
În jurul anului 2006 ar fi necesar ca arhitecþii Uniunii Europene sã
ia deciziile pentru o reformã radicalã a Uniunii – deciziile privind Eu-
ropa federalã. Ca acest lucru sã fie posibil, sînt necesari cîþiva ani pen-
tru pregãtirea locuitorilor Europei, ca sã înþeleagã ºi sã accepte un ase-
menea proiect. Iatã de ce într-un an-doi, ideea unei Europe federale
trebuie sã prindã un contur operaþional, iar în doi-trei ani, ea trebuie
sã se afle pe masa de lucru a actorilor politici ºi în dezbaterea opiniei
publice europene.

Care este „continentul” cu care se poate identifica Uniunea Euro-
peanã? Care sînt frontierele europene, la dimensiunile istorice pe care
UE de astãzi ºi le poate asuma? Proiectul politic al Uniunii Europene
are de ce sã cuprindã întreaga comunitate a statelor europene, inclu-
zînd, potenþial, þãri precum Republica Moldova, Belarus ºi Ucraina.
Avînd în vedere atitudinile politice majoritare ºi o istorie de europeni-
tate pe care cu greu o poate contesta cineva, este foarte probabil ca re-
prezentanþii legitimi ai acestor þãri sã îºi exprime dorinþa lor de a-ºi
asuma statutul politic al Constituþiei Europei federale – chiar dacã in-
trarea acestei margini continentale în sub-structurile Europei federale
sã fie de ordinul deceniilor.

Un caz semnificativ din mai multe puncte de vedere este Turcia.
Europa federalã trebuie sã-ºi asigure unitatea valorilor politice simul-
tan cu îmbrãþiºarea diversitãþii etno-culturale, valoare centralã a Marii
Europe. Dar Turcia demonstreazã cã asumarea Constituþiei europene
de cãtre un stat presupune o pregãtire anterioarã minimã a instituþii-
lor interne: o democraþie militarã nu poate sã intre într-o structurã
eminamente civilã.

Constituþia Federaþiei Europene va defini, în prima secþiune, setul
de valori comune menit sã constituie reperele unei Europe sociale,
juste ºi solidare, cultivînd respectul diversitãþii ºi egalitatea ºanselor la
nivel individual ºi de grup – avînd eventual, ca nucleu, Carta Drepturi-
lor Fundamentale, completatã în domeniul drepturilor politice ºi dez-
voltatã în privinþa drepturilor sociale, economice ºi culturale. A doua
secþiune a Constituþiei va defini principalele instituþii europene care,
pe scurt, ar putea fi imaginate ca fiind un legislativ bicameral – un
Parlament European ales direct – ºi un Senat European; un executiv
cu puteri certe, dar limitate ca domenii de intervenþie, controlat de le-
gislativ; un sistem judiciar compus dintr-o Curte Federalã Supremã ºi
Curþi federale locale, precum ºi dintr-un sistem judiciar naþional cu
mai multe trepte de jurisdicþie; un preºedinte al Europei federale (în-
tre ale cãrui atribuþii intrã reprezentarea Federaþiei) ales indirect, de
cãtre Parlamentul European, urmînd ca funcþiile sale sã fie limitate.

Structurile regionale îºi vor defini competenþele ca verigi interme-
diare cu caracter funcþional între nivelul naþional ºi federal. Aceste
structuri vor fi formate de jos în sus ºi în mod natural. Ele vor trebui,
însã, încurajate ºi asistate.

Crearea Federaþiei Europene vã întãri pîrghia democraticã din inte-
riorul Consiliului Europei ºi OSCE. Dar, mai ales, ea ar permite crea-
rea unei Zone de Liber Schimb Transatlanticã (TAFTA) ºi a unui orga-
nism confederativ Federaþia Europeanã–USA avînd ca instituþie comu-
nã NATO.

Pentru România, asumarea unui astfel de proiect ar însemna de-
pãºirea conceptualizãrii în termenii statului naþional; lãsarea deschisã
a ºanselor României de a se integra în UE în ciuda  slabelor ei perfor-
manþe economice ºi sociale, a distanþei care o separã astãzi de civiliza-
þia Uniunii. Ultimul deceniu a amplificat, nu a scãzut, complexele
noastre identitare. Iatã de ce, schimbarea condiþiei celui care stã pasiv
la o coadã de aºteptare, printr-un statut de proiectant activ apare ca un
produs deloc auxiliar al asumãrii unui concept românesc asupra viito-
rului Uniunii.

P. S. Aceastã concepþie a fost expusã pe larg într-un studiu elaborat
împreunã cu Adrian Severin, Un concept românesc asupra Europei
federale, care a obþinut premiul I la un concurs iniþiat de Fundaþia
pentru o Societate Deschisã.

