
nuanþat formulat în principalele lui compartimente, ar putea da
o sintezã valoroasã de istorie a Transilvaniei chiar ºi fãrã a apela
la alibiul – „corect politic” – al includerii de reprezentanþi ai alte-
ritãþii în echipã.

Nu cred cã este obligatoriu, într-o etapã cînd încã nu s-au eli-
minat suspiciunile reciproce, sã se apeleze la echipele mixte. Pe
de altã parte, þin sã menþionez explicit cã o asemenea echipã mi
s-ar pãrea o realizare în sine, satisfãcînd exigenþele minimale ale
aºezãrii pe noi baze a încrederii reciproce ºi, la urma urmei, ale
convieþuirii.

Revenind însã la ipoteza istoriei „transetnice” scrisã de o
echipã monocromã, esenþial este cred ca viziunea acesteia sã fie
una vãdind respect ºi interes real faþã de aporturile tuturor co-
munitãþilor ardeleneºti care au asigurat dezvoltarea vieþii din
provincie de-a lungul timpului. Aici este de vãzut cum stãm cu
adevãrat, fiindcã altminteri s-au mai vãzut versiuni naþionaliste
girate ºi de cîte un component minoritar al colectivului redac-
þional...

În cazul unei asemenea opþiuni, personal aº apela, în orice
caz, mãcar în stadiul în care lucrarea ar fi gata într-o primã ver-
siune, la lectura avizatã a cîtorva colegi de altã etnie, experþi în
problematica investigatã.

Aº sublinia ºi faptul cã, pentru a da la ivealã o asemenea ver-
s iune nu mi se pare esenþial ca autorii sã cunoascã în detaliu fie-
care epocã ºi fiecare dintre variantele „etnic” configurate despre
acele epoci. Atunci cînd scriem sinteze nu cred cã este datoria
noastrã sã investigãm, la rîndu-ne, punct cu punct, mãruntaiele
unui moment istoric. Abilitãþile care se cer în acest caz îmi apar
ca fiind de altã naturã, ºi anume: se cere cuprins cu privirea ori-
zontul pe cît posibil întreg al studiilor publicate pînã în acel mo-
ment. Se mai dovedeºte util apoi un simþ al proporþiilor (pentru
a nu umfla un element sau altul al trecutului în detrimentul ce-
lorlalte), deci abilitãþi de constructor. În fine, este nevoie de o ex-
celentã capacitate de sintezã, prin eliminarea detaliilor nesemni-
ficative ºi includerea esenþialului în vederea accederii la o viziu-
ne echilibratã, în care cititorii diverselor comunitãþi istorice

transilvane sã se recunoascã. Aici este pariul ºi nu multã lume ar
fi în stare sã îl împlineascã.
3. Problemele care au implicat contactele interetnice obligã la
verificarea percepþiilor proprii conform unui celebru adagiu la-
tin: audiatur et altera pars. Prin urmare, chestiunile legate de
viaþa economicã ºi socialã, de raporturile politice nu au cum sã
fie omise dintr-o asemenea abordare. Dar nici mãcar cele þinînd
de cultura fiecãrui grup etnic nu sînt scutite de aceasta. Un sin-
gur exemplu: cum poþi înþelege arhitectura bisericilor româneºti
de lemn din Transilvania, ortodoxe fãrã a fi bizantine? Dar a ce-
lor de piatrã, tot româneºti ºi tot ortodoxe, deºi baroce ca formã,
din secolele XVIII-XIX? Inutil sã mai atrag atenþia asupra conta-
minãrilor reciproce în domeniul portului popular, a liniilor me-
lodice folclorice ºi a miºcãrilor dansului tradiþional.

Pe  scurt, foarte puþine lucruri din trecutul propriu pot fi înþe-
lese fãrã a apela la trecutul celorlalþi. Rezultã de aici cã a înþelege
a devenit crucial, ºi nu a demonstra.

t

K. LENGYEL Zsolt

Criteriile
operei „totale”

1. O  ast fel de lucrare este de mult timp aºteptatã în cercul oameni-
lor de º t iinþã ºi al cãrturarilor. Acest lucru este evident ºi prin fap-
t ul cã au existat deja încercãri în acest sens. Din partea maghiarã,
cea mai avansatã lucrare de acest gen este Istoria Transilvaniei
în t rei volume, realizatã de Ins titutul de Istorie al Academiei
Maghiare de ªtiinþe,  care a fost publicatã apoi ºi într-un singur vo-
lum,  în limba maghiarã ºi în mai multe limbi strãine. Din partea
s aº ilor ardeleni, lucrarea intitulatã Micã istorie a Ardealului a lui
Harald Roth, publicatã întîi în limba germanã, iar mai recent, în-
t r- o ediþie revãzutã, în limba maghiarã, oglindeºte cel mai convin-
g ãt or intenþia de a trata subiectul într-un mod cuprinzãtor. Nu am
cunoº t inþã de un exemplu asemãnãtor în istoriografia românã.

Dar din ce punct de vedere sã fie „totalã” lucrarea doritã? Isto-
riile Transilvaniei apãrute pînã în prezent, cuprinzînd o perioa-
dã de timp mai micã sau mai mare, nu sînt parþiale numai pentru
cã se concentreazã asupra relaþiei româno-maghiare, româno-
germane sau maghiaro-germane, ci ºi pentru cã unele se axeazã
pe istoria politicã, altele pe cea culturalã, socialã sau economicã.
Cele douã lucrãri amintite mai sus încearcã sã combine metodele
ºi rezultatele diferitelor ramuri ale ºtiinþei istoriei – ºi cu succes
considerabil –, dar, desigur, pregãtirea profesionalã individualã
a autorilor limiteazã aceastã privire de ansamblu asupra subiec-
tului. Pentru cã oricît de pregãtit ar fi un istoric, el nu poate avea
aceeaºi erudiþie în toate disciplinele ºi ºtiinþele asociate care ar
putea avea un cuvînt de spus în tratarea subiectului.

Cauza cel mai greu de demonstrat sau de negat a acestor ac-
cente unilaterale o constituie concepþia autorilor privind defini-
þiile. În faptul cã încearcã sã includã Transilvania în istoria uni-
versalã a naþiunii de care aparþine o comunitate etnoculturalã
din Transilvania ºi sã o trateze ca parte a þãrii-mamã din perioa-
da respectivã sau în funcþie de aceasta. În acelaºi timp, ei nu nea-
gã faptul cã anumite trãsãturi determinante ale acestei regiuni
provin din situaþia oarecum intermediarã a acesteia, avînd ca re-
zultat un anumit grad de independenþã. Drept consecinþã comu-
nã a abordãrii din punct de vedere al istoriei naþionale, respectiv
regionale, apare o formulã de integrare dualã, conform cãreia,
în general, a existat un sistem de relaþii în interiorul Transilva-
niei care, permanent sau pe intervale de timp, s-a aliniat unor
sfere de influenþã de nivel mai înalt, într-o anumitã mãsurã reci-
proc exclusive, maghiare, române sau – în anumite perioade –
germane (austriece), eventual s-a asimilat acestora, din proprie
iniþiativã sau în urma presiunilor externe. Istoriile Transilvaniei
pot deveni parþiale tocmai prin accentuarea anumitor conotaþii
externe ale integrãrii intraregionale, reuºite sau eºuate. Pentru a
rãmîne la cele douã exemple menþionate, perspectiva „sãseascã”
este prezentã pe alocuri la Roth – în cazul lui, nu în forma unei þã-
ri-mamã, ci prin aprecierea favorabilã a influenþei dinastiei
Habs burgice asupra Transilvaniei –, la fel cum apare perspectiva
„maghiarã” în lucrarea în trei volume din Budapesta, care por-
nea de la cadrul þãrilor Sfintei Coroane.

Prin urmare, existã cel puþin trei modalitãþi prin care istorio-
grafia referitoare la Transilvania poate învinge parþialitatea de

pînã acum. În primul rînd, prin elaborarea unui model funda-
mental de analizã a relaþiilor româno-maghiaro-germane ºi an-
trenarea în acest model a celorlalte naþionalitãþi, dupã specificul
perioadei studiate. În al doilea rînd, mesajul imaginii deja rotun-
jite în acest fel trebuie formulat de diverse ramuri ale istoriogra-
fiei ºi discipline asociate, prin apelul la interdisciplinaritate. Iar
în al treilea rînd, ar trebui întãritã baza de cercetare regionalã.
Un punct de vedere care înlesneºte aceastã din urmã sarcinã este
una din mãsurile originalitãþii istoriei Transilvaniei, ºi anume
autonomia, care – fie ea relativã sau de un nivel mai înalt – putea
fi un scop în sine sau eventual un punct de sprijin în aºteptarea
unei afilieri dorite dar imposibile la momentul respectiv. În con-
secinþã, o întrebare de bazã a analizei din punct de vedere regio-
nal se referã la funcþia pe care i-o atribuiau dezvoltãrii indepen-
dente a Transilvaniei, rezultatele finale pe care le aºteptau de
la aceasta a numite popoare sau comunitãþi care trãiau aici, în
diferite momente ale istoriei.
2. Pe calea indicatã în rãspunsul precedent, doar un grup de mai
mulþi specialiºti ar putea sã-ºi asume cu sorþi de izbîndã aceastã
sarcinã. Ar trebui sã fie reprezentate toate ramurile ºtiinþelor
umaniste, de la arheologie la etnografie, de la lingvisticã la isto-
ria artei, de la politologie, istoria economiei pînã la sociologie.
Dintre diferitele metode trebuie aleasã cea potrivitã în funcþie de
întrebãrile-cheie ale fiecãrei perioade în parte.

Ar fi indicat sã se lucreze cu un grup de autori care este mixt ºi
din punct de vedere al naþionalitãþii. Astfel ar fi mai uºoarã colec-
tarea ºi evaluarea literaturii de specialitate produse în diferite
limbi ºi totodatã s-ar reuni concepþiile de definire a istoriilor na-
þionale în cadrul unui proiect de istorie regionalã. Conceptele ºi
modalitãþile de expunere detaliatã, iar apoi de realizare a acesto-
ra ar trebui discutate în cadrul unei consfãtuiri profesionale, du-
pã evaluarea printr-un chestionar a cerinþelor tematice ºi a posi-
bilitãþilor de colaborare a autorilor.

Pe parcursul elaborãrii conþinutului planului ºi scrierii lucrã-
rii trebuie pus un accent deosebit pe evaluarea culegerilor de do-
cumente ºi a textelor publicate în ultimii zece ani. În vederea rea-
lizãrii unei istorii regionale cuprinzãtoare, autorii nu pot efectua
cercetãri de bazã în arhive, dar trebuie neapãrat sã se bazeze pe
surse tipãrite. În acest domeniu am putut fi martorii unei activi-
t ãþi publicistice intense în anii trecuþi atît în Ungaria ºi România,
cît ºi în þãrile occidentale. Aceleaºi observaþii sînt valabile ºi în
privinþa literaturii de specialitate internaþionale.

O întrebare cheie a pregãtirii organizatorice este: în ce con-
text profesional (de redactare), lingvistic ºi editorial se potri-
veºte un asemenea demers? ªi pe acest plan ar trebui urmãrit
un aspect mixt din punct de vedere naþional, respectiv un vo-
lum sau volume publicate în mai multe limbi. În vederea evitã-
rii localizãrii ºi pentru a mãri ºansele distribuirii în strãinãtate,
colectivul de autori nu ar trebui sã se limiteze la specialiºti
români-ma ghiari-germani din Transilvania. Într-un numãr ma-
re de instituþii de cercetare ºi universitãþi din Europa de Vest lu-
creazã colegi originari din Ardeal sau nãscuþi în alte þãri, care ar
putea contribui cu idei fundamentate ºtiinþific la tratarea aces-
tui subiect.
3. Probabil cã nici în continuare nu ne putem aºtepta la apari-
þia unor opinii unanim acceptate privind întrebãrile care în
mod tradiþional constituie subiect de disputã, opinii care ar pu-
t ea fi formulate de un singur colaborator în numele tuturor
coautorilor volumului/volumelor. Din acest motiv, subiecte
cum ar fi geneza popoarelor în Evul Mediu, perioada Principa-
telor sau miºcãrile naþionalitãþilor, iar apoi ale minoritãþilor
din epoca „modernã” ar trebui scrise, parþial sau integral, sepa-

rat de cãtre un autor maghiar, unul român ºi unul german. Ceea
ce ar însemna cã, în anumite subiecte, lucrarea nici mãcar nu ar
în cerca sã unifice concepþiile. Din punctul de vedere al politicii
redacþionale ºi editoriale, acest procedeu este relativ rar – ºi
poate fi privit negativ de publicul cititor mai larg –, dar pare
 inevitabil în privinþa istoriei Transilvaniei dacã dorim sã inclu-
dem în acelaºi proiect cercetãtori de marcã ai tuturor naþiuni-
lor conlocuitoare.

Din celelalte posibile problematici care ar necesita o aborda-
re transnaþionalã aº dori sã mai amintesc una: cea a curentelor
s pirituale europene (cum ar fi creºtinismul, Reforma ºi iluminis-
mul) cu care fiecare grup etnic-social-naþional al regiunii a avut
tangenþe, chiar dacã în moduri diferite, însã cu consecinþe pe ter-
men lung ºi, din acest motiv, analiza comparativã a acestora este
deosebit de binevenitã.

Traducere de  VENCZEL  Enikõ

1960, Cluj; I nstitutul Maghiar din München, director executiv;
Lu dwig-Maximilians-Universität, asistent; Ungarn-Jahrbuch 24 ,
München, 2000.

C î þi  dintre noi privim spre viitor ºi cîþi în trecut? Imagi-
nea pe care o avem despre vremurile de odinioarã

ne ajutã ori ne împiedicã sã ne planificãm viaþa? Ce cred
specialiºtii cînd e vorba despre erorile, parþialitatea ori ex-
cesele care marcheazã înþelegerea noastrã despre trecut?
Am cerut istoricilor Transilvaniei sã îºi spunã pãrerea. Vi-
ziuni le lor despre un trecut, totuºi, comun sînt atît de diferi-
te, încît înainte de orice ni s-a pãrut important sã ºtim dacã
is toria ardeleanã este definitiv spartã în cioburi sau se
poate spera într-o reconstituire a mozaicului ei. De aceea
am formulat trei întrebãri:

1. Deocamdatã nu existã decît istorii parþiale ale Transilva-
niei . Credeþi cã este dezirabilã o istorie a acestei provincii
care sã sintetizeze trecutul tuturor comunitãþilor care trã-
iesc în ea?
2 . Cum vedeþi posibilã realizarea unui asemenea proiect?
3 . Care sînt problemele care necesitã în mod obligatoriu o
abordare transetnicã?

Rãspunsurile le publicãm începînd chiar cu acest numãr.

Redacþia



Sorin MITU

„Nordul” ºi „sudul”
patriilor imaginare

În mod indisciplinat, voi rãspunde în bloc la întrebãrile care
s - a u pus, reformîndu-le, de fapt, din perspectiva propriilor me-
le opinii cu privire la subiectul anchetei pe care aþi lansat-o.

Prima întrebare este, evident, una retoricã, rãspunsul fiind
sugerat prin însãºi formularea ei. Aº mai adãuga faptul cã nici
un intervievat, „fãrã deosebire de naþionalitate”, nu va rãspun-
de  altfel decît cu „da”, ba, mai mult, va pleda cu patos pentru
necesitatea unei asemenea istorii mult-aºteptate. Cititorii
Provinciei vor putea verifica afirmaþia mea de mai sus, lectu-
r înd rãspunsurile celorlalþi participanþi la ancheta de faþã. În
aceste condiþii, rãmîne totuºi urmãtoarea nedumerire: dacã
toatã lumea, zice-se, o doreºte, de ce nu existã încã, cel puþin în
istoriografia româneascã, o asemenea istorie „transetnicã”,
aptã sã reflecte specificul provinciei, în diversitatea lui realã?

Un rãspuns la aceastã ultimã întrebare ar necesita însã un
spaþiu mult prea întins pentru coloanele unei publicaþii perio-
dice. S-ar putea scrie, de altfel, o carte foarte frumoasã despre
etnicizarea spaþiului ºi a trecutului în Transilvania, despre
obiectivele naþionalismului istoriografic, despre rolul Ardealu-
lui în evoluþia culturii istorice româneºti, de la romantici la na-
þional-comuniºti.

Lãsînd însã la o parte explicaþiile de naturã istoricã ale fe-
nomenului, voi formula cîteva opinii legate mai direct de pro-
blemele actuale ale istoriografiei despre Transilvania. Aº înce-
pe prin a spune cã orice istorie este legitimã, aºadar, dezirabi-
lã, pentru cel care se va simþi atras de aceasta. Specialiºtii scriu
„istorii”, cititorii lor le lectureazã ºi, dacã lumea este mulþumi-
tã de aceastã relaþie bilateralã, subiectul ales ori perspectiva
d e abordare nu mai au nici o importanþã. De aceea, se poate
scrie foarte bine, nu e deloc interzis, o istorie doar a români-
lor, sau doar a saºilor, sau doar a ungurilor sîmbãtaºi din
Tr a n s ilvania, dupã cum pofteºte istoricul, editorul, publicul
sau mai ºtiu eu care parte interesatã de un subiect sau de altul.
Evident, este la fel de legitim sã ne dorim istorii comune arde-
lene, în care „neamurile” sã intre deopotrivã în atenþia istori-
cului (sau, de ce nu, sã fie chiar ignorate, dacã este vorba, de
exemplu, despre o istorie a muzicii sau a cãlãritului din Tran-
silvania).

Problema apare în momentul în care observãm cã o istorio-
grafie întreagã, cum este cea româneascã, se aratã interesatã,
aproape exclusiv, de o singurã faþetã a trecutului pe care îl
abordeazã ºi nu produce decît istorii „ale românilor din Tran-
silvania”. Repet, nu este nimic ilegitim în a face acest lucru, dar
n ecazul (dacã vorbim numai din punctul de vedere al interesu-
lui ºtiinþific) vine din faptul cã, în acest fel, cunoaºterea noas-
trã va fi incompletã, unilateralã ºi, în consecinþã, chiar falsã.
Iar dacã ieºim din sfera interesului de specialitate, putem adã-
uga cã un atare gen de istorie parþialã genereazã o memorie
m ut ilatã, în conºtiinþa publicului larg. Cititorii formaþi în acest
fel refuzã sã îºi asume trecutul în integralitatea sa ºi se implicã
afectiv în susþinerea unor istorii militante, justificative, al cã-
ror scop ultim este acela de a apãra „dreptatea” noastrã ºi de a
scoate în evidenþã „nedreptatea” Celuilalt. Cît de nocive sînt
asemenea atitudini pentru conduita politicã actualã ºtie, bãnu-
ie sc, oricine, iar dacã nu ºtie, poate sã facã o vizitã în provincia
Kosovo ºi se va lãmuri cu siguranþã.

Î n cã o datã, nu vreau sã îi blamez, individual, pe istoricii ca-
r e preferã un subiect sau altul. De altfel, nu fac decît sã vorbesc
„despre funie în casa spînzuratului”, deoarece ºi eu am produs,
cu sîrg, cãrþi ºi articole despre „istoria românilor din Transilva-
nia”. Aºa am apucat, aºa am fost învãþat, acestea au fost subiec-
tele care mi-au atras atenþia, ca istoric, de cînd m-am apucat de
aceastã meserie, asta este situaþia. Pot sã îl înþeleg pe oricare
coleg aflat în aceeaºi posturã, chiar dacã nu cred cã o aseme-
nea obsesie pentru tematica respectivã, ca ºi tendinþã genera-
lã, este corectã ºi aducãtoare de beneficii ºtiinþifice.

Desigur, oricît l-am scuza pe unul sau pe altul, privilegierea
istoriilor naþionale nu este o faptã inocentã sau întîmplãtoare.
Ea este promovatã ºi astãzi, ca tendinþã, fie prin acþiunea deli-
beratã a unor oameni sau instituþii, fie prin mecanismele invo-
luntare, de autoreproducere discursivã, pe care le ascunde în
sine orice „istorie” ºi orice structurã narativã. Cum reacþionãm
în faþa unor asemenea acþiuni intenþionate sau automatisme
structurale, ca oameni responsabili ce ne pretindem, nu este
uºor de spus. Nu cred cã „promovarea unei tendinþe” sau „con-
tracararea” acesteia, „inventarea unei tradiþii” sau „demola-
rea” ei reprezintã operaþiuni care pot fi trecute în fiºa postului
unui om de ºtiinþã, nici mãcar la capitolul „responsabilitãþi mo-
rale”. Cã existã instituþii sau istorici care îºi asumã asemenea
r oluri, subordonînd istoria ideologiei naþionale (în numele
ideii cã naþiunea mea are întotdeauna dreptate, aºa cã pot fi în
acelaºi timp naþionalist ºi apãrãtor al adevãrului), este un fapt
real, chiar unul periculos. Dar aceastã constatare nu justificã

înfiinþarea poliþiei gîndirii ºi nici a unui institut de planificare a
bunelor sentimente. Desigur, putem clama oricînd: „sã le fie
ruºine!”, uneori chiar simþim nevoia sã o facem, pentru cã oa-
meni sîntem ºi avem cu toþii frustrãrile ºi bãtãliile noastre per-
sonale de purtat. Este însã evident cã o asemenea formulã nu
poate fi adãpostitã decît între paginile unei gazete, ºi nicide-
cum  între filele cuminþi ale unui studiu ºtiinþific. Important es-
t e  sã studiem fenomenul ºi sã îl disecãm în mod critic, explicîn-
du-l. Poate cã în acest fel reuºim chiar sã îl delegitimãm, prin
simplul gest al plasãrii sale în lumina reflectoarelor cercetãrii
ºtiinþifice. Dar asta este tot ceea ce poate face istoricul, în mod
eficient, între limitele condiþiei sale.

Revenind la motivaþiile care determinã fragmentarea isto-
riei Transilvaniei pe criterii etnico-naþionale, aº menþiona ºi
una mult mai „terestrã”, chiar meschinã. De altfel, întot-
deauna, justificãrile ideologice „înalte”, axate, în aparenþã, pe
principii generoase, pot fi instrumentalizate în vederea pro-
movãrii unor interese foarte înguste. Majoritatea doctoranzi-
lor din Occident care vin în România pentru a studia istoria
Transilvaniei (ºi nu sînt puþini, în anii din urmã) învaþã toate
cele trei limbi ale provinciei, citesc bibliografia românã, ma-
ghiarã sau germanã cu privire la orice subiect ºi încearcã sã nu
se lase manipulaþi de versiunile justificative conþinute de fieca-
re punct de vedere. În consecinþã, ei scriu, de obicei, „istorii ale
Transilvaniei”, mai bune sau mai proaste, dupã posibilitãþile
fiecãruia, dar în nici un caz istorii parþiale, care sã se ocupe
doar de românii de pe strada X, atunci cînd subiectul tezei lor
este „o zi din viaþa oamenilor de pe strada X”. Ei bine, trebuie
spus, cu francheþe, preferinþa pentru „istoria românilor din
Transilvania”, manifestatã de mulþi istorici de la noi, nu ascun-
de, adeseori, decît comoditatea presupusã de un asemenea su-
biect, fiind destui istorici care se ocupã de „istoria Transilva-
niei”, dar nu cunosc limba maghiarã sau germanã. Plecînd de
la aceastã situaþie, se construiesc proiecte de cercetare, direcþii
de învãþãmînt, studii ºi sinteze, care nu fac decît sã întreþinã,
potrivit regulilor unui cerc vicios, preferinþa pentru o istorie
fragmentarã.