1952, Buzãu; Comitetul Helsinki, Bucureºti, co-preºedinte; Problema
transilvanã (cu Molnár Gusztáv), Iaºi, 1999, Locurile unde se constru-
ieºte Europa. Adrian Severin în dialog cu Gabriel Andreescu, Iaºi, 2000.
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În timpul reuniunii de la Davos a avut loc o confruntare a cãrei mizã
puþinã lume a perceput-o. Preºedintele bulgar a venit cu o propunere
radicalã care a luat prin surprindere gazdele. Petar Stoyanov a cerut
þãrilor membre ale Uniunii Europene sã accepte integrarea politicã a
tuturor candidatelor, în 2004, urmînd ca participarea acestora la
structurile economice sã se desfãºoare în funcþie de îndeplinirea crite-
riilor.

Propunerea a fost slab elaboratã, iar promovarea ei s-a dovedit a fi
chiar la nivelul cel mai de jos. Gazdele s-au simþit provocate, iar
Günter Verheugen a comentat diplomatic: „din punctul meu de vede-
re, propunerea a venit prea tîrziu întrucît (...) nu putem schimba re-
gulile jocului”.

Ceea ce au încercat însã bulgarii reprezenta o reinterpretare de
fond a logicii Uniunii Europene. Dupã ce iniþial construcþia europeanã
îºi definise un scop esenþialmente politic – asigurarea pãcii pe conti-
nent – ea s-a lãsat ulterior modelatã de un principiu de organizare
funcþional – descris de David Mitrany  la începutul anilor ‘40. Procesul
s-a dovedit de succes. Dar logica funcþionalã este pe cale sã-ºi epuizeze
resursele. Ea a produs o pletorã a deciziilor ºi procedurilor care a de-
venit deja o greutate insuportabilã pentru evoluþia Uniunii. Ansamblul
tehnocratic-birocratic începe sã striveascã proiectul. În condiþiile noi-
lor provocãri – a prãbuºirii imperiului sovietic ºi a glasurilor care cer,
din afarã, extinderea Uniunii, iar din interior, adîncirea ei – este nevo-
ie de o nouã voinþã politicã. Se cere depãºirea obiectivului prosperitãþii
economice imediate, în favoarea unui proiect cu mizã mai înaltã.

Tema este acutã pentru þãrile la care dorinþa integrãrii europene
intrã în opoziþie flagrantã cu capacitatea lor de a rezista cursei. Pentru
astfel de þãri – în primul rînd, Bulgaria ºi România – conexiunea cu
procesul de integrare europeanã are dimensiune istoricã. Mãsura în
care elitele lor politice, economice sau culturale vor asigura integrarea
dã mãsura în termeni de decenii ºi secole a viitorului populaþiilor ce
trãiesc între frontierele lor.

Temerile Bulgariei ºi României intersecteazã temerile altora. Care
va fi totuºi viitorul Ucrainei? Care va fi cel al Republicii Moldova? Apoi,
este foarte posibil ca în curînd sã se epuizeze energia integraþionistã.
Efortul includerii þãrilor aflate în proces de aderare va fi resimþit cu
toatã greutatea nu numai la nivel de resurse, ci ºi sub aspectele sale
psihologice. Fenomenul globalist va presa ºi el în sensul marginalizãrii
Uniunii Europene – spaþiu economic cu o slabã flexibilitate a pieþii
muncii ºi cu pieþe de desfacere limitate. Toate acestea pot constitui un
context propice apariþiei unui fenomen de fãrîmiþare internã.

Susþinînd cã integrarea politicã trebuie sã fie înaintea celei econo-
mice, Bulgaria a vrut sã rãstoarne la Davos logica procesului extinderii
UE. România era mai interesatã decît Bulgaria sã priveascã în direcþia
aceasta. Recentul scandal iscat de Die Welt, apropiat cercurilor creº-
tin-democrate germane, care scosese România din prognozele extin-
derii UE, aratã cîte motive avem sã privim cu preocupare la proiectul
viitoarei Europe.

Propunerea bulgarã are ca dezvoltare logicã opþiunea pentru o Fe-
deraþie Europeanã, conceputã în prelungirea actualului proces inte-
grator. Realizarea unei Federaþii Europene, extinzînd actualele grani-
þe ale UE la nivelul maxim fezabil, înseamnã crearea unui organism
capabil sã apere, sã aprofundeze ºi sã promoveze, în contextul globa-
lizãrii, tipul de existenþã umanã pe care Europa îl considerã drept
model. Schema simplã a acestei logici este realizarea instantanee a
unei  uniuni de tip federativ între toate statele europene simpatetice
acestui proiect. Aderarea la diferite substructuri ale federaþiei (zona
euro etc.) s-ar face însã în timp, pe mãsura atingerii condiþiilor spe-
cifice.



Daniel VIGHI

Congresul PNL între
principii ºi perspective

Nu departe de intrarea în holul mare al Teatrului Naþional din
Bucureºti, statuia în bronz a lui nenea Iancu (I. L. Caragiale) a
vegheat preþ de douã zile viermuiala politicã a participanþilor la
Congresul PNL. Voi încerca o trecere în revistã a principalelor
„în tîmplãri”, „jocuri strategice” ºi „evenimente” doctrinare (ºi
nu  numai) fãcînd cuvenitele referiri la tipologiile marelui dra-
maturg.

Is toria postrevoluþionarã a liberalismului românesc este în-
tortocheatã ºi plinã de meandre. În primii doi ani de dupã revo-
lu þie partidul a fost condus arogant ºi lipsit realism de cãtre Radu
Câmpeanu, un soi de Caþavencu cu inflexiuni baritonale în voce.
Drept urmare a fost sã fie ratarea Parlamentului în 1992 urmatã
de reinserþia (prin sprijin PAC) în CDR dupã debarcarea barito-
nului ºef. Din acel moment au fost ani în ºir în care partidul a
fost condus cu prudenþã de cãtre Mircea Ionescu-Quintus. Parti-
dul a intrat în Parlamentul din 1996 pe listele CDR dar au rãmas
pe dinafarã liberalii civici din PAC ºi cei radicali din PL’93. Acest
lucr u a favorizat realizarea unificãrii liberale ºi consolidarea
treptatã a partidului. În ultimul mandat parlamentar s-a impus
la conducerea PNL Valeriu Stoica,  dupã ce partidul a scãpat de
extrem de nepopularul ºi de controversatul Viorel Cataramã. În
jurul lui Valeriu Stoica s-a constituit o echipã relativ omogenã,
dispusã ºi capabilã sã construiascã treptat o nouã strategie ºi,
mai important, un alt tip de a face politicã. Încet, încet s-a impus
ideea, pentru cei dispuºi sã o priceapã, cã dreapta aflatã la guver-
nare nu este scutitã de aceleaºi racile demagogice care nu mai
pu teau  da seamã de complexitatea problemelor din societatea
româneascã. Desigur cã acest lucru a fost de naturã sã îndepãr-
teze partidul de organismele societãþii civile, mai ales Alianþa Ci-
vicã, care s-a repliat pe un soi de moralism, principial corect, dar
tot mai îndepãrtat de exigenþele unei realpolitik necesarã odatã
cu aglomerarea problemelor dificile din dosarul guvernãrilor din
mandatul ‘96-2000. PNL a cãutat sã înfrunte aceastã gravã lipsã
de mobilitate a CDR, impusã de vechea hegemonie þãrãnistã. Era
nevoie de un gest radical, ºi anume ieºirea din CDR, în vederea
realizãrii unei politici noi, mai pragmatice, mai cinice chiar, ca-
pabilã sã vizeze puterea cu mai multã imaginaþie politicã. Desi-
gur cã toate acestea au fost catalogate ca fiind „vechea vocaþie a
trãdãrii l iberale ca practicã politicã”, aºa cum o atestã vorbele
cunoscu te ale eroilor lui nenea Iancu: „trãdare, trãdare, dar s-o
º tim º i noi”. Numai cã nu este tocmai aºa, politica este expresia
unei ºtiinþe uneori greu de pus în ecuaþii ferme, întrucît se ba-
zeazã ºi pe o anume intuiþie a momentelor decizionale, a stãrii
de spirit, a cursului pe care, încet ºi ca din nimic, îl apucã istoria.
Am mai scris de-a lungul anilor prin diferite articole cã partea
cea mai straniu-absurdã a politicii partidelor româneºti este ca-
pacitatea acestora de a-ºi întreþine linia politicã greºitã printr-un
soi de hipnozã suprarealistã, un soi de egocentrism care þine loc
de realitate înlocuind certitudinile sondajelor de opinie cu acelea
ale convingerilor partinice. PNL a trecut prin aceastã boalã dupã
aventura Radu Câmpeanu, mai apoi a stat în aºteptare, a accep-
tat supus ucazurile creºtin-democrate spre deosebire de partidul
lui Horia Rusu sau cel al lui Nicolae Manolescu care s-au rãzvrã-
tit º i au  pãrãsit corabia cederistã înainte de vreme. Cu adevãrat,
salvarea ideologiei de dreapta în România s-a petrecut prin trezi-
rea din buimãceala de partid a celor din preajma „bizantinului”
Valeriu Stoica, care a decis corect pãrãsirea a ceva care mirosea
de departe a coroane mortuare. „Trãdarea” strigatã în afiºe elec-
torale de cãtre foºtii parteneri din Convenþie, accesele lor de in-
trans igenþã nu au þinut (ºi nu þin nici azi) loc de examen cît de cît
lucid al realitãþii; în cele din urmã toate acestea au fost sancþio-
nate de electorat în felul sever pe care îl ºtim prea bine. Nu insist.
Revin la Congres ºi spun cã pe coridoarele lui se confruntau în
surdinã, pe faþã uneori, mai multe curente. Înaintea tuturor s-a
afirmat gruparea radical-liberalã cu o masivã componentã de in-
terese economice, uºor cinicã, activã ºi vie organizaþional datori-
tã nucleului foºtilor lideri PL ’93 (Patriciu,  Tãriceanu, Dinu
Zamfirescu) din  care lipseºte din pãcate Horia Rusu. Compo-
nen ta civic-liberalã, deºi prezentã, nu s-a putut impune datoritã
faptului cã, prin plecarea lui Nicolae Manolescu, nimeni nu a
mai reuºit sã refacã o minimã coeziune strategicã.