Desigur, observaþia de mai sus nu minimalizeazã rolul moti-
vaþiilor ideologice. Existã ºi istorici care cunosc toate limbile
Transilvaniei, dar, cum s-ar spune, „degeaba”, deoarece sînt in-
capabili sã pãrãseascã perspectiva etnocentricã ºi naþionalistã,
între ale cãrei orizonturi „s-au nãscut”, în sens intelectual. De
altfel, importanþa pe care o joacã tradiþiile istoriografice, „de-
prinderile” ºi automatismele care li se transmit istoricilor de
cãtre ºcoala pe care o urmeazã, de cãtre cãrþile pe care le citesc,
de cãtre maeºtrii care îi îndrumã nu a fost niciodatã suficient
subliniatã. Sã dau un singur exemplu, oarecare, dar lãmuritor,
cred, pentru subiectul acestei anchete. Orice istoric sau simplu
observator strãin, care priveºte din afarã poziþia istoricilor ro-
mâni ºi maghiari într-o problemã cum este cea a continuitãþii
românilor în Transilvania (un subiect despre care izvoarele is-
torice ne spun mai puþine lucruri, ceea ce duce, în mod firesc,
la apariþia unor controverse ºtiinþifice), nu poate decît sã se
cruceascã. Nu existã, astãzi, din cîte ºtiu, nici un specialist ro-
mân care sã nu afirme cã „românii au fost în Transilvania” ºi
nici un specialist maghiar care sã nu fie convins cã „românii nu
au fost în Transilvania”, în nu mai ºtiu care secol obscur, de par-
cã regulile argumentaþiei istorice s-ar distribui dupã criterii et-
nice. Nu gãseºti, oricît ai cãuta, un singur „rãtãcit”, un „cãzut în
eroare”, un istoric, chiar mai incompetent de felul lui, care, ro-
mân fiind, sã creadã cã strãbunii lui din secolul al IX-lea erau
ceva mai rari prin pãdurile Carpaþilor, sau, maghiar fiind, sã se
lase totuºi convins de tomurile pline de dovezi ºi argumente
semnate de colegii sãi români. Oricîtã „lipsã de competenþã” ºi
or icîtã „eroare” s-ar putea adãposti ºi în creierii unui istoric, la
fe l ca în aceia ai oricãrui om normal, el nu va sãvîrºi nicicînd o
asemenea greºealã impardonabilã. De ce acest lucru? Oare nu-
mai datoritã presiunii ideologiei naþionaliste, datoritã temerii
de a nu fi considerat „trãdãtor” de cãtre ai sãi, datoritã credin-
þ e i cã hotarele mai sînt încã primejduite sau ar putea fi modifi-
cate prin forþa argumentelor istorice din cãrþi? Nu prea mai este
cazul, astãzi. Majoritatea istoricilor români sau maghiari con-
temporani sînt specialiºti „normali”, motivaþi de interese ºi cu-
r iozitãþi ºtiinþifice, disciplinaþi de rigorile specifice meseriei pe
care o practicã. Or, în aceste condiþii, persistenþa lor în tranºee-
le sãpate cîndva de istoriografia militantã a secolului al XIX-lea
nu se poate explica decît prin inerþia extraordinarã, despre ca-
re vorbeam, a tradiþiilor istoriografice „naþionale”. „Cãrþile se
fac din cãrþi”, cum se spune, iar învãþãceii scapã cu greu din pla-
sa argumentelor uneori strãlucit formulate de cãtre maeºtrii la
ºcoala cãrora s-au format.

Cînd vor exista istorici români (sã zicem, mai puþin învã-
þaþi) care îºi vor cãuta strãmoºii pe plaiurile Balcanilor, precum
ºi istorici maghiari (tot aºa, mai naivi ºi slab informaþi) care sã
îi contrazicã, atunci vom avea, probabil, o istorie comunã a
Transilvaniei ºi la noi acasã, ºi nu doar în istoriografia germa-
nã sau americanã. Pînã atunci însã, va trebui sã mai curgã mul-
tã apã pe Dunãrea care îi desparte, în mod irevocabil, pe înþe-
lepþii acestor douã triburi ciudate, aruncîndu-i pe unii în „nor-
dul”, iar pe alþii în „sudul” patriilor lor imaginare.

1965, Arad; UBB, Facultatea de Istorie ºi Filosofie, conferenþiar; Ro-
mânii vãzuþi de maghiari, Cluj, 1998 (în colaborare cu Melinda
Mitu).

JAKÓ Zsigmond

Voinþã ºi competenþã
profesionalã

1. Consider cã este de dorit elaborarea unei istorii a Transilva-
niei, care sã cuprindã într-o unitate trecutul tuturor comunitã-
þ ilor etnice care trãiesc aici ºi sã surprindã în mod corespunzã-
tor rolul jucat de acestea. Dar, dupã pãrerea mea – cunoscînd
s it ua þ ia actualã – în lipsa condiþiilor sociale, politice ºi profe-
sionale adecvate, realizarea unei istorii de acest fel rãmîne,
poate timp de mai multe generaþii, doar un deziderat. În ce pri-
veºte impedimentele de ordin profesional, cred, însã, cã ar fi
potrivit sã spun cîteva cuvinte.
2. În calea realizãrii unei asemenea opere de sintezã stã nu atît
lipsa studiilor preliminare moderne, sau metodologia ºi gra-
dul de dezvoltare care diferã în domeniul cercetãrilor de spe-
cialitate române, maghiare ºi sãseºti, ci faptul cã nu fiecare din-
tre pãrþi þine seama de anumite date concrete inevitabile ºi de
exigenþele metodologice care rezultã din acestea. Mã gîndesc
la problemele strict profesionale ridicate de faptul cã izvoarele
is torice scrise mai vechi (dinainte de 1800) ale trecutului Ro-
mâniei se referã în proporþie de 80-85% la Transilvania, sînt
scrise cu caractere latine ºi sînt radical diferite de materialul
informativ din aceeaºi epocã privind Moldova ºi Muntenia, ca-
re aparþin teritoriului scrierii bizantino-chirilice. Valorificarea
acestor izvoare transilvane cu caracter diferit, a materialului
brut al oricãrei cercetãri istorice, impune cunoºtinþe ºi metode
specifice tuturor celor care se angajeazã sã prezinte cu exigen-
þã ºtiinþificã ºi metode moderne istoria Transilvaniei.

Pentru a fi mai clarã actuala situaþie care îºi aºteaptã soluþii-
le, vreau sã prezint problemele concrete care apar în legãturã
cu izvoarele istorice narative ale þãrii. Din bibliografia profeso-
rului Ioachim Crãciun  (Repertoriul manuscriselor interne,
sec. XV-XVIII privind istoria României,  Bucureºti, 1963)
aflãm cã þara dispune de 465 de izvoare narative, dintre care
54 se referã la Moldova, 43 la Þara Româneascã ºi 368 la Tran-
sil va nia. În schimb, dintre izvoarele transilvane, 159 sînt crea-
þii maghiare, 107 germane, 92 latine, 69 române, 23 greceºti,
11 în limba slavã ºi în alte limbi. Problema s-ar pune ºi mai
acut dacã am avea evidenþe la fel de exacte privind izvoarele
documentare. Conform evaluãrii profesorului Damian P.
Bogdan (Din paleografia slavo-românã, în Documente pri-
vind istoria României. Introducere, Bucureºti, 1956, I. 114,
II. 10), România are aproximativ 7000 de texte documentare
din secolele XIV-XVIII în slava veche, cu litere chirilice. Dintre
acestea 11 sînt de provenienþã transilvanã. În schimb, în legã-
turã cu trecutul Transilvaniei, în perioada cuprinsã între seco-
lul al XI-lea ºi pînã la constituirea principatului Transilvaniei
(1542) sînt cunoscute cel puþin 30-35000 de documente în lim-
ba latinã (Jakó Zs. – Radu Manolescu: Scrierea latinã în Evul
Mediu  Bucureºti, 1971, p. 102-103). Dincolo de dificultãþile le-
gate de limbã, trebuie sã fie depãºite ºi impedimentele datora-
te faptului cã aceastã uriaºã moºtenire documentarã a luat naº-
tere într-o culturã a scrisului diferitã de aceea din celelalte
pãrþi ale þãrii, în altã structurã administrativã guvernamentalã
º i juridicã. Vorbind mai clar, aceste izvoare pot fi valorificate
cu competenþã profesionalã numai de cunoscãtorii istoriei re-
gatului maghiar de odinioarã ºi a principatului Transilvaniei.
Dar în þara noastrã nu sînt cu prisosinþã asemenea cercetãtori.
A scãzut foarte mult ºi numãrul specialiºtilor familiarizaþi cu
problemele istoriei saºilor. Ca o consecinþã a emigrãrii masive
a  populaþiei germane, vom ajunge încetul cu încetul în situaþia
în care va fi o problemã ºi accesul la informaþiile care se as-
cund în vechile texte germane, scrise cu litere gotice. Dar nu
doresc sã detaliez în continuare condiþiile preliminare a cãror
îndeplinire este necesarã pentru elaborarea unei sinteze mo-
derne a istoriei transilvane. Pînã atunci ºtiinþele istorice inte-
resate mai au de parcurs o cale lungã. Sarcina nu este uºoarã,
d a r nici imposibil de îndeplinit – dacã existã voinþã. ªi în acest
caz însã este nevoie de mult timp ºi de multã muncã. Dar pînã
cînd voinþa serioasã lipseºte, ideea despre care vorbim acum
rãmîne o simplã dorinþã, care sunã frumos, dar nu are bazã
profesionalã.
3. În situaþia actualã consider cã e prematur sã discutãm deta-
lii, cum ar fi cerinþele unei abordãri supranaþionale în noua
sintezã proiectatã. Cred cã ar putea fi vorba de aºa-numita par-
te de istorie publicã, de prezentarea evenimentelor, de istoria
economiei, a guvernãrii etc. Consider însã cã o sarcinã mai ur-
gentã este pregãtirea profesionalã necesarã, confruntarea seri-
oasã cu impedimentele menþionate ºi munca de instruire con-
ºtientã, pentru ca noua generaþie de cercetãtori sã poatã porni
la drum în speranþa succesului.

Traducere de Florica PERIAN

1916, Roºiori (jud. Bihor); UBB, Facultatea de Istorie ºi Filosofie,
ºef de catedrã pensionar; Társadalom, egyház, mûvelõdés (Tanul-
mányok Erdély történelméhez), Budapesta, 1997.



Camil MUREªANU

Discursuri niciodatã
inocente

1. Autorii anchetei sînt prea categorici cînd afirmã cã „deocam-
datã nu existã decît istorii parþiale ale Transilvaniei”. Sînt, de
asemenea, prea exigenþi faþã de literatura de pînã acum, privi-
toare la Transilvania, ºi prea necruþãtori cu autorii care de-a
lungul vremii au mai scris cîte ceva cu referire la tema aceasta.

Este altã problemã – care va rãmîne întotdeauna deschisã ºi
susceptibilã a atrage alte ºi alte anchete – aceea cã literatura la
care se face aluzie mai sus nu a fost totdeauna, integral ºi egal,
o reuºitã. Acest lucru se întîmplã cu numeroase teme abordate
de  istoriografie, în orice domeniu. Tratarea lor ajunge, în timp
ºi în spaþiu, a fi taxatã ca nesatisfãcãtoare, întrucît, printre o
mie ºi unul de alte motive, intervine ºi ipoteza „obscuritãþii
subiectului ºi a scurtimii vieþii omeneºti” (Protagoras).

În fapt, istoriile Transilvaniei, ale României, ale Ungariei
etc. etc. au cãutat sã cuprindã Transilvania din punct de vedere
istoric-teritorial (dupã anumite criterii), în afara, bineînþeles, a
ca zurilor în care ºi-au propus deliberat perspectiva unei istorii
locale – caz frecvent pentru comunitatea sãseascã sau secuias-
cã. În general, ele au luat în atenþie – într-o mãsurã, e drept, va-
riabilã – principalele comunitãþi etnice convieþuitoare, negli-
jînd ceea ce se poate îndrepta – pe cele reduse numeric ºi prea
puþin „creatoare de destin”. O istorie care sã înlãture aceste ne-
împliniri (ele nu constituie de-a dreptul o tragedie …) este, evi-
dent, dezirabilã. Mai rãmîne sã ne întrebãm dacã e ºi pe de-a-n-
t r egul realizabilã, fiindcã existã ºi „discursuri care nu sînt
nicio datã inocente”.
2. Cele mai bune cãi le vãd a fi:

a) Constituirea unei competente echipe plurietnice, care
sã-ºi încheie doritul elaborat prin consultãri, pînã la ajungerea
la un consens asupra modului de prezentare a problemelor zi-
se „sensibile” (Un cuvînt ce ar trebui ostracizat, fiindcã, înce-
pînd de la geloziile stîrnite de rãpirea Elenei, a provocat neno-
rociri fãrã numãr).

b) O lucrare de prezentare paralelã – chiar în contradicto-
riu, dar cu argumente din sfera ºtiinþei, sau mãcar tangente la
ea, a tezelor ºi interpretãrilor istoricilor aparþinãtori mai mul-
tor istoriografii convergente la problemele transilvane. Citito-
r ii vor judeca, se vor indigna sau, dimpotrivã, se vor dovedi to-
leranþi faþã de ideile altora.
3. Orice enumerare s-ar încerca, ar putea fi calificatã drept ina-
decvatã sau incompletã. Întrepãtrunderea existenþei popoare-
lor Transilvaniei este prea strînsã pentru ca problemele lor sã
poatã fi izolate unele de altele. Totul, în istoria Transilvaniei,
comportã o faþetã etnicã ºi una transetnicã, aproape în acelaºi
t imp.

Cîteva imperative se impun a fi respectate, ºi atunci oricare
ºi oricîte istorii ale Transilvaniei se vor scrie, ele vor începe a se
apropia de treapta pe care autorii anchetei de faþã o cred a fi
s uperioarã soluþiilor de pînã acum: competenþa profesionalã ºi
buna credinþã a istoricilor, dezideologizarea ºi depolitizarea
problemei Transilvaniei în ansamblu ºi în detalii, precum ºi a
sentimentelor ºi prejudecãþilor celor ce se apropie de ea.

19 27, Turda (jud. Cluj); UBB, Facultatea de Istorie ºi Filosofie, pro-
fesor; Institutul de Istorie, director; Europa modernã: de la Renaº-
tere la sfîrºitul de mileniu, Cluj, 1997.

KRISTÓ Gyula

Nu este necesarã
abordarea transetnicã

A scrie despre istoria Transilvaniei – este o sarcinã profesiona-
lã. Este foarte regretabil faptul cã, în trecut, acest subiect a fost
privit aproape întotdeauna ca o problemã sentimentalã ºi poli-
ticã (uneori a fost cîmpul de antrenament al zelului ºi devota-
mentului patriotic, alteori comisii politice au hotãrît despre ce
se poate sau nu se poate scrie ºi dacã se poate, cum). Rolul do-
m in ant al sentimentelor ºi politicii exclude de la bun început
obiectivitatea analizei ºi a evaluãrii, deoarece ºtiinþa începe
a colo unde sentimentele iau sfîrºit ºi politicul nu mai are influ-
enþã. Astfel, celor care nu se pot detaºa de propriile sentimente
s a u n u pot fi independenþi de opiniile politice proprii sau ale
altora, nu le este permis sã se ocupe de ºtiinþã, deci nici de isto-
ria Transilvaniei. Iar dacã studierea istoriei Transilvaniei – în

oricare perioadã a acesteia – este o sarcinã profesionalã,
atunci pentru practicarea acesteia se impun criterii profesiona-
le. Dintre acestea trebuie sã amintesc douã: sursele ºi pregãti-
rea.

Î n  cadrul ºtiinþei istoriei nu se poate scrie nimic în lipsa sur-
selor. Ceea ce ia naºtere fãrã o bazã documentarã concretã,
poate fi considerat operã literarã cu tematicã din trecut, dar nu
poate fi lucrare ºtiinþificã. Deci, pentru a putea cerceta ceva,
t rebuie descoperite sursele subiectului. Descoperite, ºi nu as-
cunse. Aceastã scurtã propoziþie se referã în primul rînd la sur-
sele arheologice din Transilvania, dar într-un anumit sens ºi la
cele de arhivã. Referitor la teritoriul Transilvaniei se cunosc
foarte puþine descoperiri arheologice, în mare parte doar cele
care „corespundeau” anumitor cerinþe. (În perioada studiatã
de mine, perioada timpurie a Evului Mediu, impunerea cu ori-
ce preþ a teoriei continuitãþii dacoromâne a paralizat total cer-
cetarea obiectivã.) Tot ce nu putea fi cuprins în aceastã dogmã
s us þ inutã politic a fost ascuns, îngropat, exilat în adîncul depo-
zitelor muzeelor, a fost declarat a fi imposibil de studiat, fãcut
în t ru totul inexistent. Ceea ce a fost adus în faþa publicului în
urma acestei selecþii nefireºti, desigur, nu oglindea realitatea,
ci doar o felioarã infimã – cîteodatã explicatã tendenþios cu bu-
nã ºtiinþã, dar în cele mai multe cazuri greºit interpretatã – a
realitãþii. Din acestea nu putem formula ipoteze privind trecu-
tul, ci doar privind intenþiile celor care au fãcut aceastã selec-
þie. Însã pe istoric îl intereseazã trecutul. Faptul cã arhivele sînt
s ubordonate Ministerului de Interne, unde prudenþa, lipsa
transparenþei este o atitudine care însoþeºte profesia de „inter-
nist” este un element care îngreuneazã extrem de mult sarcina
istoricului. Dacã cineva, oricine, a efectuat o preselecþie a sur-
selor, din materialul fragmentar pus la dispoziþia noastrã ca o
„favoare” era imposibil sã obþinem un rezultat final real. Pen-
tru a scrie istoria realã a Transilvaniei trebuie deci sã descope-

rim ºi sã facem publice un numãr mare de surse. Nu sentimen-
tele ºi nu politicul trebuie sã decidã ce ajunge în mîinile cerce-
tãtorilor, ci înºiºi cercetãtorii, cunoscînd totalitatea materiale-
lor – în limita posibilitãþilor –, sã decidã ce anume este impor-
tant ºi ce este mai puþin important pentru ei din acestea. De-
mocraþia cercetãrii înseamnã accesul liber la surse ºi publica-
rea necenzuratã a rezultatelor obþinute. Cercetãtorii istorici
trebuie deci priviþi ca oameni maturi; putem pretinde sã ne
ofere rezultate obiective ºi autentice numai dacã le asigurãm
democraþia cercetãrii. Altfel ei vor fi istorici de curte, niºte „fa-
voriþi” care numai prin decoruri se deosebesc de bufoni. Desi-
gur, ºi istoricii ar putea întreprinde mai mult decît au fãcut în
general în trecut. Dar este mai istovitor sã citeºti ºi sã publici
m ii de documente ºi înscrisuri decît sã tragi o concluzie pripitã
din  cîteva fapte cunoscute. Astfel, de exemplu, atunci vom ºti
mai multe despre Transilvania Evului Mediu ºi istoria pre-mo-
dernã a acestei regiuni, cînd vor fi accesibile materialele tutu-
r or excavaþiilor arheologice (dacã nu în publicaþii, mãcar în
muzee), dacã vor apãrea noi ºi noi volume din Arhivele Tran-
sil va niei iniþiate de Jakó Zsigmond sau Arhivele Secuimii
continuate de Demény  Lajos. Oficialitãþile trebuie sã permitã
a ducerea la luminã a surselor, iar istoricii – cinste excepþiilor –
trebuie sã se elibereze de jugul teoriilor ºi sã revinã la surse. Es-
t e  bine de amintit cã dogmele au împiedicat nu numai activita-
t ea cercetãtorilor Evului Mediu, ci ºi a cercetãtorilor epocii mo-
derne ºi a celei contemporane. Istoricii îºi vor da seama cã în
locul traseului îngust marcat de teorii, sursele le oferã ºi le asi-
gurã bogãþia ºi varietatea vieþii reale, cu un spaþiu de miºcare
aproape nelimitat.

Cealaltã cerinþã importantã este pregãtirea. Practicarea is-
toriei – la fel ca activitatea de laborator a chimistului – presu-
pune erudiþie profesionalã, un bagaj de cunoºtinþe care trebu-
ie însuºit ºi permanent dezvoltat în cursul vieþii. Atunci cînd is-
torici români – ºi tocmai aceia care în vremea lor constituiau
elita profesiei – confundã satul Oláhfalu din estul Ungariei cu
Olfalu (Alfalu) situat în vestul Bazinului Carpatin, judeþul Do-
boka din Transilvania cu judeþul Dubica  de pe rîul Sava sau lo-
calitatea Nagyszombat din vestul Ungariei de Nord (numele
„ latin” din Evul Mediu: Tyrna) cu localitatea Küküllõvár din
Transilvania (care în limba românã poartã numele Cetatea de
Baltã, dar se aflã lîngã rîul Tîrnava), putem sã punem aceste
greºeli pe seama pregãtirii insuficiente, pe lipsa instruirii în
critica izvoarelor. Dar atunci cînd afirmã fãrã sã clipeascã cum
cã documentul din anul 1209 amintind de voievodul Benedek
reprezintã cea mai veche atestare a unui voievod român, pu-

tem sã ne gîndim la mai mult decît carenþe de pregãtire. Fiind-
cã  din orice manual putem afla cã acest Benedek a fost voievo-
dul transilvan al regelui maghiar ºi nu putea fi voievod român.
Este un fals ºi mai evident faptul cã documentul latin conform
cã r uia în 1241 tãtarii au omorît în Cluj o mulþime infinitã de
maghiari (i nfinita multitudo Ungarorum) a  fost publicat de
un istoric român în traducerea: tãtarii au mãcelãrit „o mare
mulþime de oameni”. Aici, pe lîngã cunoºtinþele insuficiente,
este evidentã influenþa sentimentalã (ºi politicã): nu se cãdea
(a dicã nu era permis) sã se recunoascã în 1971 cã Clujul – care
peste cîþiva ani urma sã se numeascã Cluj-Napoca – avea, cu
730 de ani mai devreme, mai mulþi locuitori maghiari (pe lîngã
saºi).

Nu cred cã elaborarea istoriei Transilvaniei necesitã o abor-
dare transetnicã sau supranaþionalã. Este nevoie „doar” de sur-
se ºi de specialiºti nepãrtinitori care sã aducã la luminã sursele
º i sã fie capabili sã le citeascã ºi sã le înþeleagã (în loc de a le in-
terpreta greºit).

Traducere de VENCZEL Enikõ

19 39, Orosháza (Ungaria); Universitatea din Szeged, profesor; His-
to ire de la Hongrie médievale. Tome I. Le temps des Arpades.
Rennes, 2000; A z Árpádok. Fejedelmek és királyok (în colaborare
cu Makk Ferenc), Szeged, 2000.

Lucian BOIA

Istoria Ardealului unic

1. Transilvania înseamnã totalitatea locuitorilor ei ºi toate co-
munitãþile etnice, religioase ºi culturale care o compun. Ar fi
desigur de dorit o istorie care sã îmbrãþiºeze întreaga aceastã
diversitate. Din perspectiva statului naþional, fie maghiar, fie
român, s-a procedat la o tratare unilateralã. Existã astfel o isto-
r ie vãzutã de la Budapesta ºi o alta vãzutã de la Bucureºti. Ca ºi
c înd ar fi douã Transilvanii, nu una singurã! Istoricii exprimã
mai curînd un punct de vedere naþional decît personal. Ca în-
t otdeauna, evoluþiile ideologice ºi politice vor marca evoluþia
istoriograficã. Procesul de apropiere între români ºi maghiari,
inevitabil în contextul european actual, ºi deja iniþiat, va avea
ca efect ºi o apropiere „istoricã”, dedramatizarea unei istorii
care nu mai poate fi evocatã doar în termeni de conflict, ci se
cuvine sã fie vãzutã, în primul rînd, ca o istorie comunã. Ar fi
în s ã o iluzie sã ne închipuim cã într-o bunã zi toatã lumea va
vorbi la fel despre aceastã istorie. Nu existã, în genere, istorie
unicã, ºi cu atît mai puþin cînd e vorba de o problematicã atît de
sensibilã ca a Transilvaniei. Sã nu aºtepte nimeni de la istorici
soluþii definitive! Ceea ce cred cã trebuie fãcut, cel puþin pen-
tru început, este un inventar al problemelor ºi interpretãrilor,
o „istorie criticã” a Transilvaniei, care sã înfãþiºeze stadiul ac-
tual al cercetãrilor ºi întreaga gamã de interpretãri.
2. Evident, nu poate fi decît o reflecþie comunã a unor istorici
venind dinspre orizonturi culturale diferite, dar totuºi nu chiar
atît de diferite încît sã nu se poatã înþelege. Preferinþa mea se
îndreaptã spre istorici independenþi, în orice caz cît mai puþin
dependenþi de structuri internaþionale ºi de ideologii oficiale.
3. Cred cã toate problemele necesitã o abordare transetnicã.
Tratarea istoriei în termeni strict naþionali – aºadar o anume

monocromie etnicã ºi culturalã – este expresia ideologiei sta-
tului-naþiune. Decuparea lumii în entitãþi naþionale a însemnat
proiectarea ºi în trecut a acestui decupaj. Pînã ºi preistoria a cã-
pãtat contururi naþionale! Acum, naþiunea îºi continuã cariera,
da r împletindu-se cu noi principii care o atenueazã ºi o comple-
teazã: Europa, minoritãþile (în Europa toþi vom fi minoritari!),
comunitãþile locale, regiunile, ºi numeroase alte forme de soli-
daritate. Cu siguranþã cã istoria se va trata tot mai mult în ter-
meni transetnici, dupã cum realitatea în care trãim devine
transetnicã.
1944, Bucureºti; C entr ul de Istorie a Imaginarului, istoric; Uni-
versitatea din Bucureºti, profesor; Pentru o istorie a imaginaru-
lui, Bucureºti, 2000.



KÖPECZI Béla

Pe scurt despre...

1. Lucrarea Erdély története (Istoria Transilvaniei) publicatã la
Budapesta în anul 1986 s-a strãduit sã prezinte trecutul români-
lor, maghiarilor ºi saºilor din Transilvania. Acest lucru a însem-
nat ºi faptul cã am încercat sã evidenþiem relaþiile dintre aceste
comunitãþi. Cartea a fost elaboratã de un colectiv de istorici ma-
g hiari ºi în consecinþã în aspectele polemice am expus punctul
lor de vedere, arãtînd în acelaºi timp ºi existenþa opiniilor dife-
rite.
2. În introducerea la lucrarea amintitã subliniam cã m-ar bucura
dacã ºi istoricii români ºi saºi, ºi-ar prezenta pãrerile, slujind în
acest fel atît clarificarea opiniilor divergente, cît ºi cooperarea is-
toricilor maghiari, români ºi saºi. Propun deci constituirea unei
comisii formate din istoricii acestor comunitãþi care ar putea or-
ganiza ºi asigura condiþiile materiale necesare unei asemenea
colaborãri.
3. Aº propune analiza transetnicã a urmãtoarelor probleme dis-
putate:
a ) Formarea poporului român;
b) Principatul Transilvaniei, românii ºi saºii;
c) Lupta pentru independenþã a maghiarilor din 1848/49, rolul
românilor ºi saºilor;
d) Tratatul de pace de la Trianon, românii ºi saºii;
e) Germania, Ungaria, România ºi saºii în cel de-al doilea rãzboi
mondial;
f) Situaþia Uniunii Sovietice, a Ungariei, a României ºi a saºilor
dupã 1945;
g) Cooperarea dintre Ungaria ºi România din punct de vedere
politic, economic ºi cultural.

Traducere de VENCZEL Enikõ

1921, Aiud (jud. Alba); membru al Academiei ªtiinþifice Maghiare;
ELTE, profesor; Egy cselszövõ diplomata. Klement János Mihály,
Budapesta, 2000.

Alexandru ZUB

Diversitatea beneficã

1. O imagine cît mai completã a oricãrei realitãþi istorice e întot-
deauna de dorit. Rãspunsul meu nu poate fi decît pozitiv,
dar ºtiu cã existã ºi adepþi ai discursurilor paralele. În cazul
de faþã, s-a dorit mult timp escamotarea unei sinteze la care
sã participe specialiºti din toate comunitãþile transilvane, poli-
tica de uniformizare etno-culturalã a spaþiului respectiv preva-
lînd categoric asupra diversitãþii reale, durabile ºi benefice,
chiar dacã produsã pe seama unor tensiuni inerente. Înainte
de 1990 se evita pînã ºi denumirea provinciilor istorice, prefe-
rîndu-se combinaþii de puncte cardinale (nord, nord-vest,
nord-est etc.), ca nu cumva sã se creadã cã unitatea naþionalã
n - ar fi deplinã ºi monoliticã. Era o expresie a voluntarismului
politic, din care au rezultat atîtea hotãrîri nefericite pentru
populaþia României. A regîndi ansamblul, þinînd seama însã de
specificul fiecãrei pãrþi ºi de dreptul oricui la diferenþã, e acum o
exigenþã pe care integrarea europeanã o preface în imperativ.
Istoriografia îºi are desigur rostul ei în acest proces. Însã ºi
fãrã a invoca raþiuni de oportunitate geopoliticã, evoluþia pro-
fesionalã în acest domeniu trebuia sã conducã spre o asemenea
sintezã. Unele încercãri s-au fãcut ºi pînã acum, dar socot cã a
venit timpul ca breasla istoriograficã sã ia în seamã urgenþa pro-
iectului.
2. În mod normal, soluþia ar trebui sã rezulte din faptul cã existã,
de trei decenii, o comisie mixtã, cu preocupãri mai ample, însã
interesatã îndeosebi de problematica transilvanã. Cum aceasta
n-a dus la nici o sintezã comunã, care sã rãspundã exigenþei deja
invocate, este cazul ca anumite organisme ale societãþii civile sã
preia misiunea ºi sã caute soluþiile practice. Folosesc anume plu-
ralul, cînd e vorba de un asemenea proiect, fiindcã în gîndul meu
numai aºa se poate ajunge, treptat, la rãspunsuri mai bune sus-
ceptibile sã punã de acord, pe cît posibil, adevãrul, cu sensibilitã-
þile existente într-o comunitate sau alta. O dezbatere prelimina-
rã, la care sã ia parte ºi specialiºti din domeniile conexe, ar putea
a duce nu numai limpeziri în definirea proiectului, dar ºi sugestii
de punere în operã.
3. Nu se poate face, acum, inventarul lor. Unele sugestii sînt de gã-
sit însã în revista Xenopoliana, scoasã la Iaºi, ca buletin al Fun-
daþiei Academice A.D. Xenopol,  cu numere tematice despre În-
vãþãmîntul istoric azi (III, 1995), Naþionalism, etnicitate, mi-
noritãþi (V, 1997), Confesiune, societate, naþiune (VII, 1999), ca
ºi în volumul editat de Lucian Nastasã, sub aceeaºi egidã, Studii
istorice româno-ungare (1999). Ultimul demers conþine ºi un

grupaj privind Manualul de istorie – instrument în relaþiile in-
teretnice, iar prefaþa se intituleazã, programatic, De la confrun-
tare la emulaþie. Nu e cazul sã insist.

1934, Vîrfu-Cîmpului (jud. Botoºani); I nstitutul de Istorie ºi Ar-
heologie A. D. Xenopol, director; Or izo nt închis. Istoriografia ro-
mânã sub comunism, Bucureºti, 2000.

R. VÁRKONYI Ágnes

O istorie
atotcuprinzãtoare

1. Viitorul Europei poate fi asigurat numai pe baza cunoaºterii
obiective ºi nepãrtinitoare a trecutului acestei zone. Este tot mai
general recunoscut faptul cã nu este posibilã tratarea ºi rezolva-
rea conflictelor evidente în lipsa modernizãrii ºi a extinderii in-
fluenþei ºtiinþelor umaniste. În ultimele decenii, pe plan mon-
dial, istoria ºi ºtiinþa istoriei au trecut prin mari transformãri ºi
crize. În acelaºi timp s-au format noi metode interdisciplinare, is-
toria a pãtruns în domenii pînã acum inaccesibile ale realitãþii, a
revelat noi conexiuni. Interesul societãþii s-a modificat, a devenit
ma i divizat. În ultimii cincisprezece ani, în sferele ºtiinþei, politi-
cii ºi ale societãþii civile a crescut nevoia de a avea o imagine isto-
ricã cuprinzãtoare a Europei, care sã includã toate regiunile ºi þã-
rile acesteia. Aceastã istorie nu constã într-o colecþie de descrieri
individuale ale diferitelor naþiuni, ci încearcã sã descopere sfere-
le factorilor comuni, de coeziune dintre aceºtia. Se acordã o aten-
þie sporitã în trecutul milenar acelor valori, abordabile cu siste-
mul de noþiuni al europenismului, care par a fi indispensabile
pentru speranþele de reînnoire ale secolului XXI, cum ar fi: cultu-
rile pãcii, toleranþa religioasã, interacþiunea dintre etnii, convie-
þuirea etniilor, relaþiile lor de vecinãtate, capacitatea de rezolva-
re a conflictelor, mini-comunitãþile familiilor, solidaritatea po-
pula þiei în cadrul regiunilor, tehnici de reînnoire, experienþele
conlucrãrii milenare dintre mediu ºi societate etc. Istoria Transil-
vaniei oferã din belºug asemenea exemple, dar chiar dacã nu þi-
nem cont de acest fapt, prin evoluþile determinate de condiþiile
din secole diferite, prin caracteristicile naturale, prin trecutul
sãu istoric în sens universal, prin varietatea culturii din aceastã
regiune, Transilvania este parte integrantã a Europei. Fãrã isto-
ria specificã a Transilvaniei, istoria Europei este incompletã.

Chiar din primele secole ale mileniului trecut, istoria Transil-
vaniei a fost ca un teren de antrenament pentru convieþuirea
mai multor popoare ºi secol dupã secol, aici s-a derulat istoria co-
munã a mai multor comunitãþi ºi naþiuni care vorbeau limbi dife-
rite. Consider deci cã este foarte important sã existe o istorie a
Transilvaniei atotcuprinzãtoare, care sã compunã într-un întreg
trecutul tuturor comunitãþilor care trãiesc în aceastã regiune, în-
sã o astfel de lucrare se poate realiza numai cu un imens efort in-
telectual ºi material, pe o bazã ºtiinþificã solidã.
2. Scrierea obiectivã a istoriei Transilvaniei este posibilã doar
pr in munca în echipã, într-un atelier comun, bine planificat ºi or-
ganizat. Existã diverse precedente pentru ateliere care s-au ocu-
pat de istoria Transilvaniei. Dispunem de importante rezultate
de cercetare, de experienþã profesionalã ºi organizatoricã. Cu
toate acestea, colaborarea poate fi începutã numai dupã pregã-

tiri serioase, dupã clarificarea unor noþiuni (de ex. factorii con-
stanþi ai conceptului „Transilvania” ºi modificãrile istorice, geo-
grafice, politice ale acestuia) ºi considerarea obiectivã a proble-
melor de importanþã majorã. Mai mult, pentru a avea speranþa
obþinerii unor rezultate, munca de atelier trebuie începutã cu
rãbdare, prin construirea consensului ºi toleranþei reciproce,
prin învingerea prejudecãþilor naþionale excesive, prin delimita-
rea de exclusivismele politicii momentului. În general, este ne-
voie de o schimbare fundamentalã a mentalitãþii. Acest lucru se
referã ºi la faptul cã foarte multe aspecte ale istoriei Transilva-
niei nu sînt încã dezvãluite, sursele nu sînt încã adunate.

Ar fi, deci, nevoie de o concepþie ºi de o metodologie care sã
reformuleze ºi sã impunã la nivelele corespunzãtoare importan-
þa ºi necesitatea ºtiinþei istoriei în secolul care urmeazã, realizîn-
du-se astfel echilibrul între istoria tendinþelor unificatoare euro-
pene, istoria regiunilor ºi culturilor naþionale ºi valorile indis-
pensabile care le susþin pe acestea. Acest lucru, desigur, nu poate
fi realizat la nivel publicistic, ºi chiar elaborarea ºtiinþificã este
foarte dificilã. Astfel de factori de stabilizare au funcþionat ºi în

trecut, însã erau marginalizaþi, împinºi sub pragul conºtiinþei so-
ciale sau daþi cu totul uitãrii din cauza opiniilor extremiste sche-
matizate ºi însuºite. Ar fi necesarã organizarea exclusiv prin in-
strumentele ºtiinþei (burse, fundaþii, concursuri, conferinþe co-
mune, foruri de dezbateri, posibilitãþi de publicare, premii) a co-
laborãrii largi ºi reciproc deschise între mai multe discipline ale
ºtiinþelor sociale (arheologie, etnografie, istoria aºezãrilor, isto-
ria literaturii, istoria filosofiei, istoria artei, istoria mentalitãþi-
lor, geografie istoricã, demografie).

Aceastã muncã se poate desfãºura numai pe fundalul unei in-
stituþii ºtiinþifice. Aceasta ar fi condusã de un corp de cercetãtori
maghiari, români ºi saºi experþi în domeniu, cu înaltã calificare
ºtiinþificã, experimentaþi, iar între sarcinile acesteia cea mai im-
portantã ar fi implicarea ºi pregãtirea tinerilor cercetãtori, nu
numai maghiari, români, austrieci (deoarece un foarte bogat ma-
terial pe aceastã tematicã stã aproape neatins în arhivele austrie-
ce), ci ºi din þãri implicate în istoria Transilvaniei, ca Turcia sau
Polonia, precum ºi a cercetãtorilor din alte þãri care sînt intere-
saþi de istoria Transilvaniei. Ar fi util ca aceastã instituþie sã ini-
þieze o colecþie comunã de publicaþii de surse pentru publicarea
studiilor preliminare, iar pentru prezentarea noilor rezultate, sã
înfiinþeze o revistã ºtiinþificã modernã, bine redactatã, în limbile
maghiarã, românã, germanã ºi englezã. Pe lîngã rolul informativ
larg, revista ar putea servi ca un for de dezbateri pentru diferite
abordãri ºtiinþifice – eventual cu caracter eseistic – ale unor pro-
bleme, chiar ºi pe Internet.

Este bine cunoscut faptul cã în zilele noastre ºtiinþele sociale
se confruntã cu mari dificultãþi. Acestea sînt mult prea cunoscute
pentru a fi nevoie sã le detaliez. În acelaºi timp, nu pot sublinia
îndeajuns faptul cã dispunem de o capacitate intelectualã foarte
importantã pe care o exploatãm într-o mãsurã prea micã sau în-
tr-o formã greºitã.

Dacã lucrul se desfãºoarã cu seriozitatea ºi responsabilitatea
adecvate, pe lîngã elaborarea istoriei Transilvaniei, acesta oferã
ºi alte posibilitãþi foarte mari, cum ar fi:
– Informarea substanþialã a ceea ce în prezent este de un interes
internaþional extrem de limitat faþã de Transilvania, din noi
pers pective ºi cu o abordare nouã a problemelor.
– Se pot dezvolta relaþii consistente de comparaþie ºi informare
reciprocã cu alte regiuni ale Europei unde convieþuiesc diferite
comunitãþi ºi naþiuni.

– Cu trecutul sãu care a asigurat convieþuirea multor religii ºi na-
þiuni, cu monumentele sale arhitecturale bogate ºi minunate,
Transilvania ar putea deveni parte a Patrimoniului Mondial ºi ar
putea primi ajutor pentru salvarea valorilor sale nepreþuite afla-
te, din pãcate, pe cale de pieire.
3. Problemele care necesitã o abordare transetnicã ar putea fi
tratate prin implicarea centrelor ºtiinþifice ºi a catedrelor univer-
sitare din Transilvania, România ºi Ungaria. Existã precedent în
acest sens, existã metode bune, acestea ar trebui utilizate ºi pen-
tru a asigura ca lucrul sã se desfãºoare pe baza realitãþii existen-
te. Trebuie neapãrat sã se stabileascã relaþii de colaborare cu
centrele universitare sau ºtiinþifice din Vest care cerceteazã con-
vieþuirea etniilor. Volumul tematicilor de abordat este extraordi-
nar de mare. Subliniind importanþa stabilirii unor prioritãþi bine
gîndite, aº dori sã amintesc doar cîteva domenii: istoria aºezãri-
lor, în sens mai larg toponimia, condiþiile naturale, catastrofele
naturale, practici de tratare a mediului, interacþiunea limbilor,
autoguvernarea localã, obiceiuri, raporturi de proprietate, con-
tacte, gesturi, imagini, formule. Un domeniu larg, de sine stãtã-
tor, este ºcolarizarea, modificarea imaginii Transilvaniei în strãi-
nãtate, istoriografia, conºtiinþa istoricã, cunoaºterea reciprocã a
istoriei celuilalt, conºtiinþa transilvanã etc.

Obiectul ºi natura problemelor s-au schimbat mult în timp.
Respectînd principiul istoricitãþii, trebuie cercetatã separat
funcþionarea, codificatã în culturi, a capacitãþii de convieþuire ºi
de rezolvare a conflictelor, a culturii noastre naþionale. Studiul
interdependenþei economice în cadrul regiunii sau dependenþa
de o regiune mai mare trebuie sã analizeze în primul rînd nucle-
ele schimbãrii, domeniile de existenþã ºi de funcþionare comu-
ne. În cadrul contactelor interetnice trebuie acordatã o atenþie
sporitã evidenþierii analitice a creativitãþii, a interacþiunilor cul-
turale. Cu toate acestea, în scopul obiectivitãþii, pentru a sur-
prinde specificul transilvan ºi procesele culturale, este extrem
de necesarã, de asemenea, elaborarea sistematicã a unor anali-
ze comparative.

Traducere de VENCZEL Enikõ
19 2 8, Salgótarján (Ungaria); ELTE, Professor Emeritus; Europica
varietas – Hungarica varietas. 1526--1762, Budapesta, 2000; A
mego sztottság évszázada. Magyarország a XVI. században.
1526--1606. vol. I , Budapesta, 2000.



„…un pic cam devreme,
deºi cam tîrziu”

La data de 16 XII. 2000 a avut loc la Cluj prima dezbatere pu-
blicã a Asociaþiei Provincia. În afarã de membrii asociaþiei
(Ádám Gábor, Bakk Miklós, Marius Cosmeanu, Marius Lazãr,
Molnár Gusztáv, Ovidiu Pecican, Traian ªtef , Szokoly  Elek) au
participat ca invitaþi Gabriel Andreescu ºi Dan Pavel din Bucu-
reºti, Paul Philippi din Sibiu, precum ºi Octavian Hoandrã,
Cristian Popa, Adrian Avarvari (redactori la Ziua de Ardeal) ºi
Székely István de la Cluj.

Molnár Gusztáv: Vã propun douã teme de discuþii. În primul
r înd analiza raporturilor de forþã în cadrul noului (vechiului)
partid de guvernãmînt, la ce ne putem aºtepta de la
P.D.S.R. ºi de la modul în care va guverna. La primul punct intrã
desigur ºi coaliþia informalã dintre P.D.S.R. ºi partidele aºa-numi-
tei opoziþii democratice. O a doua temã ar fi problema partidelor
noi. În ce mãsurã credeþi cã eºichierul politic de dupã alegeri es-
t e definitiv ºi simþiþi – eventual – nevoia restructurãrii lui? În ca-
drul acestui al doilea punct vã rog sã vã exprimaþi ºi în legãturã
cu ideea unui partid transetnic în Transilvania.

În P.D.S.R. se contureazã douã curente. În primul rînd avem
faþa modernistã, pro-europeanã a P.D.S.R.-ului, reprezentatã de
Adrian Nãstase ºi de guvernul ce va fi constituit de el. Proba aces-
tui demers va fi perfectarea sau nu a fuziunii cu P.S.D.R. Asta ar fi
prima direcþie ce se contureazã.

Dar se mai vede, cel puþin eu sesizez cu o anumitã îngrijorare,
º i altceva. Cine sînt oamenii preºedintelui? Cotidianul de ieri ne
prezintã cîteva figuri grãitoare. Nicolae Vãcãroiu va deþine pos-
tul de preºedinte al Senatului, Radu Timofte va fi directorul
S.R.I.-ului (ne amintim bine de ieºirile sale antimaghiare ºi an-
t ioccidentale), apare ºi Ioan Talpeº în postura de consilier prezi-
denþial pe probleme de apãrare ºi de siguranþã naþionalã, Victor
Opaschi la culte, deci niºte figuri care nu prevestesc nimic bun.
Dacã adãugãm la aceasta ºi promisiunea lui Iliescu privind elibe-
r area lui Miron Cosma din închisoare ºi „achiziþiile” P.D.S.R.-ului
din P.R.M., ne putem da seama de amploarea ºi forþa acestui cu-
rent conservator din P.D.S.R..

La ora actualã ambele par puternice ºi eu nu m-aº hazarda în
aprecieri asupra preponderenþei unuia sau a altuia. Dar putem
formula niºte ipoteze în legãturã cu acestea.

Cred cã ar mai merita o analizã ºi discursul cultural al
P.D.S.R.-ului. Am în vedere douã mesaje interesante ale lui
 Iliescu, desigur aceste mesaje fiind formulate de apropiaþii ºi
consilierii sãi, dar asumate de el. Iatã ce spunea Iliescu cu ocazia
zilei naþionale a României, deci tocmai între cele douã tururi de
s cr utin: „Eºecul economic ºi social din ultimii patru ani a adîncit
criza de autoritate a statului român, a zdruncinat coeziunea so-
cialã ºi naþionalã ºi a nãscut miºcãri federaliste ºi separatiste, ca-
re se adreseazã egoismului regional ºi încearcã cã nascã identi-
tãþi locale, opuse identitãþii naþionale.” Deci regionalismul este
etichetat, din start, ca egoism regional ºi ca ceva opus identitãþii
naþionale.

Mai am un mesaj, adresat participanþilor la simpozionul  Jubi-
leu 2000 Alba Iulia, publicat la 18 octombrie, în care regãsim
aproape toate cliºeele unei mitologii naþionale anacronice (cu
identitatea de „popor nãscut creºtin”, cu Unirea de la 1600 ce a
rãmas „idealul politic permanent, înscris în mintea românilor” ºi
pentru realizarea cãruia „s-a lucrat necontenit, fãrã odihnã”) din
vechile ºi noile manuale de istorie, mai puþin cel redactat la Cluj,
printre autorii cãruia îl avem ºi pe colegul nostru, Ovidiu
Pecican.

V-aº ruga, deci, sã vã exprimaþi pãrerea în legãtura cu cele do-
uã curente din interiorul P.D.S.R.

Un  conglomerat de interese
Gabriel Andreescu: Aº vedea, de fapt, trei linii în P.D.S.R. Douã
sînt coerente, a treia este incoerentã. Cînd zic coerenþã, mã gîn-
desc la existenþa unui fel de program ideologic, la anumite atitu-
dini care conteazã în decizia de putere. O astfel de tendinþã coe-
rentã ar fi Adrian Nãstase, cealaltã Ion Iliescu. A treia tendinþã –
care este incoerentã – e formatã din grupurile mafiote din
P.D.S.R. Aþi vãzut cã Hrebenciuc a ieºit ºeful grupului parlamen-
tar. Avînd în vedere aceastã schemã, trei linii, douã opuse ºi una
incoerentã prin însãºi definiþia ei, pãrerea mea este cã nu poþi sã
prevezi în acest moment cum va funcþiona P.D.S.R.-ul. Este nede-
terminat nu numai cã nu ºtii tu, cã n-ai toate datele, ci pentru cã
realmente comportamentul P.D.S.R. mi se pare nedeterminat.

Desigur, putem vorbi despre condiþiile în care joacã P.D.S.R.,
ºi care face ca aceastã nedeterminare sã fie totuºi circumscrisã.
Ceea ce cred cã ºtim sigur acum este fermitatea de nepus în dis-
cuþie a partenerilor occidentali, a Statelor Unite în primul rînd.
Au fost niºte discursuri în zilele trecute, niºte atitudini teribile,
a ºa, ca ton, faþã de România. E vorba de fermitatea Uniunii Euro-
pene, e vorba, desigur, de NATO ºi de organizaþii internaþionale
cum este Fondul Monetar ºi Banca Mondialã. Cu alte cuvinte, din
exterior România va fi pusã în situaþia de a lua mãsurile care sînt
considerate necesare de aceºti parteneri sau de a ieºi din joc.
Cred însã cã pentru mulþi judecata se referã la viitor, ce se va în-

tîmpla în viitor. ªi logica fireascã ar fi urmãtoarea: actul de gu-
vernare erodeazã iar voturile se duc la P.R.M.

Bakk Miklós: Prin stategia lui Nãstase se urmãreºte definirea
unui centru fals. P.D.S.R.-ul va încerca sã se defineascã ca centrul
e ºichierului politic, contînd pe sprijin parlamentar atît din par-
tea opoziþiei democrate – lucru deja anunþat public –, cît ºi, tacit,
ºi de la P.R.M. În ceea ce priveºte viitorul P.D.S.R.-ului, eu cred cã
de felul lui este un partid viguros. Chiar dacã existã grupuri care
vor pãrãsi acest partid, cred cã P.D.S.R.-ul, la ora actualã este, lîn-
gã U.D.M.R., singurul partid care are un substrat cultural-socie-
tal, deci se bazeazã pe un segment de populaþie bine definit.
Acest segment nu este neapãrat identic cu tabãra votanþilor.
P.D.S.R.-ul are o bazã socialã solidã ºi în acest sens are ºi un viitor
rezervat în sistemul politic românesc.

Dan Pavel: Nu cred cã liniile acestea din interiorul P.D.S.R.
-ului sînt uºor de separat. În primul rînd pentru cã între grupul
Nãstase, care acuma se consolideazã (deci e clar cã este grupul
care va prelua puterea), ºi aºa-zisele grupãri mafiote legãturile
sînt extrem de strînse. Deci lucreazã mînã în mînã. Tendinþa pe
care am sesizat-o eu este de a izola grupul Iliescu. El nu va avea,
ce l puþin în urmãtorii patru ani, un cuvînt în partid, ºi dacã se în-
toarce, sigur o sã fie preºedinte de onoare. Practic cei care merg
la Cotroceni, lîngã Iliescu, sînt într-un fel sacrificaþi din punctul
de vedere al acestui grup de putere, pentru cã ei nu sînt vizaþi de
Nãstase.

Este foarte greu în acest moment sã prevedem cum va func-
þiona acest partid, pentru simplul motiv cã nici ei nu ºtiu ce o sã
facã. În momentul de faþã sînt exact ca ºi noi aici: noi stãm sã ne
întrebãm ce va face P.D.S.R.-ul, dar ºi P.D.S.R.-ul stã sã se întrebe
ce va face în viitor. Pentru cã nu este clar dacã dorinþa lor, care pî-
nã la un moment dat e sincerã, de a se apropia de Europa, de
Internaþionala Socialistã are ºi o dimensiune realã, în sensul
de a face ceva în plan politic, ºi existã aceastã – cum sã spun?! –
idee de a reveni la un fel de guvernare Vãcãroiu.

Sigur, existã ºi posibilitatea ca noi sã fim contraziºi în ipoteze-
le noastre, ºi ei sã vinã cu un program mai reformist decît ne aº-
teptãm noi, adicã sã încerce sã facã ce nu au fãcut cei care au ve-
nit dupã ’96. Existã ºi aceastã posibilitate în sprijinul cãreia vine
argumentul cã au adus niºte oameni mai tineri la Guvern; sau nu
neapãrat mai tineri, ci tot felul de experþi, aºa-zis experþi.