Voturile pentru Biroul Permanent Central au arãtat o intere-
san tã redistribuire a puterii în partid. Delegaþii la Congres au cã-
u tat sã limiteze o totalã dominare a liniei Valeriu Stoica printr-o
con trapondere a grupãrii pe care am numit-o radical-liberalã.
Faptul cã Dinu Patriciu, care a avut o prestaþie bunã în dezbateri-

le Congresului, ºi Cãlin Popescu Tãriceanu, mai puþin convingã-
tor în confruntarea cu Valeriu Stoica, îl secondeazã pe acesta din
urmã es te de naturã sã cenzureze o prea apãsatã politicã mode-
ratã de tip social-liberal. Aceastã supoziþie este una care, în viziu-
nea mea, nu îºi are deocamdatã prea mult suport faptic pentru
cã nu prea cred cã Valeriu Stoica va remorca partidul PDSR-ului,
cum susþin radicalii. Oricum argumentul nerezilierii (încã) a
protocolului de susþinere a partidului de guvernãmînt îºi are cel
pu þin douã argumente expuse de Valeriu Stoica ºi care mi se par
conv ingãtoare. Primul dintre ele ar fi sã fie acela al pîrghiei me-
n ite sã forþeze, atît cît se poate, PDSR-ul sã respecte angajamen-
tele din protocol referitoare la modificãrile constituþionale ºi cele
referitoare la partidele politice care sînt la ora actualã principale-
le þin te strategice ale politicii liberale. Pe de altã parte, existã ºi o
anume gîndire strategicã, nu lipsitã de perspicacitate, chiar dacã
ar putea fi catalogatã ca fiind una „bizantinã”. Explicaþiile acestei
s trategii sînt în mare urmãtoarele: se poate observa din guvernã-
rile ’96-2000, ºi chiar din cele anterioare, faptul cã, la începutul
mandatelor, guvernele au susþinere popularã relativ consistentã.
Aºa stau lucrurile în momentul de faþã: luna de miere a
PDSR-ului îl plaseazã, conform sondajelor, la peste 60%, ceea ce
aratã cã o opoziþie lipsitã de nuanþe ºi de o minimã flexibilitate,
aruncã partidele pe o curbã descendentã în opinia publicã. Aºa
s tau  lucrurile cu PD ºi PRM care încep sã scadã în timp ce PNL se
pãstreazã pe un timid, ce-i drept, trend crescãtor. Este, pe de altã
parte, adevãrat cã încep sã aparã primele derapãri pedeseriste de
la reformã: comenzile de stat pentru tractoarele ºi camioanele
din Braºov, mai apoi scoaterea din faliment a combinatului de la
Cãlãraºi, scandalul restauraþiei securiste la conducerea servicii-
lor secrete ºi, înainte de toate, îngheþarea preþurilor care va atra-
ge cu siguranþã viitoare puseuri inflaþioniste în varã sau toamnã;
toate cer PNL-ului sã fie foarte atent în politica faþã de PDSR. Ori-
cum, în momentul în care vechea politicã a reformei graduale va
an trena deprecierea nivelului de trai ºi anemierea în continuare
a investiþiilor strãine, PNL va trebui sã-ºi înãspreascã tonul ºi sã
se radicalizeze. De altfel, aceste cerinþe vor fi în permanenþã ce-
rute în interiorul partidului de cel puþin doi dintre vicepreºedinþi
(Tãriceanu ºi Patriciu) la care este posibil sã se alãture ºi Crin
Antonescu. Prestaþia acestuia la Congres a fost de nivel foarte
bun, prezentarea programului sãu pentru conducerea partidului
a fost foarte convingãtoare ºi a stîrnit de mai multe ori aplauze la
scenã deschisã. ªi poziþia sa mi s-a pãrut oarecum apropiatã de
aceea a grupului Patriciu-Tãriceanu-Dinu Zamfirescu, mai ales
în  ceea ce priveºte conducerea colegialã, ca modalitate a instau-
rãrii democraþiei interne – replicã, susþin aceºtia, la riscul (des-
tu l de puþin probabil) al instaurãrii unei dictaturi Valeriu Stoica
în partid.

O dezbatere interesantã s-a nãscut ºi în jurul unui alt concept
de reformare a PNL-ului care, alãturi de principiul conducerii
colegiale, era menit sã atragã votul organizaþiilor teritoriale, ºi
anume descentralizarea ºi acordarea unor puteri mai mari filia-
lelor locale. La acest punct, cel mai radical s-a dovedit a fi Dinu
Patriciu, care a susþinut în intervenþiile sale federalizarea PNL ºi
reor gan izarea sa pe alte principii decît acelea ale judeþelor.
Aceas tã idee, liberalã în esenþã, s-a regãsit într-un amendament
obþinut cu inteligenþã de un june liberal al cãrui nume îmi sca-
pã, care a reuºit sã deturneze votarea în bloc a Statutului atrã-
gînd atenþia asupra faptului cã, prin vicii ale regulamentului,
candidatura lui Theodor Stolojan la preºedinþia Consiliului Na-
þional este neregulamentarã, întrucît acesta nu avea calitatea de
delegat la Congres. Aceastã scãpare a deschis calea altor cîtorva
amendamente la Statut, dintre care cea mai interesantã, obþinu-
tã direct în Congres, a fost aceea a dreptului de veto al filialei
pen tr u  poziþia pe listele parlamentare a candidaþilor veniþi de la
centru: celebrul sindrom Agamiþã Dandanache. Votarea sa a fost
de naturã sã entuziasmeze reprezentanþii filialelor, ceea ce aratã
în  ce mãsurã frustrarea acestora a fost alimentatã de centralis-
mul ºi hegemonia discreþionarã a centrului. Oricum, prin vota-
rea acestui amendament, partidul a realizat un remarcabil cîºtig
în  democratizarea internã. Poate singurul. Urmãrile acestui
amendament se vor vedea în urmãtoarele luni, cînd se vor de-
clanºa bãtãliile pentru conducerea filialelor judeþene, care vor
deveni puncte cheie ale viitoarelor mandate. În opinia mea, la fel
de important ar fi fost ºi un amendament care sã blocheze mer-
can tilizarea listelor parlamentare în favoarea competenþei politi-
ce. Dincolo de CV-ul politic al candidaþilor s-a dovedit ca fiind ex-
trem de importantã, decisivã în cele din urmã, capacitatea aces-
tora de a-ºi asigura suportul financiar al campaniei. Acest lucru
nu favorizeazã întotdeauna pe cei mai vrednici, dupã cum, odatã
acceptat, poate restrînge libertatea alesului faþã de sponsorul
sãu , ceea ce este de naturã sã inducã în partid interese exterioare
lin iei sale politice, ca sã nu mai amintim de extrem de stînjeni-
toarea imagine publicã pe care o poate naºte.

Cîteva cuvinte despre prezenþa lui Theodor Stolojan la Con-
gres. Înainte de toate am remarcat o cvasiunanimitate în recu-
noaºterea faptului cã acesta s-a dovedit locomotiva salvatoare, de
aceea toþi candidaþii la fotoliul de preºedinte au subliniat rolul
aces tu ia, chiar dacã, s-a spus ºi pe coridoare dar ºi în plen, cã Tã-
riceanu nu i-ar fi susþinut candidatura. Angajamentul lui Stolo-
jan cã nu va candida la funcþia supremã în partid ca urmare a

promisiunii fãcute lui Valeriu Stoica, a fãcut o bunã impresie în-
tr-un  Congres în care luptele pentru putere au fost pe alocuri
exasperante. Prin urmare poziþia sa este la ora actualã puternicã
ºi s-ar putea, de aceea, sã nascã anumite tensiuni pe parcursul
mandatului. Aº mai adãuga cã funcþia de preºedinte al Consiliu-
lui Naþional, pe care o ocupã acum Theodor Stolojan, nu este cu
totu l simbolicã, aºa cum fusese pe vremea lui Nicolae Manolescu
deoarece, probabil din dorinþa de a-l rãsplãti, funcþiile acestui or-
gan ism au fost amplificate. De altfel, în cuvîntarea pentru susþi-
nerea candidaturii sale, Stolojan a schiþat cu anume energie cîte-
va din  liniile de reformã pe care le are în vedere, centrate mai
ales  în  zona elaborãrii programelor economice ºi de guvernare.
Dacã acþiunea sa se va limita doar aici, s-ar putea sã coabiteze bi-