Octavian Hoandrã: Domnul Bakk are dreptate, P.D.S.R.-ul es-
te un partid foarte puternic, sau cel puþin dã impresia cã e un
partid puternic. Cu siguranþã cã la presiunea forurilor interna-
þionale, de care depindem în mare mãsurã acuma, toatã tensiu-
nea între Iliescu ºi Nãstase va ajunge la incandescenþã, în mod
clar, în foarte scurt timp. Deci, în funcþie de felul cum aceastã ex-
plozie va fi – mare sau micã – vom avea rezultatul, care poate fi
ceea ce se poate întîmpla mai rãu. Eu sînt pesimist. Deci, cum
spunea ºi Dan Pavel, Nãstase vine cu niºte miniºtri tineri, ultrare-
formiºti. Eu îl ºtiu pe unul, pe Rus, care e clujean. El pleacã de la o
reprezentanþã Mercedes, unde are tot ce-i trebuie, a demonstrat
cã e un bun manager ºi un tip de calitate. Eu nu cred cã el va pu-
tea face ceva în Ministerul de Interne atîta timp cît consilierul lui
Iliescu este Talpeº. ªi probabil cã la fiecare minister putem face
acest racord.

Ce se va putea întîmpla aici? Aºa-ziºii consilieri vor încerca în
modul cel mai dur sã-l menþinã pe Iliescu pe o poziþie de frondã
faþã cu Nãstase. Ce se va întîmpla? La un rãzboi dur între ei, cîºti-
gã România Mare, clar. Sper sã nu se adevereascã acest scenariu.

Ovidiu Pecican: Vreau sã pomenesc aici despre o mai veche
poveste de dragoste. Cea dintre P.D.S.R. – actualul P.D.S.R. – ºi
P.R.M. Nu cred cã ceea ce am perceput noi la alegeri, mai ales în
partea a doua a lor, a fost un rãzboi, nici mãcar unul de operetã.
A fost, pur ºi simplu, o prezenþã unicã bifaþetatã, dacã pot sã mã
exprim astfel. Cred cã iubirea dintre fiul bastard ºi paricid în fi-
nal, pe de o parte, iar pe de altã parte tatãl lui, creatorul lui, va
continua.

Altminteri, P.D.S.R.-ul, care poate fi suspectat cã a umflat în-
t r-un fel sau altul voturile dobîndite de Vadim, îºi va asuma ia-
rãºi, într-un fel sau altul (mascat sau mai vizibil), reprezentarea
ideilor, a programului lui Vadim. ªi cu asta ajung, dacã vreþi, în-
tr-un punct care vizeazã ºi aºa-zisul mesaj cultural al P.D.S.R.-ului.

Eu zic cã ar fi plin de învãþãminte sã încercãm sã comparãm
textul lui Iliescu invocat de Molnár Gusztáv cu retorica lui Vadim,
în care iarãºi apãreau toate temele pomenite. Vã reamintesc cã
acum un an, în aºa-zisul „rãzboi al manualelor alternative”, dom-
nul Anghel Stanciu ºi alþii au secondat intervenþiile domnului
Adrian Nãstase, ale domnului Ion Iliescu, care au fost relativ in-
tempestive. Deci între discursurile celor douã partide nu sînt di-
ferenþe notabile. Într-un posibil rãzboi între facþiunea Iliescu ºi
facþiunea Nãstase  va învinge oricînd Iliescu. De ce? Pentru cã
e lectoratul României Mari, oamenii României Mari ºi – cred cã
pot vorbi ºi despre – simpatizanþii României Mari din
P.D.S.R. (deci aripa cea mai conservatoare a acestuia), vor merge
în acest sens.

Pe de altã parte, sã-mi daþi voie sã-mi fac meseria de istoric, ºi
sã subliniez ce anume mi se pare evident cã reprezintã aceastã
iubire a P.D.S.R.-ului (a unei pãrþi, cel puþin, partea mai puþin eu-
ropeanã, mai naþionalistã, a P.D.S.R.-ului) cu reprezentanþii ºi cu
electoratul României Mari. Eu cred cã aici putem distinge de fapt
niºte tendinþe care nu sînt doar contemporane. Vã trimit la ur-
mãtoarea situaþie de la mijlocul secolului XVII. În Franþa au loc
Frondele, aºadar miºcãri burgheze împotriva absolutismului re-
gal, în Anglia are loc decapitarea al lui Carol I Stuart, în Ucraina

a re loc o revoltã oarecum naþionalã, a cazacilor lui Bogdan
Hme lnicki împotriva Poloniei dominante. Ce se întîmplã în Þãri-
le Române? Se ridicã aºa-numiþii slujitori, seimenii, o categorie
de mercenari. Aºadar, dacã vreþi, o pãturã militarã care era pur-
tãtoarea unor idealuri de altã naturã, civilã, un substitut de bur-
ghezie. Observãm aceastã militãrime în civil astãzi în electoratul
ºi chiar în componenþa unui partid precum România Mare. Cred
cã ºi în P.D.S.R., dacã vom cãuta cu un pic de atenþie.

N-aº neglija aceste continuitãþi, chiar dacã astãzi lucrurile
funcþioneazã întrucîtva altfel. Cred cã acest mariaj morganatic
va supravieþui tentativelor europenizante, ºi mã tem cã domnul
Hoandrã avea dreptate. Nu ºtiu cît de tare vom avansa cãtre
 Europa.

Szokoly Elek: Mie mi se pare absurdã chiar ideea primirii
P.D.S.R.-ului, sub orice formã, în Internaþionala Socialistã. Ba,
mai mult, mi se pare chiar o jignire la adresa social-democraþiei
autentice, presupoziþia acceptãrii P.D.R.S.-ului în aceastã organi-
zaþie internaþionalã.

Molnár Gusztáv: Eu n-aº fi atît de sigur în aceastã privinþã. In-
ternaþionala este o organizaþie pragmaticã, care nu se va intere-
sa atît de structura internã a P.D.S.R.-ului, de care noi avem mai
multe cunoºtinþe, cît de politica pe care acest partid o va face. Eu
aº lãsa deschisã ºi aceastã posibilitate. Nu putem face abstracþie
de prezenþa lui Severin în P.D.S.R. Cred cã fuziunea între P.D.S.R.
ºi P.S.D.R. totuºi se va face, ºi mai cred ºi altceva: cã P.D.S.R.-ul va
beneficia de un sprijin amical din partea unor partide cum e Par-
tidul Socialist Ungar, ºi al altor partide. Deci sã nu excludem din
start aceastã posibilitate.

Marius Lazãr: În evaluarea evoluþiei P.D.S.R.-ului trebuie þi-
nut  cont de modul în care a venit la putere, ºi de fondul pe care a
venit la putere în niºte alegeri care au demonstrat un puternic
clivaj social în România. Ei o ºtiu, asta a fost una dintre þintele ºi
mesajele lor propagandistice foarte insistente. Ei ºtiu foarte bine
în acest moment cã a fost vorba de un vot dat din disperare. Ei
sînt foarte conºtienþi cã, dacã nu vin cu un program de ameliora-
re economicã – indiferent cum îl numesc – foarte rapidã, guver-
nul lor se va eroda foarte repede ºi vor intra în degringoladã po-
liticã, cu posibile dezertãri spre P.R.M., posibile fuziuni cu P.R.M.,
chiar spargerea sau divizarea P.D.S.R.-ului, cu lupta între Nãstase
ºi Iliescu. Toate acestea vor surveni în momentul în care va fi vor-
ba de un astfel de eºec. Eu cred cã guvernul lui Nãstase va încerca
sã facã tot ce poate ca sã previnã acest eºec.

Székely István: Pãrerea mea este cã P.D.S.R.-ul este un conglo-
merat de interese ºi un conglomerat de puteri dominante. Este
vorba de o forþã ce a fost dominantã ºi în ultimii patru ani, ºi eºe-
curile foºtilor guvernanþi s-au datorat în mare parte acestui fapt.
Pîrghiile care transpun o politicã în fapte pur ºi simplu nu s-au
putut folosi. Ce vrea P.D.S.R.-ul? Dupã pãrerea mea în primul
rînd vrea majoritatea. Protocoalele ce s-au încheiat sau se vor în-
cheia în zilele ce urmeazã, s-ar putea sã fie utilizate numai pen-
tru a cîºtiga timp. Eu nu exclud posibilitatea ca peste un an sã
avem un P.D.S.R. cu majoritate parlamentarã, în primul rînd prin
ruperea P.R.M.-ului, unde sînt foarte multe persoane care acum
îºi dau seama cã, fiind într-un partid izolat pe scena politicã,
nu-ºi pot promova interesele (în primul rînd economice) care
i-au dus la P.R.M. P.D.S.R.-ul este un partid fantastic de pragmatic,
exact la fel cum sînt ºi socialiºtii unguri, polonezi sau cehi, ºi eu
nu vãd sã-i macine probleme ideologice, aºa cum s-a întîmplat cu
þãrãniºtii. Dacã apar diferenþe ideologice, s-ar putea ca acestea sã
acopere doar alte conflicte, de ordin economic sau personal. În-
trebarea este, într-adevãr, ce vrea Iliescu. Sincer sã fiu, eu nu
cred cã Iliescu o sã urmeze o linie politicã distinctã în urmãtorii
patru ani.

Molnár Gusztáv: Deci tu nu crezi cã baza socialã ºi electoralã
a P.D.S.R.-ului ar putea sã se miºte cãtre P.R.M. Ceea ce ai tu în ve-
dere este mai degrabã o tendinþã inversã, în care P.D.S.R.-ul ar fi
forþa politicã care sã absoarbã elemente din P.R.M.

Székely István: Eu spun cã P.D.S.R.-ul va putea sã abordeze, fã-
rã prea mari conflicte, o linie reformistã, dacã nu intrã în conflict
în primul rînd cu grupurile de interese care sînt în P.D.S.R. ºi în
jurul P.D.S.R.-ului. Desigur, va intra în conflict cu votanþii sãi, dar
aici se va putea folosi chiar de identitatea culturalã a bazei sale
electorale de care vorbea Bakk Miklós. Dar nu aceastã legãturã
este primordialã, ci aceea cu grupurile de interese. Dacã un par-
tid care este atît de puternic – sã ne amintim doar de ceea ce a fã-
cut între ’92 ºi ’96 – va vrea, va putea sã distrugã P.R.M.-ul.

Participanþii la dezbaterea Asociaþiei Provincia



Gabriel Andreescu: Acest mecanism prin care P.D.S.R.-ul poa-
te merge legãnat ºi sã controleze mai multe elemente, trebuie
avut în vedere. Dar, pe de altã parte, asta nu înseamnã ºi cã opu-
sul nu e adevãrat. Adicã poþi sã imaginezi o prãbuºire a voturilor,
a simpatiei pro-P.D.S.R. prin douã mecanisme: sau printr-o refor-
mã care ar fi atît de radicalã încît sã atingã exact baza respectivã,
sau printr-o prãbuºire. Probabil asta ar fi ºi mai grav, o prãbuºire
economicã generalã datoritã scoaterii României, practic, din sis-
temul de relaþii economice stabilite cu partenerii din Occident.

Traian ªtef: P.D.S.R.-ul se va folosi de aceeaºi tehnicã de gu-
vernare ca ºi pînã acuma, deci ca ºi în perioada dintre
’90-’92-’96, ºi anume o tehnicã a peticitului. Segmentele despre
care vorbea domnul Andreescu, reprezentate de Iliescu, Nãstase,
grupurile de interese ºi grupurile mafiote – poate cã este chiar o
diferenþã aici –, sînt reprezentative, simbolizeazã de fapt alte
grupuri de aºteptãri. ªi atunci ei vor trebui sã facã faþã tuturor
acelor aºteptãri. Deci Iliescu îi reprezintã pe cei care aºteaptã
eradicarea sãrãciei, care stau cu mîna întinsã pentru locuri de
muncã, locuinþe ºi aºa mai departe. Iar Nãstase îi reprezintã pe
cei care ar dori continuarea reformei, grupurile de întreprinzã-
tori care ar voi niºte reforme liberale. ªi mai sînt ºi grupurile ma-
fiote, care au dat bani în campanie. Deci tehnica lor a fost întot-
deauna aceea a peticitului, în politica externã, unde nu s-au ex-
primat niciodatã, ci au reacþionat în diverse situaþii, ºi la fel ºi în
politica internã.

În legãturã cu raportul de forþe ºi ajutorul pe care ei l-ar primi
de la P.R.M. sau de la partidele democrate, ceea ce am constatat
este cã, pînã ºi în aceastã perioadã – deci ’96-2000 – s-au format
a numite grupuri de interese comune din mai multe partide. ªi
nu e sigur cã acestea nu vor reacþiona ca atare ºi în Parlament.
Iar de la grupul parlamentar P.R.M. multe voturi se vor duce cã-
tre P.D.S.R. Eu pot sã vã dau un exemplu de la Oradea, unde rec-
torul universitãþii este vicepreºedinte P.D.S.R. ºi are profesori în
universitate doi parlamentari P.R.M. Deci îi va putea convinge sã
voteze pentru P.D.S.R. chiar el, pentru cã ãºtia nu sînt legaþi foar-
te tare de P.R.M. Au profitat de o conjuncturã, li s-au oferit prime-
le locuri pe listã.

Cei care vor sã vinã
Molnár Gusztáv: Trecînd la discutarea subiectului nostru urmã-
tor, sã vedem mai întîi ce partide noi ar putea avea o ºansã în Ro-
mânia. Sînt unele voci dupã care s-ar putea ca Isãrescu sã se în-
t oa rcã în politicã, dar nu ca independent. Asta ar fi una dintre
modalitãþi.

Gheorghe Gorun  în Ziua (ediþia din 15 decembrie)  pledeazã
în favoarea creãrii unui partid conservator care sã se substituie
actualului P.N.Þ.C.D. Autorul articolului susþine, pe bunã drepta-
te, cã Partidul Liberal n-are cum sã devinã un partid alternativ,
pe nt ru cã în Europa liberalii nu pot sã constituie nicãieri un par-
t id de masã. Ei sînt asociabili la guvernare oricînd, dar nu pot sã
formeze ei alternativa. Deci e nevoie de un partid de centru-
dreapta. Asta ar fi a doua posibilitate. ªi mai este un al treilea as-
pect, cînd problema nu se pune la nivelul naþional, ca posibilã al-
ternativã la guvernare, ci ca o chestiune regionalã. În ce mãsurã
existã în Transilvania condiþiile pentru crearea unui partid re-
gionalist românesc, dar cu o componentã maghiarã semnificati-
vã, deci un partid regionalist transetnic. Pentru cã, analizînd re-
zultatele alegerilor la nivel regional, eu cel puþin am ajuns la con-
cluzia cã în Ardeal s-a creat un vacuum politic.

Dan Pavel: Nu cred cã în România este nevoie de noi partide
în sensul normativ, în sensul cã stai ºi vezi care e harta ideologi-
cã sau doctrinarã sau mai ºtiu eu cum, ºi „vezi cã aici trebuie un
partid conservator, acolo unul nu ºtiu cum” sau aºa mai departe.
Ceea ce nu înseamnã cã nu se vor naºte noi partide sau cã nu vor
fi fuziuni sau sciziuni. ªi aici rãspund ºi la întrebarea numãrul
trei: acest partid va apãrea în Transilvania, sau alte partide vor
apãrea la nivel naþional în momentul în care se va crea, din
punct de vedere funcþional, nevoia lor. Dacã vor apãrea noi par-
t ide ele vor apãrea dintr-o nevoie, nu pentru cã cineva le va crea
ca sã umple golul ãsta de tip conservator sau de tip regional, ca
sã reprezintã nu ºtiu ce interese, sau sã completeze harta, sau sã
repare un eºec. Din acest punct de vedere nu trebuie sã excludem
nici posibilitatea ca unele partide pe care le credem moarte, sã
renascã sau sã facã niºte fuziuni, sã se reconstruiascã. Deci sã fie
ceva creat, nu de la bun început, ci din ceva preexistent. Sînt mai
multe scenarii din punctul ãsta de vedere. Acel partid dacã va
apãrea, va trebui sã fie însã diferit. În primul rînd va trebui sã fie
un partid extrem de pragmatic, care sã reuneascã niºte oameni
de tipul Isãrescu, cum ai spus, care sã arate cã „domnule, eu am
fost la un moment dat la o anumitã poziþie ºi am fãcut asta, dar
am fost limitat ca posibilitãþi efective”, deci niºte oameni capa-
bili sã atragã încredere ºi care sã aibã CV politic sau un CV din ãs-
ta, tehnocratic. În mãsura în care vor fi mai multe interese con-
curente, asemenea partide pot apãrea. Nu spun cã nu vor apãrea.
Dacã politica va merge în continuare aºa cum a mers, iar P.D.S.R.
-ul va avea un nou eºec, ceea ce e probabil, se va crea un teren fer-
til pentru aºa ceva.

Octavian Hoandrã: Noua variantã a P.N.Þ.-ului, transforma-
rea lui probabilã într-un partid creºtin-democrat, cred cã ar pu-
tea fi soluþia cea mai bunã. Dacã vîrstele se schimbã. Vîrstele tre-
buie schimbate.

La  al doilea punct, apropo de partidul transetnic, am urmãrit
recent o emisiune pe Tele7ABC, în care Dinu Giurescu era gata

sã facã o adevãratã crizã de nervi aflînd cã viitorul e în Ardeal.
Nu-i chiar o noutate. Era ºi domnul Hurezeanu acolo, care a în-
cercat sã-l mai tempereze. Nu mã aºteptam la o asemenea reacþie.
Cînd s-a înfiinþat Partidul Moldovenilor de ce nu s-a enervat? Pu-
nerea acestei probleme în contextul actual mi se pare un pic cam
devreme, deºi cam tîrziu.

Adrian Avarvari: Eu v-aº atrage atenþia asupra ambiþiilor po-
litice ale lui Funar. Funar îºi doreºte sã fie ºef de partid. El ºi-a im-
pus oamenii ºi la Cluj, în faþa lui Vadim. Existã tendinþa ca el, în
timp, sã intre în interiorul grupului parlamentar P.R.M., sã alea-
gã linia lui ºi sã se rupã de Partidul România Mare ºi sã creeze un
clivaj în partid. El s-a dus în Israel de nu ºtiu cîte ori, n-a atacat ni-
ciodatã pe evrei, el are ce are cu maghiarii, nu cu evreii, nu ºtiu
dacã aþi sesizat diferenþa.

Mai este ºi o altã problemã. Dacã P.N.Þ.-ul vrea sã reintre în joc,
nu poate veni cu un mesaj de partid transetnic, cînd a pierdut în
favoarea României Mari tocmai în judeþele unde a cîºtigat în ’96 ºi
unde este populaþie maghiarã. Sînt semnale la Cluj cã cei care vor
sã vinã, vor veni cu un mesaj de centru-dreapta, dar de o tentã na-
þionalã. Deci nu vor veni cu un mesaj transetnic, nici vorbã.

Molnár Gusztáv: Eu aº propune sã pornim de la analiza rezul-
tatelor alegerilor. Sînt cîteva aspecte interesante aici. În primul
rînd, nu pot sã înþeleg de ce n-a dat B.E.C.-ul publicitãþii cifra
exactã a prezenþei la vot la ora 21, pe judeþe. Eu aº vrea sã ºtiu, de
exemplu, cîþi la sutã din cele douã judeþe secuieºti s-au prezentat
la vot, pentru cã, faptul cã peste 90 la sutã din cei care s-au pre-
zentat l-au votat pe Iliescu, nu mi se pare relevant în sine. În ori-
ce caz s-a remarcat o prezenþã la vot mult mai slabã – în special în
Transilvania – decît în ’96.

Marius Lazãr: ªi unde te duce argumentul asta?
Ovidiu Pecican : La necesitatea de a interpreta acest absen-

teism.
Molnár Gusztáv: Bineînþeles. La lipsa de alternative. Dar în

special mã intereseazã nivelul absenteismului la nivel regional.
ª tim cã în Moldova prezenþa la vot a fost mult mai masivã, ºi cea
mai slabã prezenþã s-a înregistrat în Transilvania.

Ovidiu Pecican: Cum interpretãm aceastã absenþã de la vot?
Ca o indiferenþã, o cãdere în abrutizare ºi indiferentism? Sau ca
un boicot? Pentru cã nu e totuna.

Paul Philippi: Eu cunosc foarte mulþi intelectuali din Tran sil-
va nia de Sud care nu s-au dus la alegeri, nu au putut fi convinºi sã
s e  ducã, spunînd cã ei nu au cum sã aleagã între ciumã ºi holerã.
Asta era atitudinea intelectualilor.

Cristian Popa: Cred cã lipsa de alternative s-a resimþit mai
mult în primul tur de scrutin, la partidele politice ºi nu la preºe-
dinte.

Molnár G usztáv: Eu am întocmit un tabel cu raporturi de for-
þe parlamentare pe regiuni. Deci am luat la rînd mandatele obþi-
nute de partide la Senat ºi la Camera Deputaþilor de la judeþ la ju-
deþ, dupã partide. ªi am ajuns la concluzia cã specificul transil-
van a rãmas în picioare. Sînt niºte diferenþe structurale care au
persistat ºi persistã. Care sînt acestea? Aspectul cel mai impor-
tant ºi revelator este cã, totuºi, în Transilvania a rãmas un anu-
mit echilibru între P.D.S.R. plus P.R.M. luate împreunã, ºi cele trei
partide de centru dreapta, U.D.M.R., P.N.L. ºi P.D. P.D.S.R. plus
P.R.M. au în Ardeal 87 de parlamentari faþã de cei 71, cîþi are opo-
ziþia democraticã. Deci raportul de forþe este de 55% la 45%.

Traian ªtef: ªi n-ai luat în considerare voturile pentru C.D.R.
Molnár G us zt áv: Nu, pentru cã n-au obþinut nici un mandat.

Dacã voi avea la dispoziþie ºi procentajele obþinute de partide la
nivel de judeþe, voi putea include ºi voturile pentru C.D.R., ºi sînt
sigur cã atunci echilibrul dintre P.D.S.R.-P.R.M. ºi partidele din fos-
t a coaliþ ie guvernamentalã va ieºi ºi mai mult în evidenþã. Pentru
cã în Vechiul Regat tocmai asta bate la ochi, lipsa totalã a echili-
br ului politic. Acolo avem 250 de parlamentari P.D.S.R.-
P.R.M. ºi 52 din P.D.-P.N.L.-U.D.M.R.. Ceea ce înseamnã 83% la 17%.

În concluzie: cu toate cã forþele postcomuniste, de data aceas-
ta, datoritã þîºnirii P.R.M.-ului în prim-plan, au recîºtigat majori-
t a t e a pierdutã – în Ardeal – în ’92, echilibrul politic al provinciei
totuºi nu s-a rãsturnat, ceea ce s-a întîmplat în schimb în Vechiul
Regat. ªi mai este ceva: în Vechiul Regat P.D.S.R.-ul singur are ma-
joritatea absolutã aproape în toate judeþele ºi în toate regiunile
de dezvoltare, ceea ce nici pe departe nu are în Ardeal, nici la ni-
vel de provincie, nici la regiunile de dezvoltare, ºi nici la judeþe.
Deci diferenþele structurale dintre Ardeal ºi Vechiul Regat s-au
re profilat oarecum, dar nu au dispãrut. Aº zice sã pornim de aici
discuþia.

Marius Lazãr: Sã începem cu absenteismul. Avem de a face cu
un proces destul de constant în ultimii ani, începînd de prin
’ 94-’95: o continuã degradare a încrederii în clasa politicã ºi în
instituþiile politice. ªi semnalul acesta a început sã aparã încã din
’96. Dacã þinem bine minte, la alegerile locale din ’96 procentul
de prezenþã la vot a fost foarte scãzut, mult mai scãzut decît în
toamnã. Atunci miza electoralã era foarte puternicã, dar în varã
sau primãvarã, cînd au fost alegerile locale, oamenii au avut im-
presia cã alegerile nu conteazã, pentru cã ei nu pot sã schimbe ni-
mic. Cred cã acest proces a continuat, spre degradarea imaginii
politicianului ºi a credibilitãþii politicianului, pînã la alegerile
acestea. Ãsta este un simptom. Cine nu s-a prezentat la vot face
parte dintr-o categorie constantã structural, care niciodatã nu se
prezintã la vot, pentru cã nu are motivaþie. Ãºtia sînt, de regulã,
cam între 15%-20%, sînt oameni sãraci sau oameni care cred cã
opinia lor nu conteazã, care nu reuºesc sã rezolve problemele
proprii în viaþa de fiecare zi, ºi pentru care politicul este un lucru

pe care nu-l înþeleg. În mod legitim se considerã ei aparte de lu-
mea politicã. Nu s-au prezentat la vot cei care nu s-au simþit re-
prezentaþi într-un mod politic ºi nu s-au prezentat la vot într-o
foarte mare mãsurã cei pentru care politica nu mai înseamnã ab-
s olut nimic; cei pentru care problemele cotidiene, sau viaþa coti-
dianã este mult mai importantã ºi mai stresantã, ºi sînt acaparaþi
de aceastã viaþã cotidianã, fãrã ca neapãrat sã aibã o atitudine
ostilã faþã de politic în general. Pur ºi simplu trãiesc într-o sferã
diferitã. Sînt segmente de populaþie care cred cã, indiferent dacã
se duc sau nu se duc la vot, cadrul structural al vieþii nu se schim-
bã foarte mult. Cã ºi cei dintr-o parte, ºi cei din cealaltã parte sînt
aceiaºi. Cã sistemul nu se schimbã. Cã se rotesc doar politicienii
între ei. Pentru aceºti oameni asta nu schimbã structural datele
jocului. Paleta asta de reacþie ne oferã rãspunsul pentru absente-
ism. Nu ºtiu exact în ce proporþie se distribuie aceste opþiuni în
absenteism. Dar este un semnal.