ne cu preºedintele ºi cu vicepreºedinþii, în caz contrar ar fi posi-
bil sã se iveascã anumite complicaþii, datoritã faptului cã poziþia
sa pare mai degrabã una moderat liberalã, un soi de social-libe-
ralism, ceea ce l-ar putea împinge spre confruntare cu radicalii
lui Patriciu. Este la fel de adevãrat cã popularitatea sa în opinia
publicã îi va descuraja pe radicali, mai ales cã în alegerile din
2004 Stolojan, alãturi de Adrian Nãstase ºi, probabil, Traian
 Bãsescu se aratã a fi principalii competitori pentru alegerile pre-
z idenþiale.

Cam astea au fost în mare dezbaterile politice ale Congresului
PNL. Urmeazã sã vedem cum anume se vor concretiza acestea ºi,
mai ales, cum anume va reuºi partidul sã iasã din bazinul electo-
ral transilvan ºi bãnãþean unde a obþinut cele mai multe voturi ºi
sã cucereascã Vechiul Regat. Deocamdatã filialele de aici s-au re-
marcat doar prin cuvîntãri exaltate nesusþinute de procente elec-
torale, numai cã aceasta este o altã poveste pentru anii care vin.
Sã reamintim cã statuia lui nenea Iancu a vegheat ºugubãþ-ironi-
cã v iermuiala în care i-a fost dat sã-i vadã ºi pe Ricã, ºi pe neica
Zaharie ºi pe alþii asemenea care, iatã, dau culoare ºi azi politicii
liberale. În ciuda acestora, ºi împreunã cu ei, sau poate cã împo-
triva lor, e nevoie de principiile liberale, de reforme, de modifica-
rea Constituþiei, de protejarea „apropritarilor” dar, de bunã sea-
mã, ºi a celor care trãiesc de la buget ºi au, bieþii de ei, „renume-
raþie” cam micã ºi se vãd obligaþi sã numere de douã, poate de
trei ori, steagurile, ca stimabilul Pristanda.

Pînã va fi sã fie altfel va mai curge puþinticã apã prin Dîmbovi-
þa ºi va mai fi sã auzim cã multe lucruri prin preajmã se aratã în
memorabila nuanþã a acelui „curat murdar” cotidian care dã,
din  pãcate, originalitate unei vieþi politice în care, vorba popora-
nã, mai e mult pînã departe.

1956, Lipova (jud. Arad); Universitatea de Vest, Timiºoara, profesor, scrii-
tor; Sorin Titel – monografie criticã, Braºov, 2000.
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Universitatea clujeanã
ºi ºansa depãºirii
graniþelor etnice

I
Dupã 1990, în România, am fost deseori martorii modalitãþilor în
care chestiunea Universitãþii maghiare de stat a influenþat direcþii-
le v ieþii politice. A adus în discuþie strategii politice care au reflec-
tat cum ar trebui „românii” ºi „maghiarii” sã-ºi împartã Ardealul,
care s înt posibilitãþile ºi cum ar trebui minoritatea maghiarã de-
numitã, plasatã ºi recunoscutã în societatea ºi cultura României.

SZEGEDI Edit

Clujul premodern

Identitatea Clujului în secolele XVI-XVII reprezintã o problemã a
cãrei abordare contravine oricãrui purism. Ea devine în acest fel o
provocare, ºi nu doar pentru istorici. Dificultatea constã nu doar
în s tr uctura demograficã, socialã ºi religioasã a acestui oraº, ci, în-
tr-o mãsurã chiar mai mare, în instrumentalizarea politicã a isto-
riei: în ultimii 150 de ani pluralismul etnico-lingvistic nu a fãcut
parte din idealurile politice. Astfel, Clujul premodern nu putea fi
abordat de cãtre o istoriografie militantã din punct de vedere na-
þional decît ca rãul necesar, tranziþia de la un oraº mixt la unul
pur din punct de vedere etnico-lingvistic.

Clujul a reprezentat o excepþie în peisajul urban al Transilva-
niei medievale, datoritã structurii sale demografice ºi politice:
prin Uniunea din 1458, de fapt o diplomã a regelui Matia acorda-
tã Clujului, oraºul a fost condus de ambele naþiuni politice, cea
sãseascã ºi cea maghiarã în mod paritar, iar instituþiile caritabile ºi
sociale au fost folosite în comun. Sistemul paritar de conducere a
fost foarte simplu ºi s-a pãstrat pînã în secolul al XVIII-lea, cînd
paritatea etnicã s-a transformat într-una confesionalã, catolic-pro-
tes tantã. Centumviratul ºi Senatul au fost formate din cîte 50
respectiv 6 membri saºi ºi tot atîþia maghiari. Funcþiile de jude al
oraºului ºi de jude regal au fost ocupate alternativ de cãtre un sas
º i un maghiar. Ca urmare a reînnoirii Uniunii în 1568, funcþia de
preot paroh a fost deþinutã alternativ de cîte un reprezentant al ce-
lor douã naþiuni. (Astfel încît, atunci cînd, de exemplu, judele ora-
ºului a fost din naþiunea maghiarã, biserica parohialã aparþinea
exclus iv  acestei naþiuni.) Descrierile Clujului subliniazã aceastã
trãsãturã ca fiind definitorie pentru Cluj.