„vorbind de o societate imaginarã e
foarte uºor sã fii imaginar”
Acuma, în ce mãsurã un partid nou reuºeºte sã dea o altã ofertã?
În primul rînd un partid nou vine într-un ºir de altele vreo sutã
vechi. În opþiunea sau în percepþia electoratului, este încã un
partid raportat la celelalte. În primul rînd, dacã vrei sã ai o forþã
politicã credibilã în România, în momentul de faþã, trebuie sã
faci credibilã politica. Ceea ce în momentul de faþã este foarte
greu. Intrînd în acelaºi joc, sau în acelaºi stereotip politic de pînã
acum, este foarte greu sã faci credibilã politica. Trebuie recons-
truit acest lucru pornind de la o altã bazã ºi de la alte mesaje.
Cred cã se ignorã destul de mult, ºi în seara asta cred cã am igno-
rat destul de mult componenta socialã ºi problemele sociale pe
care le conþine votul în þara asta. Trebuie sã fim un pic mai atenþi
la ceea ce se întîmplã în diversele straturi sociale, trebuie sã înce-
pem sã înþelegem cum gîndeºte un muncitor, care poate sã vote-
ze ºi pe Constantinescu, dar poate sã voteze ºi pe Vadim Tudor,
poate sã voteze ºi pe Funar, ºi apropo de asta am sã fac cîteva re-
marci despre electoratul ardelenesc.

Trebuie sã vedem ce se întîmplã cu cei care sînt dependenþi
de ajutoare sociale, cei care sînt ambiþioºi ºi vor sã se integreze
în sectorul privat, deci ar fi bine sã avem o percepþie pentru so-
cietatea realã, nu numai pentru societatea imaginarã. Scu za-
þi-mã, însã vorbind de o societate imaginarã e foarte uºor sã fii
imaginar. Dar noi ar trebui sã ajungem sã cunoaºtem lucrurile în
profunzime, altfel pierdem contactul cu ce se întîmplã la bazã.

Un partid nou cred cã poate sã vinã în momentul în care se
construiesc premise pentru un astfel de partid. Un partid trebuie
sã aibã o bazã de masã. Dacã faci un partid, trebuie sã gîndeºti ca
un alegãtor. Cine te voteazã? Dacã vrei sã faci un partid trebuie
cel puþin sã te gîndeºti sã intri în Parlament. Cel puþin sã intri în
Parlament, dacã nu sã ºi cîºtigi alegerile. Depinde ce fel de partid
ºi ce mesaj îþi propui. O astfel de reconstrucþie politicã este ex-
trem de complexã ºi trebuie sã porneascã de la o muncã extraor-
dinarã de jos.

Electoratul ardelenesc – Molnár Gusztav a observat bine –
are în bunã mãsurã o structurã relativ stabilã. Nu structura s-a
schimbat, s-au schimbat ponderile în aceste structuri. Zestrea a
fost întotdeuna împãrþitã între Convenþia Democraticã sau parti-
dele democratice, U.D.M.R., P.D.S.R. ºi naþionaliºti. Doar cã aceas-
tã structurã este extrem de segmentatã. Este o structurã a opuºi-
lor. Electoratul ardelenesc este cel mai polarizat dintre toate.
Mult mai polarizat. Este un electorat care exprimã rupturi ale po-
pulaþiei în momentul de faþã. Pe de altã parte, este ºi un electorat
reversativ. Cei care l-au votat pe Funar la Cluj în ’96 la locale, au
votat – mulþi dintre ei – Constantinescu în toamnã.

Naþ ionalismul schimbã datele problemei. Este o altã sup ra-
st r uc  tu rã politicã care influenþeazã voturile ºi face ca electoratul
s ã bas culeze în felul în care a ºi basculat în aceste alegeri. Cu toate
ast ea,  nu cred cã votul pentru Vadim Tudor este exclusiv un vot
naþ ionalist, un vot exclusiv ºovin sau xenofob. Este, în bunã mãsu-
rã, un vot – cum s-a ºi spus ºi s-a identificat destul de corect  – un
vot  de protest; sau unul de protest social asociat cu xenofobia ºi
as ociat  cu destructivitatea pe care o reprezintã opþiunea pentru
un astfel de partid. ªi, dacã existã o destructivitate a electoratului,
eu cred cã mesajul este cã au vrut sã distrugã actualul sistem poli-
t ic , în loc de a construi altceva. Da, cred cã ãsta este mesajul.

Pe aceastã structurã electoralã este foarte greu deocamdatã
sã construieºti un partid transetnic, pentru cã este foarte greu sã
gãseºti oameni care sã se asocieze, sã sprijine un astfel de partid,
în momentul în care avem o tradiþie a unui Ardeal rupt, cel puþin
în douã comunitãþi, care de zeci de ani se detestã. Este foarte
greu.

Molnár Gusztáv: Adicã te referi la români ºi maghiari?
Marius Lazãr: Da. Nu vãd încã acea zonã foarte clar contura-

tã. Eu nu sînt atît de optimist ca Guszti. Aceastã zonã cred cã încã
rãmîne de construit. Deci, din punctul ãsta de vedere, cred cã nu
avem mari ºanse, sau, vorba lui Boari, putem ajunge probabil un
club foarte select ºi foarte deschis ºi democrat, dar încã nu avem
posibilitatea sã construim un partid pe structura asta la nivelul
Transilvaniei, pentru cã nu avem baza de masã. Nu avem un su-
port pentru o astfel de construcþie politicã. Trebuie sã fim rea-
liºti, sã încercãm  sã facem ceea ce se poate în momentul de faþã.
Asta e pãrerea mea.
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Paul Philippi:  Cred cã antevorbitorul meu a avut dreptate: ne-
încrederea în clasa politicã a fost un motiv ce explicã succesul
acest ui partid, România Mare, care încã n-a avut niciodatã un rol
constructiv. Vreau sã atrag atenþia cã acelaºi electorat sibian care
în iunie l-a votat cu 70% pe primarul sas, l-a preferat acum pe Cor-
neliu Vadim Tudor. De ce pe primarul sas? Pentru cã au fost sãtui
de g uver nanþ ii de pînã acum. Iar votul din noiembrie are aceleaºi
cauze.  Totuºi, la parlamentare, unde P.R.M.-ul a devenit prima for-
þ ã º i P.D.S.R.-ul a doua, noi, cei de la Forumul Democrat al Germa-
nilor,  am obþ inut aproape 20 de mii de voturi. Dacã nu era clauza
de 5%,  am fi putut intra direct în Parlament. În ceea ce priveºte
par t idul ardelean, eu nu cred cã este timpul, ºi nici nu cred cã ar fi
bine.  Ar fi mult mai bine sã avem în Ardeal simpatii ºi o colaborare
st rîns ã între douã partide care sã se sprijine reciproc, ºi nu un sin-
g ur par tid ardelean. N-ar fi bine din mai multe motive. De exem-
plu, nu cred cã U.D.M.R.-ul ar fi bucuros sã aibã o concurenþã.

Molnár Gusztáv: Aº dori sã clarific un lucru. Termenul de
transetnic este un eufemism pentru a spune un partid regiona-
list românesc din Transilvania, cu o deschidere cãtre comunita-
tea maghiarã, ºi desigur ºi cãtre minoritãþile mai mici. Pentru cã
se poate concepe ºi un regionalism ºovinist. Funar într-un fel toc-
mai asta face. Prin dimensiunea transetnicã înþeleg acea deschi-
dere ideologicã, culturalã care va putea înlesni atît capturarea
unor voturi maghiare care, oricum, nu se îndreaptã ºi nu se vor
mai îndrepta cãtre U.D.M.R., cît ºi – mai ales – disponibilitatea de
a forma un parteneriat cu celãlalt partid regional, adicã
U.D.M.R.. Dar, în mod esenþial, ar fi vorba de un partid regional
românesc, pentru cã un partid regional unguresc avem deja.

Traian ªtef: Apropo de felul în care s-a votat, pãrerea mea este
cã  a apãrut la români un sentiment al urii de sine. Nu avem doar
exemplul Sibiului, unde românii au votat un primar sas. La fel s-a
întîmplat ºi la Sebeº, unde mai sînt doar 800 de nemþi, ºi a fost
ales tot din rîndul lor un primar. În campania electoralã am auzit
foarte multã lume spunînd cã ar vrea pe cineva de altã naþionali-
t a t e  decît român, dar nu Frunda. Mulþi români ar fi dorit un can-
didat neamþ la preºedinþie.

Molnár Gusztáv: La Jimbolia s-a întîmplat acelaºi lucru. S-a
a les un primar maghiar într-un oraº unde ungurii au 15% din po-
pulaþie.

Traian ªtef: În legãturã cu partidul, s-a vorbit ca ºi cum noi am
vrea sã înfiinþãm un asemenea partid. Nu discutãm ca noi sã în-
fiinþãm acest partid. Este vorba despre opinia dacã este potrivitã
apariþia unui astfel de partid, sau nu. În legãturã cu o anumitã aº-
teptare a unui partid regional, vreau sã vã atrag atenþia asupra
unor enunþuri care încep sã aparã pe maºini: „sînt mîndru cã sînt
ardelean”. Cred cã le-aþi vãzut. Sau folosirea foarte frecventã în
nume de instituþii a termenului de „vest”. Universitatea de Vest,
Infirmeria de Vest, Revista de Vest, Gazeta de Vest ºi aºa mai de-
parte. Nume de firme de asemenea, în fiecare judeþ existã diver-
se formule „Transilvania” sau „Ardealul”.

Cristian Popa: În comerþ asta se numeºte marcã de regiune,
ceea ce spune destul de mult, asta dã un plus.

Traian ªtef: Existã o cãutare a alternativei, o anumitã mîndrie
localã care aºteaptã apariþia, chiar dacã nu a unui partid arde-
lean, cel puþin ca un partid sã preia idei de tip regional. În artico-
lul meu care apare acum în Provincia nu vorbesc neapãrat de un
partid ardelean, ci de un partid al alianþei naþionale, care sã re-
prezinte interesele tuturor regiunilor. Din acest unghi discutãm:
dorim o schimbare de legislaþie, o reformã de fapt a statului. Îna-
inte de reforma clasei politice la noi, cred cã mai întîi ar fi nevoie
de o reformã a statului.

Marius Lazãr: Trebuie sã facem distincþie între miºcare ºi par-
tid. Dacã militezi pentru a schimba statutul regiunilor, pentru as-
ta îþi ajunge o miºcare socialã. Pentru un partid e prea puþin.

„avem niºte lideri, ºi pe spinarea
acestora urcã sau coboarã partidele”
Székely István: Politica este într-o foarte mare mãsurã determi-
natã de lideri. Marea întrebare este dacã sînt lideri noi sau nu
sînt. Logica ce merge pe un sistem de partide din Occident unde
se pot face calcule destul de precise pe baza logicii biliardului,
unde trebuie doar sã marchezi bine, la noi nu þine. Aici avem niº-
te lideri, ºi pe spinarea acestora urcã sau coboarã partidele. Ca-
zul lui Meleºcanu este revelator în acest sens. Partidele sînt prac-
tic aservite liderilor ºi greºelile acestora se transpun asupra par-
tidelor. Pentru mine este foarte clar cã a trecut deja perioada
partidelor ideologice, a partidelor implicate foarte adînc cultu-
ral, ºi probabil cã o sã aibã succes partidele de tip „catch all”,
cum s-a întîmplat ºi în Ungaria ºi în alte þãri.

Acum despre problema partidului transetnic: eu cunosc bine
structura internã ºi votanþii U.D.M.R.-ului. U.D.M.R.-ul nu are un
electorat omogen. Electoratul care trãieºte în situaþii interetnice
clare nu se va aventura în aceastã direcþie sub nici o formã. Aici
lucrurile par foarte clare. Se schimbã însã situaþia în Secuime.
Acolo lucrurile apar mai nuanþate, Partidul Liberal la locale pri-
meºte 30% în Gheorgheni, dintre care mai mult de douã treimi
sînt votanþi maghiari. Deci un asemenea partid ar putea sã aibã
ceva ºanse în Secuime, dar nu în judeþele cu o populaþie mixtã.

Cristian Popa: Referitor la ceea ce lipseºte din eºichierul poli-
tic românesc, cred cã lipseºte un partid sau o dreaptã adevãratã

care nu a existat niciodatã în România. Guvernarea în ’96-2000
nu a fost o guvernare de dreapta în nici un caz. Cei care se recla-
mã ca reprezentînd dreapta, au fost cei care au fãcut cele mai
multe concesii în plan social, ºi tocmai pentru a cîºtiga populari-
tate ºi a menþine poziþiile pe care le-au dobîndit. Crearea unui
partid în acest moment cred cã ar fi beneficã, adicã începerea
construcþiei, dar totodatã este ºi foarte dificilã pentru cã curen-
tul general este în favoarea schimbãrii sistemului electoral dupã
s istemul uninominal. István a punctat foarte bine, cã liderii sînt
cei care conteazã, ºi atunci o asemenea construcþie trebuie sã în-
ceapã de la o elitã care sã aibã un mesaj adecvat, coerent ºi o
foarte mare credibilitate. Pentru cã nu se va vota o listã propusã
de un partid care se declarã regional, ci oamenii care sînt acolo
trebuie sã fie cei care reprezintã partidele.

Molnár Gusztáv: Discursurile ideologice, marile familii ideo-
logice creºtin-democrate, liberale se descompun, se erodeazã
iremediabil, socialiºtii încã se mai menþin o vreme, ei sînt ultima
redutã a marilor partide ideologice, dar se pare cã peste 4-5 ani
va veni ºi rîndul lor. Cred cã în acest context de declin al partide-
lor ideologice un posibil discurs ideologic, pragmatic, cu ºanse
reale de succes ar putea fi tocmai cel regionalist. Un discurs care
nu pleacã de la ideea unei diferenþe esenþialiste sau de tip cultu-
ral dintre Ardeal ºi Vechiul Regat.

Desigur, intelectualii au sã discute încã multã vreme aceste di-
ferenþe, dar nu aºa ceva intereseazã lumea. Este vorba de altceva
aici, de un lucru foarte simplu. Traian ªtef a schiþat cîteva puncte
ale unui asemenea program, dintre care cel mai important ºi to-
todatã ºi cel mai simplu de realizat mi se pare a fi transformarea
regiunilor de dezvoltare în regiuni cu competenþe reale, adicã
mutarea judeþelor la nivel de regiuni.

Aceastã chestiunea este la ordinea zilei ºi în Ungaria. ªi acolo
avem judeþe cu consilii judeþene alese prin vot direct ºi niºte re-
giuni de dezvoltare care existã doar pe hîrtie. ªi sînt unele parti-
de,  apar din ce în ce mai multe voci în diferite partide care pledea-
zã în favoarea unor regiuni cu consilii alese prin vot direct. Ceea
ce nu înseamnã imediat ºi în mod automat ºi competenþe sporite.

Aceastã comasare ºi transmutarea judeþelor la nivel de re-
giuni se poate face fãrã modificarea Constituþiei. Modificarea
Constituþiei devine inevitabilã doar atunci cînd mãreºti compe-
tenþele unei adunãri ºi o transformi într-un Parlament local.
Bakk Miklós a scris de mai multe ori despre importanþa elitelor
locale. Ele sînt prezente în toatã þara, nu numai în Ardeal, le gã-
seºti ºi în Dobrogea, la Constanþa, sau în nord, în Bucovina. Aces-
te elite locale se perindeazã între partide, ºi sînt frustrate cã nici
unul nu le este pe plac. Sã nu uitaþi cã organizaþii judeþene în-
tregi, din Timiº, din Alba ale ApR-ului la un moment dat au fost
cla r pro-regionaliste. Nu în sensul unui Ardeal autonom. Poate
nici nu s-au gîndit vreodatã la ceea ce ar putea însemna un Parla-
ment ardelenesc. Dar s-au exprimat în mod clar în favoarea mu-
tãrii instituþiilor judeþene la nivelul regiunilor de dezvoltare. Nu-
mai cã Meleºcanu n-a fost în stare sã asume ºi sã reprezinte un
asemenea program.

Aici apare o dilemã ciudatã. Gabriel Andreescu ne-a trimis un
articol pentru Provincia în care el spune cã un nou partid ar pu-
tea fi lansat cu mai multe ºanse folosind ca bazã de lansare o for-
maþiune civicã deja existentã, ca Liga Pro Europa,  de exemplu.
El se gîndea poate la un partid naþional, dar organizat pe provin-
cii. Dar el lanseazã aceastã idee doar pentru a arãta ce pericol ar
însemna o asemenea miºcare în Ardeal, în absenþa unor miºcãri
paralele în celelalte provincii. Dar hai sã privim atunci lucrurile
ºi din celãlalt unghi, „dinspre Bucureºti”. La Bucureºti poate fi
lansat oricînd un nou partid conservator, liberal sau tehnocrat,
numai cã nu se va alege mare lucru din el, pentru cã n-o sã aibã
aderenþi. În Ardeal eu simt un fenomen invers: existã o disponi-
bilitate din partea alegãtorilor de a sprijini un partid regionalist
pragmatic, axat pe niºte interese economice foarte concrete. În-
s ã nu existã – cel puþin deocamdatã – voinþa politicã ºi curajul
necesar pentru a reprezenta aceste interese ºi la nivel politic.
Aici este dilema: într-o parte ai voinþã politicã, dar n-ai aderenþi;
în cealaltã parte, ai o bazã potenþialã dar nu existã voinþã politi-
cã. Noi ca revistã aruncãm pe piaþa mediaticã niºte idei, niºte te-
me ,  dar nu ne comportãm, ºi nici nu ne vom comporta vreodatã
ca o organizaþie politicã.

Gabriel  Andreescu: În momentul în care am vãzut cã Ardea-
lul ar putea sã-l aducã pe Vadim Tudor la conducerea þãrii, mi-am
dat seama cã Guszti are dreptate, cã Regatul ar trebui sã intre în-
tr-un proces de devoluþie faþã de Ardeal. Ce vreau sã spun prin
a sta? Cã de fapt problema nu este cã uneori poþi sã descoperi di-
ferenþe, distincþii. Problema este relevanþa lor ºi relevanþa poate
sã aparã ca imaginea aceea dublã în care vezi o femeie tînãrã sau
bã trînã, în funcþie de cum arunci privirea sau cum identificã pri-
virea niºte elemente. ªi iatã de ce nu m-aº aventura în nici un caz
pe aceste distincþii, mãsurate – suficient de relativ – printr-un
vot parlamentar. Problema de la care plecãm noi ar trebui sã fie
foarte generalã, sã plecãm de la situaþia generalã ºi pe urmã sã
ne concentrãm, sã mergem pe detalii. Pentru cã eu cred cã ar tre-
bui sã facem o analizã a ultimilor 11 ani, ºi nu a ultimului vot, ºi
aceastã analizã pe 11 ani îþi aratã într-adevãr un electorat foarte
complex, foarte complicat, în care ai un numãr de absenteiºti,
cum spunea Marius, 15-20% prin însãºi natura sociologicã a gru-
pului uman...

Marius Lazãr: Aceeaºi peste tot...
Gabriel Andreescu: Ai, cum s-a mai spus, masa migratoare, ai

absenteiºtii, ceilalþi care ar putea dintr-un motiv sau altul sã

ajungã la urne, ai pe cei foarte mulþi care voteazã negativ. Deci
eu vãd de fapt un numãr foarte mare de oameni care se pot miºca
într-o parte sau alta a spectrului politic între ofertele care li se
pun, pe masã la un moment dat. În sensul acesta eu cred cã, în-
tr-adevãr, un astfel de electorat permite întotdeauna crearea
unui partid. Deci nu aº fi de acord cu Dan Pavel, referitor la anali-
za lui. Dar nici mãcar aceasta n-ar fi punctul cel mai important.

Eu cred cã atunci cînd te gîndeºti la o formaþiune politicã tre-
buie sã ai o viziune funcþionalã. Deci problema este în ce mãsurã
societatea are nevoie de rezolvarea, asigurarea unor funcþii care
pot fi rezolvate printr-un partid. ªi fãrã îndoialã cã actuala clasã
politicã nu asigurã o mulþime de funcþii de care are nevoie socie-
tatea. Marius Lazãr a pus aici un accent fundamental: noi avem o
mare problemã, de naturã socialã. Noi am tot uitat, datoritã for-
mulãrii termenului de „social-democrat” de cãtre formaþiuni mai
mult mafiote, cu interese cu totul antisocial-democrate, am uitat
de niºte lucruri absolut fundamentale: care e relaþia cetãþeanului
cu ghiºeul, care este relaþia cu directorul, care este relaþia cu pa-
t ronul. Noi ne aflãm de fapt înt-o crizã socialã incredibilã. ªi asta
se simte în nemulþumirea, frustrarea faþã de viaþa de zi cu zi a
unei majoritãþi a populaþiei României. Ai problemele ce sînt
funcþionale, dar într-un sens mai subtil, al mizei pe viitor.

Omul ca fiinþã care îºi proiecteazã speranþele în viitor are ne-
voie  de o situaþie în viitor, de o încredere în viitor, de o stimã de
sine. Cu siguranþã cã ºi asta existã, ºi e complementarã instinctu-
lui suicidar, care a funcþionat aproape sigur în anumite cazuri. ªi
aºa mai departe. Deci ºi eu cred cã e un spaþiu, cã e nevoie de for-
maþiuni politice care sã asigure funcþiile fireºti ale unui partid
politic. Dar modul în care eu vãd lucrul acesta este puþin diferit.
Argumentele de pînã acum iau în calcul un regionalism arde-
lean. Eu iau în calcul un gen de funcþii care trebuie acoperite ºi în
Ardeal, ºi în Moldova, ºi în Muntenia. Mai mult decît asta. Atunci
cînd cineva proiecteazã o astfel de acþiune, trebuie sã aibã în ve-
dere ritmurile de timp ºi, corespunzãtor, trebuie sã aibã în vede-
re cîºtigul posibil. Pentru cã poþi sã devii un actor prezent pe pia-
þã, dar practic sã nu contezi în joc. Tu poþi sã ai peste 5%, 6%, 7%,
dar practic aceasta nu conteazã. Poþi sã ai un P.D. care nu prea
conteazã, un P.N.L. care nu prea conteazã, deci ai formaþiuni care
în context joacã rolul lor, dar în mod absolut cu 7% nu se face ma-
re lucru. U.D.M.R.-ul face cu 7% mare lucru nu pentru cã are forþã
în Parlament, ci pentru cã are o întreagã putere simbolicã inter-
nã ºi o putere internaþionalã de care se þine seamã. Însã chiar da-
cã descopãr funcþionalitatea unui partid, ºansa ºi necesitatea
unui partid, ajung la a doua chestiune ce þine, cum s-a mai spus ºi
aici, de leadership ºi de ºtiinþa construcþiei de la bazã. Deci tu ar
trebui sã fii capabil sã construieºti o entitate care sã rãspundã
acestor aºteptãri, pentru cã tu nu oferi un alt mod de a face politi-
cã ,  pentru cã nu eºti la putere, tu oferi un alt mod de a funcþiona
politic, de a avea o reprezentare politicã.

Székely I s tván: Înainte de alegeri, cînd P.D.S.R.-ul avea în son-
da je peste 50%, Adrian Nãstase a avut un interviu foarte intere-
s a nt  despre dorinþa P.D.S.R.-ului de a schimba sistemul electoral.
Noi avem un sistem ultraproporþional ºi el ar dori ca prin votul
uninominal sã împingã acest sistem cãtre unul care ajutã partidul
care cîºtigã alegerile cu 10-15%. Astfel s-ar putea impune o stabili-
t a te a oricãrui guvern. Acuma, dacã noi vorbim de regionalism,
de a leg eri la nivel de regiune sau chiar de un partid transetnic,
ajungem la o altã logicã dacã mergem pe ideea votului uninomi-
nal. În acest sistem electoral legãturile de partid sînt mult mai sla-
be, ºi normal cã ºi U.D.M.R.-ul va trebui sã adopte o altã strategie.

Molnár Gusztáv: Deci va avea nevoie de un partener.
Székely István: Bineînþeles, pentru cã în cazul în care se adop-

tã votul uninominal, U.D.M.R., în afarã de Secuime ºi poate de o
parte din Bihor ºi Satu-Mare, va pierde categoric. Deci se poate
crea o majoritate cu lideri locali care reprezintã în primul rînd
interesele regiunii, interesele locale, care au legãturi foarte slabe
din punct de vedere politic, „de partid”, pentru cã viitorul man-
dat o sã primeascã tot de la votanþii care trãiesc acolo. Lideri lo-
cali deci care nu depind de voinþa ºefului de partid X sau Y. Eu nu
cred cã aceastã schimbare va fi beneficã pentru viaþa politicã ro-
mâneascã, dar aceasta este o altã problemã. Nu vreau sã intru în
detalii, dar dacã ne uitãm la exemplul þãrilor occidentale sau la
situaþia din Ungaria, cred cã nu este foarte greu sã ne dãm seama
de avantajele unui sistem electoral mixt, care combinã votul pro-
porþional cu cel uninominal.

Molnár G usztáv: Nu este vorba aici doar de un interviu, ci de
voinþ a c larã a unor partide importante de a schimba sistemul elec-
t oral ºi de a modifica Constituþia. Se preconizeazã constituirea
unei comisii parlamentare. Unii poate se gîndesc deja la alegeri
ant icipate, pentru cã se grãbesc prea mult sã schimbe legea electo-
ralã,  ca nu cumva sã intre încã odatã în alegeri cu actualul sistem.
Aceast ã modificare poate fi fatalã pentru U.D.M.R., ºi tocmai din
aceast ã cauzã eu nu cred cã un partid regional ardelean ar putea
reprezenta o concurenþã sau un pericol pentru
U. D. M. R., cum spunea domnul profesor Philippi. De vreme ce
acest  partid va fi, dacã va fi vreodatã, precum am mai spus, un par-
t id reg ional românesc, dar cu deschidere cãtre maghiari, ar putea
f i un partener ideal pentru U.D.M.R. ºi viceversa. Deci noi va tre-
bui sã urmãrim foarte atent chestiunea modificãrii Constituþiei.

G abriel spune cã 5-7% nu contezã. Nu sînt de acord absolut
deloc. Aici este vorba de niºte construcþii de lungã duratã, ºi
atunci chiar ºi un partid ce are doar 5-6% la nivel naþional – ce în-
seamnã, totuºi, peste 20% la nivel local, adicã în Ardeal – poate
juca un rol important. La urma urmei noi ne referim la aceste lu-
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cruri ca intelectuali, nu ca politicieni. Iar ca intelectuali, avem
obligaþia moralã sã oferim locuitorilor acestei provincii niºte al-
ternative pe care politicienii sã le instrumentalizeze dacã vor ºi
dacã pot. Dacã nu vrem ca aceºti votanþi migratori sã fie folosiþi
pînã-n veci în scopuri nocive sau pur conjuncturale, noi trebuie
sã ne apucãm de o construcþie culturalã de lungã duratã care, de-
sigur, are sau poate avea ºi implicaþii politice. (Cãtre G.A.:) Desi-
gur, eu te înþeleg, pentru tine problema puterii este aceea care
primeazã, ºi în acest sens conceperea unui partid transetnic din
Transilvania nu-þi foloseºte la nimic, pentru cã nu reprezintã ºi
prin definiþie nu va putea reprezenta niciodatã o alternativã la
nivel naþional. Dar asta nu înseamnã cã nu poate avea un rol în
context regional.

Bakk Miklós: Eu cred cã este simptomatic pentru situaþia
noastrã, a Ardealului, cã aceste basculãri neaºteptate ale voturi-
lor la noi sînt mult mai mari decît în Vechiul Regat. Toate aceste
basculãri, aceastã imprevizibilitate a situaþiei, absenteismul mai
pronunþat, pentru mine spun urmãtorul lucru: existã aici o frã-
mîntare, o cãutare ºi o frustrare faþã de oferta politicã la nivel
naþional. Aceastã situaþie în sine aratã deja suficient de convin-
gãtor necesitatea creãrii unui partid regional. Cum sã arate acest
pa r t id? Aº porni de la douã constatãri. În primul rînd eu nu cred
în apusul ideologiilor, este vorba mai degrabã de schimbarea
lor. Cred cã ºi problema acestui partid regional are un aspect
ideologic. A doua constatare: aºa cum arãta ºi István, la ora ac-
tualã avem în România douã partide bine organizate, „standar-
dizate”: P.D.S.R.-ul ºi U.D.M.R.-ul. De vreme ce P.D.S.R.-ul la ora
actualã are o majoritate relativã în Transilvania ºi dispune ºi de
„rezerva strategicã” a P.R.M.-ului, singura modalitate de a-l con-
tracara mãcar la nivel regional ar fi o colaborare strînsã între
U.D.M.R. ºi un partid regional transetnic cu o orientare ideologi-
cã de dreapta.

Acesta este, bineînþeles, un calcul pur teoretic. Care sînt date-
le construcþiei unui partid? Cred cã Marius are dreptate, ºi cei ca-
re vor sã se apuce de construirea unui partid transetnic, vor tre-
bui sã porneascã de la situaþia socialã existentã. Trebuie deci sã
începi cu niºte enunþuri pragmatice ºi nu cu enunþarea unei ideo-
logii. Ideologia te ajutã sã selectezi un set de probleme, sã delimi-
tezi niºte chestiuni pe care ceilalþi nu le-au sesizat. Dar nici mãcar
acesta nu mi se pare suficient, pentru cã ne confruntãm cu un fe-
nomen de respingere a politicului ca atare. Deci conduita politi-
cã a unui asemenea partid va trebui sã fie total nouã, acesta va
trebui sã se distanþeze clar de tot ce s-a fãcut pînã acum. Aici ai
nevoie de o mare inventivitate. Aº aminti doar un singur ele-
ment în acest sens, ºi anume cã acest partid nu va trebui sã-ºi pro-
punã ca scop imediat intrarea în Parlament, ci doar intrarea în
consiliile locale ºi judeþene. Acesta ar putea fi un scop rezonabil
în prima fazã, ºi ar fi totodatã ºi un semnal clar de respingere a
elitelor de partid compromise. Dar prin asta am subliniat ºi greu-
tatea construirii unui asemenea partid, pentru cã de unde sã
scoþi o nouã elitã care sã fie fundamental diferitã faþã de elitele
de partid actuale? Asta reprezintã greutatea fundamentalã. În
toate societãþile din Europa de Est viaþa politicã este un canal al
mobilitãþii sociale destul de important, care creeazã o competiþie
spre vîrf foarte acutã, ceea ce este o motivare, care ar împinge
toate elitele care intrã în jocul politic sã se comporte cum s-au
comportat ºi ceilalþi. Cum te poþi sustrage din sistemul de com-
petitivitate care dominã viaþa politicã la ora actualã?

Marius Cosmeanu: Dacã mã întrebaþi de rostul unui partid
sau a unui proiect regional – poate a unei miºcãri, poate a unei
alianþe –, el existã dupã pãrerea mea. Dar ºi eu revin la problema
liderilor, a doctrinei, a banilor. Oricum este un proiect pe termen
lung, care nu-ºi propune sã ajungã la putere sau sã cîºtige alegeri-
le. Cu toate cã sînt sceptic, în sensul cã în momentul de faþã e
foarte dificil sã întreprinzi aºa ceva, sînt foarte curios, totuºi, în
legãturã cu cei care l-au votat în Ardeal pe Vadim. Eu nu sînt con-
vins cã ei toþi au convingeri extremiste. Cel puþin o parte din cei
care l-au votat pe Vadim ºi cei care nu s-au dus la vot în mod conº-
tient ar putea constitui baza electoralã a unui asemenea partid.

Paul Philippi: Eu mã tem cã noua conducere a þãrii va regresa
în unele probleme ale minoritãþilor naþionale. Vorbind de mino-
ritãþile naþionale vorbesc ºi de întreaga Românie. Dacã aici se
greºeºte, se greºeºte pentru viitorul României. Dacã se va umbla
la  Constituþie, de exemplu, mã tem cã schimbãrile nu vor fi în fa-
voarea, ci în defavoarea noastrã.

Marius Lazãr: Mã gîndeam la semantica termenului de regio-
nalism, de identificare regionalã. Din cercetãrile noastre, ale so-
ciologilor, am vãzut cã românii, o parte din ei, se identificã în pri-
mul rînd regional. Cam 25% din români pun pe primul loc apar-
tenenþa la regiunea din care fac parte, Oltenia, Transilvania, Mol-
dova, ºi aºa  mai departe, ºi în al doilea rînd se identificã naþional
ca fiind români. Asta este un lucru interesant. Este greu de prins
însã semantica acestui sentiment regional. Existã, sigur, o mîn-
drie de a fi ardelean, pe care poþi sã o scrii pe maºinã... Nu ºtiu pî-
nã unde merge aceastã mîndrie, ºi nu ºtiu în ce mãsurã ea trebu-
ie gînditã într-o logicã exclusivã în raport cu mîndria de a fi ro-
mân, sau cu mîndria de a aparþine la România, ºi aºa mai depar-
te. Nu putem evalua deocamdatã acest sentiment regional, ci mai
degrabã observãm o maximã ambiguitate a termenului, ºi asta ºi
la români, dar ºi la maghiari.

Î n  al doilea rînd, cred cã unul dintre lucrurile pe care putem
sã le facem, ºi care nu þintesc foarte departe, þin de munca conti-
nuã de ameliorare a climatului transilvan. Dacã vorbim de un
electorat scindat, un electorat polarizat, cred cã revine elitelor

din Transilvania misiunea de a reconstrui spaþiul public transil-
van, sã reintegreze sau sã punã laolaltã cioburile. Asta fãrã în-
doialã înseamnã – dacã te gîndeºti la o miºcare regionalã – mo-
dul în care, dacã Guszti vorbeºte despre un partid regional ro-
mânesc, un partid regional românesc integreazã minoritarii
maghiari. Problema rãmîne aceeaºi ca ºi pînã acum, deci trebu-
ie redefinite raporturile, trebuie redefinite relaþiile, trebuie gã-
site mijloacele de conciliere, sau de întãrire a solidaritãþilor,
acolo unde este cazul. Aceastã solidaritate ardeleanã care înce-
pe sã se întrevadã la nivelul intelectualitãþii trebuie continuatã.
ª i acesta cred cã este un lucru mult mai fezabil în perioada care
urmeazã.

„Sã mori înecat
într-o lingurã de apã”
Bányai  Péter: În general sînt sceptic. Dacã mã întreabã cineva
dacã e nevoie de un nou partid, rãspunsul meu este evident. Nu
am încredere în nici unul dintre partidele actuale, ºi nu cred
nici în renaºterea P.N.L.-ului sau a P.N.Þ.-ului. De ce sînt foarte
sceptic? (Cãtre M.G.:) Ai spus de mai multe ori cã nu este vorba
ca noi sã organizãm un nou partid, ºi asta este bine. Dar, pe de
altã parte, dacã noi nu îl facem, dacã lãsãm ca aceastã idee sã
pluteascã aºa, în aer, ne putem aºtepta la surprize. Toatã lumea
este de acord cã un partid nu poate funcþiona fãrã lider. Pe de
altã parte, eu încã n-am vãzut, în special în ultimii ani, un partid
– oricît de minor – în spatele cãruia sã nu fi fost niºte grupuri de
interese, banii. Acuma, în clipa în care apare un nou lider „re-
gional” pe care nu numai cã nu noi îl vom alege, dar nici mãcar
nu-l vom putea influenþa, ºi care va avea în spate niºte grupuri
de interese despre care noi nici mãcar nu vom avea cunoºtinþã,
de  unde putem ºti cã acest „lider” nu va deveni un fel de nou
Sabin Gherman  încã ºi mai rãu? Deci vom fi un fel de ferment,
fãrã nici o inf luenþã realã, doar ca sã aparã un Sabin
Gherman doi.

În ceea ce priveºte absenteismul, vreau sã spun cã acest feno-
men nu este deloc surprinzãtor. Eu am obiceiul sã compar datele
referitoare la preferinþele de partid cu cele care aratã încrederea
în acel partid. Dacã acum 3-4 ani cam 70% din cei care optau pen-
t ru partidul X, aveau încredere în acel partid, în ultima vreme
cam 30% dintre simpatizanþi au realã încredere. Este deci vorba
de o neîncredere profundã, aºa cã preferinþa pentru un anumit
partid înseamnã de fapt cã din 4-5 rele aleg rãul cel mai mic. Ne-
încrederea a ajuns la un fel de disperare ºi iritare ºi cauza nu este
atît sãrãcia sau criza economicã propriu-zisã, ci mai de grabã sta-
rea generalã de anarhie ºi de nesiguranþã la care a contribuit
enorm regimul politic din ultimii patru ani. În þara asta practic
nimic nu mai funcþioneazã normal. De exemplu lista medica-
mentelor compensate se schimbã din 2 în 2 sãptãmîni, sau vezi
la televiziune cã la uzina cutare care nici mãcar nu e falimentarã,
muncitorii nu au primit de douã luni salariile, fiindcã nu ºtiu ci-
ne  undeva n-a semnat nu ºtiu ce. Într-un stat care nu funcþionea-
zã, nu poþi avea succes cu o idee raþionalã. Ca sã ai succes, trebu-
ie sã dispui de un lider carismatic ºi de cîteva sloganuri foarte
concrete ºi din pãcate ºi foarte populiste. Regionalismul este un
lucru pozitiv ºi bun, înþeles de nu ºtiu, n la sutã dintre intelec-
tuali. În momentul de faþã oamenii sînt interesaþi la modul dispe-
rat, de un singur lucru: de siguranþa zilei de mîine. Nu are nici un
fel de importanþã dacã un partid este de dreapta sau de stînga,
numai mutra liderului contezã. Dintre cei care de a lungul anilor
au votat pentru P.N.Þ., oare cîþi au avut o pãrere sau o idee des-
pre democraþia creºtinã? Ei sînt anticomuniºtii duri. La ei contea-
zã dacã bunicul a fost în munþi, sau se crede cã a fost în munþi. Sã
zicem cã ºi liberalii sînt tot anticomuniºti, dar un pic mai legaþi
de afaceri, sau ceva de genul ãsta. Deci în clipa de faþã ideea de
regionalism, cu toate cã Bucureºtiul va rãmîne probabil – nu pro-
babil, sigur – pe poziþii centraliste, este un mesaj soft pentru un
om disperat care are senzaþia cã se sufocã. Dintre oamenii cu ca-
re discut, o parte vor sã emigreze, o parte se întreabã de ce sînt ei
aºa de bãtrîni, cã nu mai sînt primiþi nicãieri. Psihoza aceasta a
emigrãrii n-a fost niciodatã, nici pe vremea lui Ceauºescu, aºa de
generalizatã. Aºa se explicã de ce au votat atît de mulþi cu Vadim.
Era ultima lor speranþã de a primi azil politic. Disperarea este ca-
uza majorã a creºterii popularitãþii lui Vadim. Este evident cã ºo-
vinismul sau, mã rog, naþionalismul, nu a crescut, nu s-a triplat în
trei sãptãmîni.

Nu cred nici cã U.D.M.R.-ul ar privi cu simpatie sau mãcar neu-
tru apariþia unui partid regional în Ardeal. (Cãtre M.G.) Tu vor-
beºti despre un U.D.M.R. ideal, un U.D.M.R. abstract. Nu vreau sã
spun nume, dar îi cunosc pe cei care vor decide. Sã nu uitãm cã
ajunge sã furi 10% din electoratul sãu, ca U.D.M.R.-ul sã nu mai
intre în Parlament. Oricum, l-ar percepe ca o concurenþã. (Cãtre
M.G.) Te-ar îneca într-o lingurã de apã.

Gabriel Andreescu:  Eu dau foarte mult pe observaþiile lui
Péter. Mie mesajul regional mi se pare prea abstract, din punctul
meu de vedere este chiar mai abstract decît cel european. Cel pu-
þin tichia de european mai are o legãturã cu viitorul, cu existen-
þa, cu vizele. Mi s-a pãrut întotdeuna ciudat de ce mesajul naþio-
nal, care este totuºi foarte desprins de hrana ºi de cãldura de ca-
re ai nevoie, are atîta putere. Dar poate într-o zi o sã aflu ºi asta.
(Cãtre M.G.) Tu ai spus, atenþie, nu este vorba doar de o construc-
þie de putere, ci ºi de una culturalã. Da, dar aceastã construcþie
culturalã pe care Provincia o face în felul ei, sub formã de partid

intrã în competiþie cu alte constructe culturale. Din punctul aces-
ta de vedere am impresia cã ceea ce produce un partid regional
în actuala realitate politicã este de fapt o susþinere a tentaþiilor
conservatoare ºi o dirijare a intereselor în alte direcþii decît cele
normale care sînt legate de prestaþia socialã. Cred cã atunci cînd
vorbim despre un partid, e bine sã ne gîndim la toate conse-
cinþele.

Székely István: Din punctul de vedere al construirii unui par-
tid nou sînt ºi eu de pãrere cã reprezentarea intereselor locale,
participarea la alegerile locale ar putea asigura succesul. ªi nu
numai în Ardeal, dar ºi în Moldova, în Dobrogea ºi în alte pãrþi.
Atunci, din fuziunea sau coaliþia unor partide regionale, s-ar pu-
tea organiza un partid „federal”, în care partidul ardelean ar fi
doar o componentã.

Szokoly Elek: În legãturã cu perspectivele modificãrii siste-
mului electoral, dacã va fi introdus votul uninominal, varianta
colaborãrii între U.D.M.R. ºi un partid regional transetnic din Ar-
deal, ridicatã de Guszti, nu mi se pare fiabilã. De ce? Nu cred cã
U.D.M.R.-ul, sau orice alt partid de altfel, ar putea sã conºtientize-
ze perspectivele sale înainte de a da cu capul de perete. Mai întîi
trebuie sã treacã printr-o serie de eºecuri, ca sã conºtientizeze cã,
de fapt, în condiþiile votului uninominal, parteneriatul cu un par-
tid regional românesc ar putea sã fie în favoarea sa.

Pe de altã parte, consider ºi eu cã într-adevãr un anumit spa-
þiu al paletei politice a rãmas liber. Nu este vorba numai de creº-
tin-democraþi, ºi în alte zone existã, cred, o nevoie vitalã pentru
un partid credibil. Dupã toate deziluziile din anii trecuþi, nici un
partid – mã rog, în afarã de P.R.M., nu mai are credibilitate –, ºi în
acest sens este justificat sã ne gîndim, noi sau oricine altcineva,
la crearea unui partid care sã arate altfel decît toate celelalte.
Cred, de asemenea, cã un astfel de partid trebuie sã fie în mod
obligatoriu radical, ºi aici mã gîndesc chiar la Partito Radicale
din Italia care activeazã, ºi el, într-o zonã non-ideologicã.

Cred ºi eu cã în societãþile în crizã partidele tradiþionale pe
baze ideologice nu pot face faþã, ºi devine într-adevãr necesarã
crearea unor partide noi, bazate pe principii noi. Societatea
noastrã este indiscutabil într-o crizã, în care nu poate avea suc-
ces decît un discurs radical, ºi din acest radicalism eu nu vãd de
ce ar trebui sã lipseascã elementul regional. Eu nu vãd de alt fel,
de ce acest element regional – nu neapãrat ardelean –, bazat atît
pe elemente culturale, cît mai ales economice, ar fi atît de soft ,
pentru cã, în momentul în care susþii acest element regional cu
argumente economice, el devine hard.

Dacã apare oricine, inclusiv Sabin Gherman, la televiziune, ºi
înºirã acolo o serie de date, atunci imediat se schimbã percepþia.
Din pãcate aceste date lipsesc din analizele noastre. Nu avem în-
cã o imagine clarã a handicapurilor economice ale acelei Transil-
vanii care este imaginatã ca locomotiva României. În acelaºi
timp, mãrturisesc cã vãd aici o contradicþie fundamentalã, ºi
anume cã o regiune mai înapoiatã, mai defavorizatã, nu va avea
niciodatã un discurs regional, ci unul centralist. Aceastã contra-
dicþie taie oarecum speranþele noastre regionaliste. Dar mergînd
mai departe, cred cã este important sã stabilim exact ce înþele-
gem prin regionalism, de ce considerãm cã Transilvania trebuie
sã fie altceva, sau sã-ºi cîºtige o oarecare autonomie sau ºtiu eu,
independenþã? Pentru cã numai dupã stabilirea concretã a aces-
tor obiective are rost sã discutãm mai departe. Nu doar de dragul
ideii.

Marius Cosmeanu: Apropo de aceste diferenþe regionale, ele
se resimt ºi în discuþia noastrã. Într-un fel vorbesc cei din Bucu-
reºti sau cei care s-au format, s-au socializat acolo ºi au un alt ba-
gaj de informaþii, ºi iarãºi altfel cei din „provincie”. În partea fi-
nalã a discuþiei noastre se resimte din plin aceastã diferenþã de
discurs.

Ádám Gábor: Cred cã apariþia unui partid transetnic ar presu-
pune ºi un leadership transetnic, deci bi- sau tricefal. Aºa ceva ar
putea fi primit cu simpatie de opinia publicã din cauza ºocului pe
care l-ar provoca. Desigur modelul de pînã acum era unul de
competiþie, de luptã chiar – sã ne gîndim la Tîrgu Mureº –, ºi toc-
mai acest model transetnic de organizare a unui partid politic ar
putea avea prizã, ar putea atrage, canaliza simpatii. Însã dacã o
asemenea construcþie n-ar fi în stare sã creascã, sã se consolideze
ca o instituþie, atunci ar muri într-un an, un an jumate. ªi ideea în
sine ar fi compromisã. Dar fãrã îndoialã existã un capital politic
în aceastã idee.



DÁNIEL Károly

Inventarul
unui caz încheiat

În viaþa mea nu am citit un ziar în acest fel.
În dr u m  spre policlinicã, am rugat-o pe Csilla sã-mi dea „ceva” de ci-
ti t. Orice! Poate cã ºi ea a pescuit din turnul de ziare doar întîmplãtor
tocmai Provincia, suplimentul cotidianului Krónika.  L-am citit de la
început pînã la sfîrºit, ca pe un roman, coloanã de coloanã, paginã de
p aginã. O cremã a inteligenþei încearcã sã rãspundã (în maghiarã, ro-
m ânã,  germanã) la întrebarea: existã literaturã transilvanã, respec-
tiv  prin ce este transilvanã literatura de aici? Sînt puþini cititorii pe
care nu i-ar interesa rãspunsurile, mai ales dacã sînt semnate de cei
c e  urmeazã (în ordine alfabeticã): Á goston Vilmos, Balázs Imre
József, Dávid Gyula, D emény Péter, Gyímesi  Éva, Kovács András
Ferenc, Láng Zsolt, Molnár Gusztáv, Selyem Zsuzsa, S zilágyi Júlia,
Vida Gábor. Sau în limba românã de Al. Cistelecan, Livius C iocârlie,
Cornel Moraru, Ioan Muºlea , Ovidiu Pecican, Traian ªtef, Daniel
Vighi, respectiv în limba germanã, de Eginald S chlattner, William
Totok, Joachim Wittstock.  Sau de marile personalitãþi rechemate la
judecatã: Kuncz Aladár, Kós Károly, Makkai Sándor, Constantin
Noica, Mircea Zaciu.

C ît de mare a trebuit sã fie constrîngerea eticã ºi – ca un gînd ulte-
rior – cutezanþa mea de a participa la discuþii într-o societate atît de
i lustrã!

Gyímesi É va ºi-a exprimat deja în 1986 opinia cã transilvanismul
este ideologia o amenilor de litere, ºi cã, pentru ea, hotãrîtoare sînt
trãsãturile estetice ºi etice. Dar, oare, nu tocmai scriitorii – elita gîn-
ditorilor – sînt cei care, formulînd cu claritate, pot sã toarne în formã
c eea ce simt ºi regretã cititorii lor? În 1931 Kós K ároly formuleazã ast-
fel: în 1848 delegaþii saºi au votat uniunea sub presiunea teroarei, iar
episcopul român ºi-a dat votul doar în nume propriu „ºi nici naþiunea
m aghiarã ºi secuiascã nu au fost în întregul lor adepte ale unirii cu
Ungaria”. În schimb, în 1918 maghiarimea în Transilvania (…) nu a
vo t at aceastã unire, iar naþiunea sãseascã a consimþit sã voteze uni-
rea numai dupã îndelungate ezitãri. Nici românii nu au fost în totali-
t atea lor adepþi ai unirii necondiþionate. Istoria s-a repetat: adunarea
din 1918 de la Alba Iulia este uluitor de asemãnãtoare cu adunarea
din 1848 de la Cluj, doar polii s-au schimbat.

ªi Makkai Sándor a afirmat deja în 1931 cã „noi nu dispunem de
nici un fel de imperiu pãmîntesc”, dar „un milion ºi jumãtate de oa-
m eni  are ºi trebuie sã aibã forþa proprie, pentru a se putea îngriji de
toate nevoile materiale ºi spirituale din cercul propriu. (…) Instinctul
de viaþã þipã pentru un forum care oferã protecþie, care judecã drept,
c are stabileºte obligaþiile ºi care doboarã ºi ridicã prin autoritatea sa
moralã.”