Desigur, aceastã coabitare a fost dificilã, ajungîndu-se la con-
flicte, cum a fost cel din 1568, cînd cele douã naþiuni s-au certat
pentru folosirea bisericii parohiale Sf. Mihail precum ºi pentru
ocuparea funcþiei de prim-preot. Acest veritabil conflict interetnic,
în care ambele tabere s-au insultat reciproc cu cele mai variate in-
jurii ºi au folosit cele mai „moderne” argumente istorice (2000
de ani de existenþã, dreptul primului venit, naþiune dominantã
etc.)  este relevant pentru identitatea individualã ºi colectivã în
Clujul premodern.

Printre protagoniºtii acestui conflict s-au aflat ºi reformatorii
Clujului Heltai Gáspár/Kaspar Helth ºi Dávid Ferenc/Franz Hertel
(Davidis) . Amîndoi au susþinut tabãra sãseascã, Dávid Ferenc
fiind ultimul prim-preot al Clujului care n-a fost ales alternativ
dintr-una din cele douã naþiuni, ci a a devenit paroh în virtutea
monopolului pe care l-a deþinut naþiunea sãseascã asupra acestei
funcþii. În acelaºi timp însã, cei doi reformatori au luat parte la
disputele religioase din Transilvania ca membri ai naþiunii ma-
ghiare. Astfel, una ºi aceeaºi persoanã putea fi reprezentantã a na-
þiunii maghiare în afara Clujului ºi prim-preot al Clujului în virtu-
tea apartenenþei sale la naþiunea sãseascã. Cazul lui Heltai este ºi
mai interesant deoarece, sas fiind, a scris ºi tipãrit aproape exclu-
s iv în limba maghiarã.

Activ itatea literarã ºi tipograficã a lui Helth/Heltai, obiect al
multor speculaþii de sorginte etnicistã, poate fi înþeleasã pornin-
du-se pe de o parte de la relaþia dintre Reformã ºi opera de tradu-
cere, iar pe de altã parte de la situaþia de pe piaþa cãrþii din Transil-
vania. Pentru înþelegerea primului aspect trebuie sã nuanþãm
foarte mult relaþia dintre miºcarea reformatoare ºi formarea iden-
titãþii  naþionale. Oricît de îndãrãtnicã ºi tentantã ar fi interpretarea
Reformei ca miºcare naþionalã avant la lettre,  persistenþa acestei
perspective duce nu doar la îngustarea orizontului istoriografic, ci
mai ales pe un drum greºit. Reforma a fost de la bun început o
miºcare de traducere, ºi nu doar a Bibliei. Scrierile reformatorilor
au fost redactate de multe ori în douã variante (în limba vernacu-
larã ºi în latinã), iar dacã au fost scrise doar într-una din limbi, au
fos t urmate de traduceri. Mai mult, reformatorii au fost obligaþi
moral de a-ºi face cunoscute scrierile nu doar comunitãþii lingvis-
tice din care fãceau parte, ci ºi altor comunitãþi, slujind astfel în-
treaga creºtinãtate. Interesul pentru alte culturi ºi limbi, inclusiv
folos irea unei alte limbi decît cea maternã era deci firesc ºi nu o
ocupaþie exoticã.

Helth/Heltai a fost însã ºi un om dotat cu simþ practic. Nu doar
activitatea sa reformatoare, ci ºi considerentele practice l-au de-
terminat pe reformator ºi tipograf sã se îndrepte cãtre limba ma-
ghiarã: dacã ar fi tipãrit în continuare în germanã ºi latinã, ar fi lu-
crat pentru o piaþã saturatã. Activitatea sa literarã ºi tipograficã a
acoperit un gol pe piaþa de carte din Transilvania, Helth/Heltai de-
venind astfel (probabil) primul specialist în marketing din istoria
Transilvaniei.

ª i mai complexã este situaþia în secolul al XVII-lea, cînd nume-
le nu mai dã decît arareori informaþii privind apartenenþa la o na-
þiune sau alta. Dupã ce în 1568 Clujul trece la antitrinitarianism
(prin hotãrîrea magistratului ºi nu datoritã predicii lui David) el
devine în secolul al XVII-lea un fel de oraº sfînt al acestei credinþe.