„O comunitate conºtientã, care vrea sã trãiascã, nu poate dãinui
fãrã ac esta ºi dacã se considerã incapabilã sã îl creeze ºi-a rostit con-
damnarea la moarte.”

Legea geometricã a cercului dovedeºte cã indiferent în ce direcþie
se îndreaptã extremismul, în cele din urmã întîlneºte extrema opusã.
În 1940, (aflat deja în Ungaria), Makkai ajunge sã simpatizeze nu nu-
mai Garda de Fier, ci ºi pe Zelea C odreanu însuºi.

A ngehö rigkeit an der Deutschen Kultur –  iatã formularea cea
mai democraticã pe care a produs-o vreodatã democraþia practican-
tã.  Apartenenþa la cultura germanã. Dacã cineva a ºtiut sã recite o ba-
ladã de Goethe, dacã a putut sã probeze cã în copilãrie mama sa l-a
adormit cu cîntecul lui Brahms – a fost socotit ca fiind german. Am
p u t ea spune, împreunã cu Gyímesi Éva, cã ºi aceasta e o abordare li-
terarã de ideologie. (Nici n-a avut viaþã lungã!)

Iatã-m ã ºi pe mine, care nu sînt scriitor ºi nici întrebat nu am fost,
lu înd c uvîntul în legãturã cu problema: de ce este transilvanã litera-
tura din Transilvania. ªi astfel – în ce mã priveºte – am spus deja cã
ea existã, este o realitate perceptibilã, fiindcã este impregnatã de su-
ferinþa, de lipsurile ºi asprimea vremurilor ºi a vremii, care conferã
u n iz particular scrierilor care s-au nãscut aici, determinîndu-le. Ea
dispare doar sub cercetarea microscopicã, fiindcã este transilvanã în
întregul ei ºi nu în detalii.

O operã devine transilvanã – dacã e reuºitã. Dacã rãmîne vie timp
de do u ãzeci de ani ºi dacã peste douãzeci de ani se poate spune des-
p re ea: este o autenticã lucrare transilvanã.

Se poate crea o operã transilvanã în strada Brassai nr. 15 din Cluj,
dar –  p robabil – nu se poate crea operã nontransilvanã la poalele
Harghitei.

Timiºorean fiind, am crescut citind operele grupãrii N yugat ºi
m i -am  p utut da seama cît de exotice erau volumele legate în pîslã pe
c are le edita S zépmíves Céh,  sau cît de bine stãteau alãturi pe raft
Nyírõ József ºi Karácsony B enõ. (E adevãrat, Karácsony Benõ a rã-
m as c el  c are a fost, nu la fel ºi Nyírõ József.) Desigur, munþi sînt ºi în
alt e pãrþi, dar poate nu sînt aºa de albaºtri. ªi poate cã sînt ºi copii ca-
re pãstoresc, dar nu se vãd siliþi sã mãnînce fripturã de vultur. Evi-
dent,  o p erele nu au fost scrise cu intenþia de a fi transilvane, abia
m ai tîrziu a ieºit la ivealã cã nu pot fi transplantate decît împreunã
c u  pãmîntul lor, fiindcã dacã nu îºi trag ceva din acesta se piperni-
cesc.

Provincia (Provincia)  est e partea organicã a marelui întreg. Ato-
m u l  c o nþine întregul univers ºi este guvernat de acelaºi legi. Din mi-
crocosmosul lui Bartók un strãin poate afla despre maghiarime mai

PAPP Sándor
Zsigmond

Suflul provinciei

E ruºine sã fii scriitor transilvan, ba mai mult: e o stare care suscitã
angoasã – conchide Al. C istelecan în numãrul din octombrie al Pro-
vinciei. Textul este din mai multe puncte de vedere revelator: suge-
reaz ã pe de o parte un sentiment al ofensei, de origine incertã, iar pe
de altã p arte relevã clar paralelismul rãspunsurilor „româneºti” ºi
„m aghiare”, al lecturilor „române” ºi „maghiare”, lipsa punctelor de
incidenþã. Dar sã le luãm pe rînd.

Textul iniþiator de anchetã al lui Al. Cistelecan (Provincia, august
2000), care aratã motivele anchetei, ridicã problemele mult mai
exact ºi mai pasionant decît varianta în limba maghiarã a întrebãri-
lor, cãci dezvãluie fãrã echivoc faptul cã pe redactor îl intereseazã mi-
tu ri le ºi mentalitãþile vehiculate de literatura transilvanã, cu alte cu-
v inte: imaginea de sine. Ce judecãþi ºi prejudecãþi relevã literatura
ro m ânã/maghiarã/germanã din Transilvania – întreabã Cistelecan,
în textul recapitulativ. Abia îºi poate ascunde dezamãgirea faþã de
rãsp u nsurile venite din partea maghiarã, care se referã prea puþin la
ac eastã problemã, preferã sã o ocoleascã, sã se debaraseze de ea. Ba
m ai  m u lt: maghiarii par sã afirme cã nu existã literaturã transilvanã,
sau ,  dac ã existã, ea þine de ansamblul literaturii maghiare, ceea ce e
m ai rãu. Traian ªtef (Provincia, octombrie 2000) considerã cã rãs-
p u nsurile „evazive” înseamnã nemulþumire faþã de statutul de rudã
sãracã, iar pe de altã parte pentru maghiari apartenenþa este o pro-
b lemã de orgoliu. Ceea ce e ºi mai dureros este cã ei nu îºi declarã
ap art enenþa la cultura/spiritul transilvan. De astfel, scriitorii ma-
ghiari nu se înscriu în Uniunea Scriitorilor din România ºi nu par-
ticipã la diferitele activitãþi ale breslei.

Rãsp u nsurile maghiare reflectã într-adevãr o anumitã lipsã de in-
t eres faþã de existenþa sau inexistenþa literaturii transilvane. Mai
m u lt: dintre rînduri pare a se degaja un fel de plictisealã voalatã. Este
ºi  f iresc , de vreme ce problema are deja „tradiþii” – ca sã mã exprim
elegant – „în viaþa culturalã” în Transilvania. Întruniri literare, revis-
t e, conversaþii amicale spontane au dezbãtut – cam din doi în doi ani

– problema. Dintre acestea, poate cu maximum de seriozitate, numã-
rul din octombrie 1998 al revistei Látó ,  care a insistat direct asupra
nec esitãþii de a se scrie istoria literaturii maghiare din România. Aºa-
dar, majoritatea celor care au rãspuns pe drept cuvînt pot avea senti-
m entu l  cã pe aceastã temã s-a spus totul, ºi chiar mai mult. O proble-
mã nu poate fi pusã serios de mai multe ori succesiv, fiindcã e abso-
lu t c ert cã de la o vreme (tocmai prin repetiþie) rãspunsurile pierd
din seriozitate ºi atunci intervine, cu tot echipamentul, ironia. Faptul
c ã u nii oameni de litere maghiari au trimis totuºi rãspunsuri se expli-
cã prin calitatea forumului care a iniþiat ancheta. Ar fi interesantã co-
laþio narea sub aceeaºi umbrelã a rãspunsurilor venite din partea ro-
mânilor, maghiarilor, germanilor. De aici ar putea ieºi ceva – s-au
gîndit,  poate maghiarii cînd s-au aºternut pe scris. (De altfel, partici-
p anþi i  m aghiari la anchetã au ºi fost invitaþi la o micã întrunire de la
C ercul Literar Baldover ) .  Poate cã în acest fel „dialogul” are o mizã.
Numai cã cea mai relevantã caracteristicã a anchetei este tocmai ab-
senþa dialogului. ªi, ceea ce e mai dureros, se pare cã o vreme nici nu
va fi dialog.

Lip sa de interes mai are o motivaþie. Dar aceasta e de ordin perso-
nal. Cînd scriu, nu mã intereseazã cîtuºi de puþin ce fel de literaturã
scriu, de dincoace sau de dincolo de hotare, strict transilvanã sau
maghiarã din România, multiculturalã sau emfatic monogamã. Cu
puþinã maliþiozitate: nici mãcar nu e sigur cã scriu literaturã. Fiindcã,
c ine ºtie, în lumea hermeneuticã de azi, care canon va accepta sau va
arunca deoparte întreaga producþie? E limpede: ceea ce nu se citeºte,
nu  e literaturã, ci eventual o fosilã þinutã în muzeu, notã de subsol ti-
pãritã cu litere mici. Clasificarea – din fericire – nu e treaba scriitoru-
lui. Cu asta sã se ocupe criticii, esteticienii, cei ce se îngrijoreazã pen-
tru naþiune sau psihologii. Niciodatã nu voi schimba nici mãcar o li-
t erã p entru ca textul sã fie clasificat în categoria „regional” sau „uni-
versal”. Dacã o operã este pasionantã, originalã, îºi va gãsi oricum lo-
c u l  cuvenit, iar dacã nu, va da un ajutor istoria literarã. Sau binefãcã-
toarea uitare.

Pro t estu l  împotriva transilvanitãþii este de altã sorginte ºi nu are
nic i  o  legãturã cu orgoliul. Doar ca valoare în sine dorim sã ne deba-
rasãm  o datã pentru totdeauna de ea. În Ungaria s-a împãmîntenit în
anii  d ictaturii concepþia cã literatura de aici trebuie „tratatã” sepa-
rat,  fiindcã a luat naºtere în „alte condiþii” (a se înþelege mizerabile).
În legãturã cu asta se poate citi mai mult în volumul semnat de Cs.
Gyímesi Éva (C o l locquium Transsylvanicum,  Editura Mentor, Tîr-
gu  Mu reº, 1998). La începutul anilor ’90 se mai puteau stoarce bune
fo loase din transilvanitatea astfel conceputã. De aceastã istorie la-
m ent ab ilã ºi de avantajele aferente s-a sãturat generaþia mai tînãrã ºi
ar do ri ca operele care iau naºtere aici sã fie apreciate conform unui
singur etalon (cum se face în cazul celor din þara-mamã) ºi sã fie con-
siderate opere mature, nicidecum copii bolnãvicioºi. Dacã ceva e la-
m entabil, e lamentabil ºi ca transilvan, ºi invers. Atît ar trebui sã se
sp unã, nimic mai mult. Iar ironia (mai ales autoironia) este primul
sem n al schimbãrii opticii. Nu este dovadã de angoasã, este revendi-
c area unei aprecieri juste, anularea avantajelor cerºite, excluderea
c o merþului ambulant cu prejudecãþile. Pentru ca o cãutare fireascã a
locului operelor sã nu fie împiedicatã de nimic. Aºadar: e vorba de
cãutarea locului ºi nu de o cuparea locului favorabil. De demnita-
t e, respectiv de reabilitarea ei. Orice altceva este politicã sau intru-
ziune.

Ar trebui sã se despartã, deci, locul naºterii de judecãþile de valoa-
re anexate. De altfel, primul element este o ciudãþenie, o contribuþie,
c ãci „spiritul locului” sãlãºluieºte oricum în text – comod sau inco-
mod. Dacã am face într-adevãr acest demers, ar ieºi la ivealã cã cele
m ai  bune romane transilvane se scriu la Budapesta (Bodor Ádám)
sau  la Stockholm. Frazele s-ar dezvãþa de un anumit confort, pe care
î l  mai oferã simplul fapt al transilvanitãþii. ªi dacã vorbim de fraze, ar
m ai  putea ieºi la ivealã ºi cã cel mai bun magistru „transilvan” este
Marquez sau Hrabal  (vezi D emény Péter: Lolita Sinistrában, Króni-
ka, 14 noiembrie, p.9).

Pe l îngã repetarea papagaliceascã a ideologiilor aferente, mai
no u  s-a adeverit cã oamenii de litere români ºi maghiari nu se cu-
nosc nici mãcar tangenþial, nu se cunosc reciproc cele douã „litera-
tu ri”, iar dacã se cunosc totuºi este numai întîmplãtor. Interes poate
cã ar mai fi, dar încolo nimic. Românii nu vorbesc limba maghiarã,
m aghiarii nu vorbesc destul de bine româna. Maghiarii nu participã
nic i  la diferite manifestãri. Fiindcã, în general se desfãºoarã într-o
singurã limbã. Desigur, nu este ceva rãu, dar a devenit plictisitor. Eu,
de exem plu, nici o clipã nu am simþit cã Uniunea Scriitorilor din Ro-
m ânia est e ºi a mea, nu mi se adreseazã, gesturile sale prieteneºti
sînt doar formale, la distribuirea premiilor se cade sã fii prezent, în
rest – e un prestigios birou al aflãrii în treabã. Despre toate acestea
nu  se poate vorbi, fiindcã e necuviincios ºi jigneºte sensibilitatea ro-
m ânilor. Dar suportarea lor provoacã sensibilitatea maghiarilor. ªi
atu nc i  omul emigreazã, sau nu, dar în acest caz învaþã bunãcuviinþa
ºi ordinea ceremonialului. Rãmîn cafelele, care se beau zîmbind (ºi
tãcînd).

„Ideo logia comunitarã transilvanã” – ca sã folosesc terminologia
lui Á goston Vi lm o s –  s-a golit de sens, ºi a pierdut vechea strãlucire.
ªi  farmecul. Haosul politic al anilor ’90 (ºi sã nu uitãm: în acesta a
c resc u t o întreagã generaþie de scriitori) a demonstrat: în culturã nu
existã insulã care sã nu fie îmbibatã de politicã ºi de jignirile cãrora
ea le-a dat naºtere. Iar oamenii jigniþi numai rareori se pot înþelege
între ei. Prin urmare, nu e surprinzãtor cã s-a recurs din nou la claus-
trare, la crearea unor buncãre confortabile, în care nimic nu depinde
de indulgenþa „majoritãþii”, sau de îndãrãtnicia „minoritãþii”: fiecare
p o at e sã spunã ce vrea. Din cînd în cînd ne ruºinãm totuºi, îngrãdim
un loc, arborãm drapelul albastru cu stele ºi îi alungãm pe radicali.
Ne bucurãm de izul cuvintelor, de puritatea unicã a spaþiului. De su-
flul care absolvã, iertãtor, al micii no astre provincii.

Traducere de Florica PERIAN

1972, Rãdãuþi (jud. Suceava); Krónika, Cluj, ºef departament;
A honnan a város, Tîrgu-Mureº, 1998.

mult decît dintr-o enciclopedie în ºapte volume. Platon a spus: dacã
vrei sã cunoºti un popor ascultã-i muzica.

Transilvanitatea este inventarul unui caz închis. Balada rãdãcini-
lor. Modernitatea consideratã a fi obligatorie, preluatã cu plecãciu-
ne,  nu  este în folosul transilvanitãþii. Globalizarea nu este drumul
spre universalitate. În schimb adîncimea rãdãcinilor poate fi impre-
sio nantã. Cãci chiar dacã suma detaliilor nu dã întregul, caracteristi-
c a detaliilor indicã apartenenþa la un întreg.

G. Halmos,  simpaticul ºi iubitul nostru pianist, aflat tocmai
într-o crizã familialã ºi financiarã, mi-a arãtat fotografia dintr-o revis-
tã a pianistului Anda Géz a, care trãia la Paris, într-o încãpere cît o sa-
lã, exersînd la un pian S teinway, pe perete un tablou Renoir original.
–  Putem fi comparaþi? – a întrebat Halmos. Unul exploatat, celãlalt
rãsfãþat ºi menajat. Dar toate acestea ar putea sã-l intereseze pe as-
c u ltãtor? Ori dacã o operã se naºte pe o masã de scris din lemn de
trandafir, sau pe un scaun de bucãtãrie primitiv? Mizeria nu este o
c o ndiþie, este doar un mediu determinant. Nu trebuie neapãrat sã fii
tuberculos pentru a putea interpreta un Chopin „autentic” – a spus
Arthur Rub instein, un alt mare pianist.

E rorile încep cu consacrarea ca sfînt. Cu afirmaþia cã o operã este
bunã p entru cã este transilvanã (deºi s-ar putea). Mikes nu a desti-
nat Transilvaniei primele sale eseuri, ci limbii maghiare ºi literaturii
m aghiare. El învaþã eseul sã vorbeascã în limba maghiarã ºi întinde
astfel  m îna celorlalþi mari (celor capabili sã înþeleagã semnificaþia
gestului) peste timp ºi spaþiu.

Po ate sã înþeleagã un strãin ce este transilvanitatea?
C înd am explicat timp de o jumãtate de zi unui oaspete american

nec esit atea ºcolilor maghiare pe meleagurile noastre, în cele din ur-
m ã a dat din cap cu înþelegere ºi a tras concluzia ºi pentru el ºi pentru
no i: autoritãþile trebuie sã permitã copiilor maghiari sã frecventeze
ºi  ei  ºcolile româneºti. ªi respectivul nu era idiot, ci profesor univer-
sitar. Dar…

C e înseamnã Transilvania din punct de vedere lingvistic? Cînd,
„preºcolar” fiind, umblam în casa familiei lui Kányádi Sándor sau a
lui Szabó Gyula ºi abia îndrãzneam sã-mi deschid gura, fiindcã ma-
ghiara mea timiºoreanã suna acolo atît de fals ca ºi cum aº fi vorbit o
altã limbã. Deºi ei nicidecum nu vorbeau „în dialect”. Iatã acel inefa-
bil, imposibil de definit – dar prezent.

*
Dintre cei care au rãspuns la întrebare, numai Dávid Gyula ºi

Ioan Muºlea abordeazã problema cu þinutã academicã, urmãrind cu
atenþie cursul lucrurilor. Ioan Muºlea considerã cã aproximativ din
1970 literatura maghiarã se af lã în situaþie de dependenþã faþã de
c ea din þara-mamã. În ce îi priveºte pe germani,  situaþia e diferitã,
f i indcã ei înºiºi trãiesc deja în þara-mamã, iar literatura românã din
Transilvania are un efect înviorãtor asupra celei de dincolo de Car-
paþi, neaºteptînd sã fie animatã de acolo.

Traducere de Florica PERIAN

1925, Timiºoara; Policlinica cu platã, Cluj, medic primar pediatru,
ªcoala teologicã sanitarã, Cluj, profesor; Misi bácsi rózsafái, Cluj,
2000.



ªtefan BORBÉLY

O anchetã regionalã

Numerele 4 (august) ºi 5 (septembrie 2000) ale Provinciei au
gãzduit o anchetã privind „literaturile Transilvaniei”: ce anu-
me le este specific, care sînt mãrcile care le diferenþiazã. Accen-
tele provocatoare au fost puse de cãtre Al. Cistelecan, într-un
t ext introductiv publicat în nr. 4: „…ne intereseazã – scrie criti-
cul tîrgumureºean – cele trei »literaturi ardelene« ca suporturi
º i vehicule ale unor mitologii ºi mentalitãþi”. Cuvîntul „mitolo-
gie” revine obsesiv în text. Cistelecan vorbeºte de „»dialogul«
celor douã mitologii”, românã, respectiv maghiarã, (desigur,
estompînd, cum e ºi firesc, „mitologia” literarã sãseascã – o pu-
rã ficþiune…). El sugereazã cã fiecare bloc literar ºi-a construit
– mai degrabã separat, decît împreunã – utopia proprie („Ca-
naanul” – acesta e termenul folosit de cãtre Cistelecan), ºi dis-
cutã literatura ca „investiþie” ideologicã, politicã, imagologicã,
moralã. E necesar sã vedem – spune autorul recentului studiu
critic despre tradiþionalistul „acvatic” Pillat,  publicat la Funda-
þia Culturalã Românã în 2000 – „ce anume investesc unii ºi alþii
în literaturã”, fiindcã în invocarea Transilvaniei, ca specific ºi
ca marcã literarã, „nu e vorba de o simplã provincie, ci de un
loc mult mai încãrcat de semnificaþii genezice”.

Comun în toate aceste consideraþii preliminare este un anu-
mit lucru, echivalent, aproape, cu o stereotipie, fiindcã o gãsim,
sub o formã sau alta, atît în majoritatea rãspunsurilor la anchetã
formulate de cãtre români, cît ºi în textele clasice (Constantin
Noica, Mircea Zaciu, Kuncz Aladár, Kós Károly, Makkai
Sándor), publicate în nr. 4: cã „literaturile Transilvaniei” sînt
doar „mijloace” pentru defularea indirectã a unor crize identita-
re, sau – altfel spus – cã literatura Ardealului nu poate fi conce-
putã decît ca „existenþã împovãratã”. Literatul transilvan – suge-
reazã cîteva texte – duce cu sine, peste tot pe unde ar merge
(deci ºi dincolo de graniþele þãrii, unde se întîmplã sã emigreze
pentru a-ºi exercita nostalgia) balastul greu, plumburiu, al Isto-
riei, al Identitãþii, al Provincialismului exasperant ºi al Crizelor
politice – toate, fãrã excepþie, trãite ºi receptate cu majuscule. În
plus, se mai sugereazã un detaliu, care poate da de gîndit, dacã-l
aprofundãm: cã literatul transilvan generic – indiferent de ce
parte a „baricadei” s-ar situa el, sau indiferent cu cine ºi-ar bea
berea de duminicã – devine, aºezat la masa de lucru, un izolaþio-

nist simbolic. ªtie – chiar dacã îi este ruºine de o asemenea dis-
criminare – cã lui îi este dat sã existe doar în detrimentul celor
cu o altã limbã, doar în opoziþie cu ceilalþi. „Ca cele trei litera-
turi sã fie asemãnãtoare în intimitatea lor – scrie pertinent
Livius Ciocârlie (în nr. 4) – nu mã aºtept. Pe de o parte, fiecare li-
teraturã îºi are ritmul ºi istoria, iar pe de alta, cînd sînt sincrone,
mai lesne circulã informaþia dinspre centru spre periferie, decît
în interiorul acesteia.”

Î n subsidiar, se afirmã un aspect, pe care-l gîndim cu toþii,
dar pe care-l rostim doar cîþiva, cu nãduf ºi exasperare, în mo-
mente de singurãtate amarã: cã literatului transilvan nu i se în-
g ãduie – prin forþa tradiþiei sau a prezentului politic - sã fie li-
ber. Cã literatura transilvanã este, prin definiþie, un spaþiu al
încarcerãrilor inefabile. Cã Transilvania este, cultural sau poli-
tic privind lucrurile, temniþa reciprocã a proximitãþilor etnice
pe care le adãposteºte regiunea. Aici, maghiarul îl limiteazã pe
român, ºi românul pe maghiar, fiecare fiind, chiar dacã nu o
doreºte, zidul opac, limita descurajantã a celuilalt. Ca o conse-

cinþã, cultura transilvanã – din nou: indiferent din ce parte a zi-
dului am privi lucrurile – reprezintã un soi de liber consimþitã
ºi amãgitoare euforie carceralã: maghiarii suportã greu regiu-
nea ca „provincie”, fiindcã ºtiu cã-i desparte de þara-mamã, ºi
de cultura zãmislitã acolo, iar românii, mai silitori în vocaþia
obedienþei ºi în fervoarea – calpã ºi ea – a crizelor identitare, o
preaslãvesc superlativ, considerînd-o de-a dreptul un „leagãn”
identitar, dacã nu o „matrice”.

Pornitã, prin urmare, sã discute literaturã, ancheta Provin-
ciei s-a deschis înspre mai acuta problematicã a libertãþii. În
numãrul pe octombrie al revistei, Traian ªtef medita oarecum
neguros pe marginea întregului demers, sugerînd cã preopi-
nenþii maghiari s-au implicat oarecum formal ºi fãrã „respon-
s abilitate”, spre deosebire de comilitonii lor români, care ºi-au
purtat ghiuleaua regionalã cu demnitate ºi – uneori – cu graþie.
Or, Demény Péter ºi Láng  Zsolt, în nr. 4, tocmai acest aspect ne-
convenþional au vrut sã-l sugereze: cã se poate discuta despre
cultura sau literatura Transilvaniei ºi altfel decît cu norii plum-
burii pe umeri, cu aripile tãiate, cum am fost obiºnuiþi de cãtre
o „tradiþie” despoticã. Se poate medita ºi altfel decît stînd înne-
gurat pe gînduri, decît murmurînd cuvinte grele în barbã, sau
decît trîmbiþînd la tot pasul – cum fac naþionaliºtii noºtri au-
tohtoni, dar ºi camerele lor de rezonanþã din alte pãrþi ale lu-
mii – cã Transilvania a fost ºi va rãmîne mereu un nod în gît, un
etern mãr al discordiei, aruncat pe masa etnicã unde se decide
un viitor – ºi mereu amînat – rãzboi al Troiei (numit, azi, în
mod generic, Kosovo…).

Demény Péter vorbeºte, în textul cu pricina, despre „literatu-
ra paralizantã a îngrozitoarei lipse de umor”. Despre „mîna tre-
murîndã” a literatului transilvan dintotdeauna, care-ºi scrie cu-
vintele ca ºi cum le-ar dãltui în piatra perenã a istoriei; despre
responsabilitate, ºi miza sa derizorie în perspectiva globalismu-
lui ºi a integrãrii în Europa. Demény vorbeºte de fapt, cu o tris-
teþe histrionicã, despre extirparea umorului din viaþa publicã
transilvanã, ºi înlocuirea sa cu gravitatea. Pentru Láng Zsolt –
„nouãzecist”, cum i-am spune noi cu etichetele literaturii româ-
ne – împovãrãtoare este tradiþia însãºi: conºtiinþa cã scriitorul
tînãr îl „moºteneºte” pe cel mai în vîrstã, cã este o epifanie a gri-
jilor, avertismentelor, învãþãturilor ºi idiosincraziilor sale. Cã i
se cere sã devinã etic, comunitar, înainte de a fi apucat sã fie: cã
et nicul precede ontologia, ºi cã, pe alocuri, o chiar substituie.
„Scriitorul nu este neapãrat – scrie Láng Zsolt – moºtenitorul
înaintaºului sãu. […] Nu trebuie sã fim colonizaþi de o [anumi-
tã] literaturã.” De o mentalitate, de o tradiþie, de o istorie: seria
poate fi, desigur, continuatã. Pe de altã parte – cum scrie –
Selyem Zsuzsa (în nr. 4) –, ne putem lua libertatea – ilicitã, desi-
gur – de a concepe o altã culturã transilvanã decît aceea plum-
burie cu care am fost obiºnuiþi: o culturã a libertãþii. Aþi dori –
întreabã Selyem, adresîndu-se cititorului ipotetic – o literaturã
care „sã nu vã cearã socotealã pentru tradiþiile ei”, care „sã nu
vã educe pe ascuns, sã nu vã provoace conºtiinþa încãrcatã, sã
nu vã instige la rãzbunare, sã nu se plîngã ºi sã nu facã mofturi?”

Astfel, ancheta sugereazã cã existã mai multe Transilvanii,
fiecare generaþie trãind-o pe a sa proprie. Daþi Transilvania pe
m îna tinerilor, ºi veþi dobîndi un areal socio-cultural decomp-
lex at, ludic, zîmbitor ºi foarte plãcut; coborîþi cu 10-15 ani în
timp, ºi veþi obþine o „regiune” cu psihoze morale ºi istorice
pronunþate, cu vorbe grele, vindicative, sau cu un revanºism si-
bilinic, esopic ca expresie literarã. Mai coborîþi 20 de ani în fîn-
tîna tulbure a istoriei, ºi veþi avea o frustrare adîncã, mistuitoa-
r e  ºi o ideologie a incapacitãþii de a reconcilia extremele. Fu-
nestã, în conceperea Transilvaniei, e însãºi arheologia spiritua-
lã  a regiunii: grija, obsesia unora – transformatã apoi în pro-
gram politic – de a priva zona de prezent, ºi de a-l substitui pe
acesta cu trecutul. Cum ne reprezentãm – am putea întreba re-
t oric – viitorul Ardealului? Ca un trecut restructurat: ca o co-
recþie istoricã. „Optsprezece veacuri sunt de cînd viaþa latinã a
fost sãditã pe acest pãmînt unde trãim noi” – reproduce Mircea
Z a ciu (în nr. 4) un citat din Eminescu;  pentru Noica (în acelaºi
n umãr), „funcþia spiritualã a Ardealului e de a nu se împãca, de
a nu consimþi, de a nu se aºterne somnului aceluia care acope-
rã atît de multe etape din istoria noastrã.” Funcþia spiritualã a
Ardealului – putem tãlmãci sensul acestor cuvinte mai departe
– este de a nu se abandona neodihnei, de a sta tot timpul pe
metereze (uneori imaginare) – de a trãi virtualitatea belige-
ranþei. Nu întîmplãtor – dar aici poate cã ieºim din „matca” te-
mei care ni s-a oferit… – un oraº „reprezentativ” pentru spaþiul
spiritual transilvan, cum este Clujul, nu are spaþii de recreere,
cum are Tîrgu-Mureºul, cu celebrul sãu „Weekend”. La Cluj, ro-
lul oamenilor este de a „fierbe” în suc propriu, în clocot conti-
n uu, ºi de a da, din cînd în cînd pe dinafarã. E suficient sã te uiþi
în jur, în tramvai sau în troleibuz, dimineaþa, cînd se merge la
serviciu: fizionomii crispate, excitate, puse pe harþã, oameni
care nu ºtiu sã se depresurizeze.

În alte texte din anchetã, existã, de asemenea, lucruri impla-
cabile ºi grave. „Transilvanismul este – cum spunea Cs.
Gyímesi Éva la ultima dezbatere a cercului Limes din  1986 –
proiecþia ideologicã a relaþiei specifice de discordie dintre
conº tiinþa stãrii ºi conºtiinþa identitãþii.” (nr. 4) De o parte:
„discordie”, de cealaltã: stilul zgrunþuros, de grohotiº mestecat
între dinþi, al traducerii: o combinaþie mai funestã nici cã se
poate imagina. Volumul comun de sonete al lui Tompa Gábor
ºi Kovács András Ferenc, din 1998 (cel de-al doilea autor e ge-
n ial!) se intituleazã, ºugubãþ-lugubru, Depressio Transsylva-

niae. Nu întîmplãtor, experta Alina Mungiu-Pippidi  a remar-
cat (în volumul Transilvania subiectivã, nu în anchetã…) cã
Transilvania „aduce la ivealã [„scoate” ar fi fost mai bine…] ce
este mai primitiv din fiecare dintre noi”: de dincolo de munþi,
unde Transilvania apare ca fiind ceva tenebros ºi sangvinar, se
vede astfel. Dar nici dincoace lucrurile nu stau mai bine. Pen-
tru Makkai Sándor (citat de cãtre Molnár Gusztáv în Oximo-
ron  – nr. 4), „transilvanitate, spirit transilvan nu existã”, decît
ca o anticamerã a „maghiaritãþii eterne, manifestate prin va-
lori”; pentru Sántha Attila (nr. 5), literatura transilvanã e tot
ceva ce „nu existã”; pentru Papp Sándor Zsigmond (textul sãu
se intituleazã, semnificativ, Severitatea cuºtii închiriate…),
„pe aceste meleaguri, chiar ºi rugina este mai înceatã”.

În contrapartidã, am putea spune cã pentru scriitorii ger-
mani ai regiunii, Transilvania e ceva limpede, fiindcã este o ex-
tincþie. Un sfîrºit de partidã, un drum închis, eventual un paºa-
port, în urma cãrora rãmîne o regiune pustie, cu case preluate
de cãtre þigani. A da germanii pe þigani e cea mai proastã aface-
re pe care România a fãcut-o în ultimii 25 de ani, fiindcã nu e
numai o eroare, ci ºi un simptom de manageriat uman catastro-
fal. Sã nu trezim, însã, cîinii care dorm în praful levantin: Uniu-
nea Europeanã, ºi o mulþime de eurofili mizericordioºi, ve-
gheazã…

În ancheta Provinciei, Carmen Elisabeth Puchianu (în nr.
5) numãrã cam 20 de autori germani rãmaºi în Ardeal, în mare
parte senecþi, sau cu valizele fãcute pe jumãtate. Spre deosebi-
re de comilitonii lor de altã limbã, scriitorul german din Tran-
silvania – constatã Eginald Schlattner, în nr. 4 – e mai puþin
preocupat de diferenþiere, ºi atras mai mult de ecumenism: „în
afarã de mine ºi de ai mei – rezumã Schlattner ideaþia –, în afa-
ra lor, existã sub acelaºi cer un »celãlalt«, supus imperativelor
unei istorii comune, unui regim politic comun, unor incidente
comune oricãrui om de la naºtere la moarte, numite destin, ºi
sub oblãduirea aceluiaºi Dumnezeu.” Perspectiva – sã recu-
n oaºtem – e idilicã, fiindcã între sacralitatea ortodoxismului ºi
cea a protestanþilor e, totuºi, o diferenþã, dar îndemnul, întors
cu capul în jos, e viabil: cine cunoaºte, azi, istoria Transilvaniei
din perspectiva religiilor care dominã provincia? În ochii ger-
manilor, Ardealul nu se poate separa de instituþiile sale „miti-
ce”. Pentru Joachim Wittstock (nr. 4), de pildã, „componentele
mitice ale existenþei […] provoacã scriitorii sã-ºi exploateze la
maxim forþele creatoare”, într-o „dimensiune” – regionalã, sti-
lis t icã – specificã. Dimpotrivã, în viziunea lui William Totok
(nr. 4), pentru care „prima calitate a unei literaturi trebuie sã
fie cea esteticã”, o esteticã transilvanã specificã reprezintã o
deriziune: „»Spiritul ardelenesc« – scrie autorul – este […] mai
degrabã o categorie etno-socialã ºi regionalã, cu o dimensiune
eticã, discutabilã din mai multe puncte de vedere”, deoarece el
nu se poate desprinde decît alene de îmbrãþiºarea adesea uci-
g ã t oare a trecutului. De altfel, micul text al lui Totok e singurul
din grupaj care sugereazã cã „spiritul transilvan” nu este ceva
imuabil, ci a fost, de-a lungul timpului, dependent de intruziu-
nile ideologice ºi instrumentãrile critice care i-au marcat fiinþa.
Scriitorul transilvan – formuleazã voalat Totok – a fost con-
damnat sã trãiascã în istorie ,  deºi nu putem uita, în contrapar-
tidã, cã veºnicia – cum spunea Blaga – s-a nãscut la sat…

Sintetizînd: ancheta Provinciei a fost mai degrabã echili-
bratã, decît spectaculoasã. Altfel spus: a intrat cuminte în pei-
saj, cum îi stã bine oricãrei întreprinderi transilvane care se re-
spectã.

1953, Fãgãraº (jud. Braºov); UBB, Facultatea de Litere, lector, Echi-
nox, director.  Visul lupului de stepã  , Cluj, 1999.
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ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie

Î n  primul ceas al mileniului trei, un bãrbat în palton negru, cã-
r unt, cu mustaþã ºi barbiºon asemãnãtor cu al lui Konrad Lo-
renz,  Emil Constantinescu ºi Vágó István, se plimba la Buda-
pesta pe magistrala Rákóczi. Avea sentimentul cã îºi datoreazã
aceastã afundare în noapte. De aceea ºi-a pus ºapca „Prinz Eu-
gen” (a considerat-o mai familiarã decît pãlãria lui de fabrica-
þ ie  cehã, stil „Kosztolányi”, care de altfel îi plãcea), iar pe mîini
ºi-a tras mãnuºile elegante, cumpãrate de Crãciun pentru mezi-
nul lui. Se îndrepta visãtor spre podul Elisabeta. Vremea era
blîndã, nici urmã de zãpadã, pe trotuarele largi se vînzoleau ce-
te de oameni veseli.

M emoria este unul din cele mai ciudate lucruri. Dintr-o datã
ºi-a adus aminte cã, acum, ºi la Bucureºti cu siguranþã sãrbãto-
resc pe strãzi sumedenii de oameni. În asemenea ocazii („acest
plural e ca ºi cum o cumpãnã a secolelor sau mileniilor ar fi
ceva frecvent în viaþa omului” – îi ºopti maliþios un glas din
subconºtient), cînd mii, milioane de oameni dau nãvalã în strã-
zile ºi pieþele marilor oraºe ale globului pãmîntesc, fãcînd im-
presia unei singure mulþimi unduind sub stele, ei bine, în ase-
menea ceasuri ºi solemnitatea se globalizeazã, întregul neam
omenesc e pãtruns de bunãtate ºi speranþã ...

P înã aici a ajuns omul nostru în efervescenþa gîndurilor no-
bile, cînd o pereche în vîrstã pusã pe haz i-a claxonat în ureche
atît de tare încît, comparativ, decibelii din Jerichon ar fi sunat
ca un foºnet de frunze, ca un suspin de îndrãgostit. Dupã tresã-
rire, bãrbatului înalt, corpolent, i-a trecut prin minte, cã, desi-
gur, ºi la Bucureºti oamenii suflã în trompete, sau, mai curînd,
detoneazã petarde. ªi poate cã e mai bine sã asurzeºti aici (aco-
lo), decît sã ºi orbeºti acolo (aici).

În gînd, bãrbatul a ºi evocat Bucureºtiul. Vedea, parcã, gru-
purile vesele de pe bulevardul Magheru îndreptîndu-se spre
P iaþa Romanã, astfel încît nici nu a fost surprins cînd, ajungînd
la  ca pul dinspre Pesta al podului Elisabeta, a auzit glasuri ro-
mâneºti, deºi, fireºte, nu a crezut cã printr-un fel de vrajã ar fi
ajuns la Bucureºti. Spre uimirea lui, glasul nu venea din lumea
de afarã. Era lãuntric: „Ai puþinticã rãbdare”. Eh, uite cã a „in-
trat” Caragiale!? Altfel nu s-a putut întîmpla.

Pãºind tacticos, bãrbatul s-a trezit meditînd pe tema: ce a fã-
cut , de fapt, genialul ploieºtean la cumpãna secolului douãzeci,
despre care atunci s-a crezut cã va decurge lin? Scotocind în me-
morie – ajunsese între timp în strada Váci ºi înainta între vitri-
ne iluminate, ca între oglinzi paralele – a clarificat cã tocmai în
primele zile ale anului 1900 Caragiale a creat figura lui Miticã:
m icul burghez înfumurat, debitînd locuri comune, permiþîn-
du-ºi familiaritãþi provinciale. Miticã este omul care pentru toa-
te împrejurãrile vieþii gãseºte cîte o vorbã de duh, în fond ba-
nalã. „Scuzã-mã, neicã, te uitasem: e un secol de cînd nu ne-am
mai vãzut!” – îi spune ºmechereºte autorului la Gambrinus, în
ziua de întîi ianuarie. ªi o altã vorbã dragã lui: „Viaþa este un
vis, moartea o deºteptare!”.

Domnul care îºi adãuga anii cu distincþie – pãºind acum pe
una din strãzile care duc spre cheiul Dunãrii – se gîndea cã ºi în
limba maghiarã sunã minunat salutul (cãci l-a auzit cu mai pu-
þ in  de o jumãtate de orã înainte, în faþa Hotelului Astoria): „Nu
t e - am vãzut de o mie de ani!” Da, probabil cã ºi în al treilea mi-
le niu vor fi, ºi aici ºi acolo, oameni fãcînd pe originalii, expri-
m îndu-se în fraze banale, dîndu-ºi importanþã ºi aer de distinc-
þie. Ca domniºoara de pe vremea monarhiei care, cãlcatã pe pi-
cioare în timpul dansului, spune candid: „Nu face nimic, sufle-
tul e important, restul e un cãcat!”

Atunci („cînd atunci?” – întrebã rãutãcios Diavolul Naraþiu-
nii) în faþa hoinarului din miez de noapte a apãrut, fãrã sã vadã
de unde, o fatã cu ochii strãlucitori ca stelele ºi l-a întrebat: –
D om n ule, pot sã vã sãrut? – Poþi – a spus el. ªi-a întins obrazul,
apoi încurajat de irealitatea situaþiei, a întrebat la rîndul lui: –
Pot ºi eu sã te sãrut? Fata a spus da, ºi-a întins obrazul, apoi cu
cîþiva paºi sãltãreþi l-a ajuns din urmã pe tînãrul care o însoþea
(„dar cine o sã te creadã?”): – Oh, Géza, nu fi atît de morocã-
nos!

D a cã am ajuns pînã aici – s-a gîndit eroul nostru, dupã ce la
un  bufet a dat pe gît un pãhãrel de Unicum (apreciind cu mãsu-
rã largheþea barmanului care nu i-a dat restul de la bancnota
de cinci sute), ar trebui sã mã gîndesc cine ar fi putut fi „echiva-

lentul” maghiar al irezistibilului Caragiale, adicã cel mai cunos-
cut  umorist budapestan de la cumpãna secolului („ca ºi cum
scriitorii ar fi figuri geometrice ºi între ei ar putea fi congru-
enþe!” – a ºoptit glasul sever). Mikszáth Kálmán? Mai bine
Rákosi Viktor, alias Sipulusz! Da, el ar corespunde. S-a nãscut
în 1860, deci era mai tînãr decît Caragiale cu opt ani, a fost ºi el
jurnalist, ºi romancier (Clopotele au amuþit), a scris ºi piese de
teatru, dar nici pe departe atît de importante ca ºi ale contem-
poranului sãu român. În schimb schiþele lui umoristice sînt ge-
niale. Cunoscîndu-l pe Sipulusz, înþelegem mai uºor pe Heltai
Jenõ ºi pe Karinthy Frigyes. Caragiale nu a avut noroc de ase-
menea urmaºi. Bãrbatul a decis sã verifice dacã Rákosi a scris
ceva despre Bucureºti. Rezultatul a fost ceea ce azi s-ar putea
exprima cel mai bine prin exclamaþia „Bingo!”

Chestiuni bucureºtene
Nu ºtiu de la cine am moºtenit lucrãrile lui Rákosi Viktor. La

Bucureºti am fost martor interesat al lichidãrii multor biblio-
teci. Ale unora care s-au mutat în Ungaria, Israel, sau ºi mai de-
parte, în lumi necunoscute. În cîte un volum – în ex libris sau
scris de mînã – se gãseºte ºi numele proprietarului de altãdatã.
Celelalte volume, chiar nesemnate, transmit ceva din spiritul

celui care le-a rãsfoit mai întîi. E binefãcãtor acest gînd, chiar ºi
numai pentru cã în scurt timp ºi cãrþile noastre vor avea acelaºi
de s tin. Din operele lui Rákosi a apãrut încã în timpul vieþii lui o
colecþie în douãsprezece volume. Al ºaselea poartã titlul Hoi-
nãreli pe acasã ºi pe pãmînt strãin. Acasã înseamnã la drept
vorbind Transilvania, iar pãmîntul strãin: Cracovia, Bosnia,
S icilia, Torino ºi Paris (unde R.V. a ºi locuit vreme mai îndelun-
gatã), Amsterdam ºi Stockholm. Chestiuni bucureºtene – pe-
n ult ima piesã din volum – „s-a scris cu ocazia vizitei la Buda-
pesta a regelui Carol al României”. Copiez cîteva pagini din
„ documentul de presã” – sine ira et studio. Dacã este de tras
vreo concluzie din pasajele de mai jos, ea trebuie trasã împreu-
nã cu prietenii români ºi tovarãºii de idei provi(de)nciali. (Am
pãstrat ortografia originalã din cartea editatã de fraþii Révai ).

„În gazetele bucureºtene citim lucruri foarte cordiale
despre Budapesta. Ne desconsiderã capitala cît se poate de
mult. Dunãrea e o apã mizerabilã, casele sînt urîte, oamenii
bãdãrani, iluminaþia proastã – cu alte cuvinte: ne fac praf.
Ne poate consola faptul cã despre propriul lor rege scriu pe
un ton la fel de pãcãtos. Ceea ce nu mã mirã. Regatul nu l-au
moºtenit de la strãmoºi ºi nici nu e sfinþit de marile tradiþii
a le unui mileniu. L-au primit în dar de la puterile europene.
Nu îl privesc cu respect ºi nu se sfiesc sã se manifeste potrivit
simþãmintelor.

Cãci în România stãpîneºte o libertate nelimitatã a pre-
sei. Se poate scrie orice, despre oricine, dar mai ales regele
poate fi insultat fãrã urmãri. Cîteva gazete antidinastice ºi
republicane îl trateazã tot timpul pe Carol I ca pe un strãin,
care se numeºte rege al României fãrã nici un temei. (...)

În zilele trecute m-a vizitat un om groaznic. Era mic, în-
covoiat ºi negru. (...) S-a prezentat spunînd cã este colabora-
tor al unui ziar bucureºtean, iar pe mine mã cunoaºte de
anul trecut, cînd am fost acolo. L-am primit politicos ºi l-am

invitat la banchetul jurnaliºtilor. – Nu pot sã merg – mi-a
spus sumbru, dar am vãzut cã ar dori sã fie acolo, fiindcã la
urma urmelor sã mãnînci e un lucru plãcut, chiar dacã eºti
republican. – Haide, fii serios! De ce sã nu vii? – Fiindcã nu
pot sã merg la nici o festivitate organizatã în cinstea regelui
Carol. – Dar de ce? – Fiindcã ziarul meu e antidinastic ºi re-
publican.

L-am mãsurat cu uimire pe omuleþul meu, gîndindu-mã
cã dacã vreodatã aº întemeia o dinastie, ar fi bine sã am
duºmani cum este onorabilul din faþa mea. (...) Ne-am des-
pãrþit ca prieteni, dar, fiindcã el a scris atît de rãuvoitor des-
pre Budapesta, gãsesc cã se cuvine sã-l demasc.

Chiar azi se împlineºte anul de cînd am avut parte la Bu-
cureºti de aceºti domni în numãr mare. Bucureºtiul îl aºtep-
ta pe regele nostru ºi eu am sosit acolo cu douã zile înainte,
cînd revoltaþii erau deja în plinã activitate. Miºcarea a fost
declanºatã de faptul cã pe arcurile de triumf f luturau stea-
guri maghiare. În total vreo treizeci în tot oraºul. Iar în tabã-
ra celor care trãiau din micul capital al problemei transilva-
ne, împotriva despotismului maghiar s-a început instigarea.
Pe strãzi se vindeau portretele lui Lucaciu ºi Raþiu, martirii
monarhiei maghiare, care ºi azi se bucurã de sãnãtate în-
floritoare ºi bun apetit. Aceºtia erau martirii de rangul întîi,
cãrora le-a revenit cîte o paginã întreagã. Martirii de rangul
doi, adicã cei care au ieºit din temniþele noastre îngrãºaþi
dar nu ºi înfrînþi, s-au vãzut siliþi sã se mulþumeascã cinci-
ºase cu o paginã. S-a întîmplat ºi ca vînzãtorii sã ofere de-a
valma portretele regelui nostru, ale regelui român ºi ale
martirilor. Au urmat fotografiile fãcute cu ocazia procesu-
lui de la Cluj al memorandiºtilor. Aceste fotografii au avut
un efect ciudat asupra mea, fiindcã eu am fost acolo, la Cluj,
cînd s-au fãcut. ªtiam cã domnul Lucaciu a insistat pe lîngã
preºedintele tribunalului sã fie escortat de la sala de ºedinþe
pînã la han de gardieni înarmaþi, viaþa lui nefiind în sigu-
ranþã. Cu toate cã pe stradã nu erau decît þãrani români. Am
vãzut cã, la cotitura strãzii, Lucaciu i-a oprit pe gardieni ºi a
strigat cãtre fotograf: „Acum!”. Aici am auzit prima datã un
fotograf spunînd clientului sãu: „O faþã mai ursuzã, vã rog!”

În ajunul sosirii regelui a avut loc o adunare popularã la
Hotelul Dacia, unde locuiam ºi eu. Tema: înlãturarea stea-
gurilor maghiare. Participanþii au vrut sã transforme adu-
narea într-o manifestaþie de stradã, dar poliþia i-a dispersat.
Iar Sturdza le-a promis cã, în caz de agitaþie, va da ordin sã
se tragã în mulþime. Nici nu a crîncit nimeni. Dar nici nu a
plecat bine regele din Bucureºti, ºi în cinci minute steaguri-
le maghiare au fost oficial adunate. Pe cînd studenþilor le-a
trecut prin minte sã le rupã, nu au mai gãsit nici unul.

La noi, la Budapesta, ºi la 24 de ore dupã plecarea regelui
român steagurile tricolore mai f luturau în voie în oraºul
iluminat. Cîte un uriaº drapel românesc aproape cã atingea
capetele mulþimii care miºuna pe strãzi. Cu o singurã smu-
citurã ar fi fost la pãmînt. Dar nimãnui nu i-a trecut prin
minte aºa ceva. Foarte bine! (...)”

*
Bãrbatul în palton negru, care în prima noapte a secolului

21 se plimba pe strãzile Budapestei cu gîndul la Bucureºti, ºi-a
adus aminte ce destin i-a proorocit un confrate sincer apreciat,
ca urmare a scrierilor lui provinciale. ªi a zîmbit melancolic ...

Traducere de Florica PERIAN

1944, Mediaº (jud.Sibiu); Krónika,  redactor-ºef adjunct; A Hét, Bu-
cureºti, colaborator; Bukaresti élet, képek, Oradea, 2000.

Abonamente
Preþul unui abonament intern este de 13 000 lei pe 3
luni. Cei interesaþi sînt rugaþi sã achite la sediul redac-
þiei (3400 Cluj-Napoca, str. Þebei nr. 21) sau sã expe-
dieze prin mandat poºtal suma corespunzãtoare pe
adresa:
Fundaþia CRDE - Revista Provincia,  cont nr.
264100078588, Banca ABN AMRO BANK (România),
Sucursala Cluj (3400 Cluj-Napoca, Calea Dorobanþilor
nr. 70).

Preþul unui abonament extern este de 6 USD pe 3 luni.
Cititorii din strãinãtate se pot abona la revista
Provincia achitînd la sediul redacþiei costul abonamen-
tului sau depunîndu-l în contul nr. 264100078588 USD
deschis la Banca ABN AMRO BANK (România), Su-
cursala Cluj (3400 Cluj-Napoca, Calea Dorobanþilor nr.
70, COD SWIFT ABNAROBU).