Saº ii unitarieni, care nu mai foloseau germana ca limbã de comu-
nicare, ci doar ca limbã de cult, au avut de înfruntat, ca întreg ora-
ºul de altfel, rigorile politicii principilor calvini. Datoritã sprijinu-
lui acordat mai ales de Gheorghe Rákòczy I la Cluj, calvinismul a
recîº tigat repede terenul pierdut între 1566-1568, astfel cã în
1620 se înfiinþeazã o comunitate calvinã a saºilor, cãreia principe-
le Gheorghe Rákoczy I i-a dãruit în 1635 o casã de rugãciune afla-
tã iniþial în posesia saºilor unitarieni.

Chiar º i din aceastã scurtã enumerare a unor trãsãturi ale
identitãþii Clujului premodern reiese complexitatea situaþiei, foar-
te greu de perceput ºi vizualizat astãzi, cînd etaloanele identitare
stabilite în secolul al XIX-lea sînt încã vii. Existã greutãþi aproape
insurmontabile în a înþelege cariera lui Helth/Heltai sau de a ve-
dea is toria Clujului premodern altfel decît prin prisma preistoriei
luptelor naþionale. Dacã pentru cãrturarii saºi care s-au ocupat în
secolul XX de Cluj istoria saºilor clujeni este istoria unei identitãþi
pierdute, în schimb, pentru istoriografia maghiarã, Reforma în-
seamnã începutul unei mari victorii. Aceastã perspectivã, a identi-
tãþilor exclusive, împãrtãºitã ºi de istoriografia marxistã, care în
fond n-a fãcut altceva decît sã ducã mai departe ºi sã justifice cu
ar gumente ale discursului marxist ideile concurenþei naþionale
ale secolul XIX, a fost (ºi este), la fel ca ºi cea a amintitelor preocu-
pãri sãseºti, opacã faþã de complexitatea identitarã a Clujului pre-
modern.

Istoria Reformei la Cluj, ca ºi folosirea aproape exclusivã a lim-
bii maghiare de cãtre Helth/Heltai, au fost interpretate în funcþie
de conjunctura politicã: maghiarii ca „teren de misiune” pentru
Helth/Heltai1.  Reforma ca drumul spre desaxonizarea Clujului
apare º i în (altfel excelenta) istorie a Clujului a lui Jakab Elek: vic-
toria elementului maghiar respectiv; Uniunea din 1568 ca lovitu-
rã decis ivã pentru elementul sãsesc, datoritã pãrãsirii Universitãþii
sãseº ti. Confesionalizarea respectiv schimbarea de confesiune a
suferit aceleaºi interpretãri din perspectiva utilitãþii politice: deci-
z ia lui Helth/Heltai de a tipãri în maghiarã este interpretatã de
 Jakab Elek într-o manierã de sorginte iacobinã, considerînd cã
„spiritul maghiar a fost spiritul libertãþii, atunci ºi acum, în rãsãri-
tul Regatului maghiar”2 (as tfel Helth/Heltai apare ca un precursor
al politicii naþionale de dupã 1867); victoria antitrinitarismului
es te as tfel vãzutã ca victoria elementului maghiar; pe unii autori
numai ideea cã saºii puteau fi ºi altceva decît luterani îi face nere-
ceptivi la o realitate diferitã de cliºeele istoriografice ºi literare. Ac-
tiv itatea lui Helth/Heltai pe tãrîmul literaturii maghiare a fost in-
terpretatã ºi ca respingere a burgheziei feudale sãseºti ºi întoarce-
rea cãtre lumea progresistã a locuitorilor tîrgurilor maghiare (ci-
vispolgárok).  As tfel ecuaþia calvinism/unitarianism=identitate
maghiarã=progres al istoriografiei liberale ºi naþional-romantice
a fos t dusã mai departe în veºmînt marxist.

Respingerea ideologizãrii în spirit naþional a cercetãrii Clujului
premodern nu înseamnã abordarea din perspectiva corectitudinii
politice a acestei probleme sensibile. Clujul premodern nu poate
fi fo losit ca model de convieþuire ºi nici ca o pledoarie pentru mul-
ticulturalism, pentru cã astfel ne-am reîntoarce de unde am por-
nit.  Dupã toate aventurile prin care au trecut istoriografiile din
Trans ilvania, a sosit poate timpul de a nu mai cãuta în trecut
(doar) legitimarea prezentului.

Note
1    Rudolf Schuller, Aus der Vergangenheit Klausenburgs, Cluj-Klausen-

burg, 1925, p. 73.
2    Jakab Elek, Kolozsvár Története,  II, Kolozsvár, 1870, p 229.

1966, Covasna; UBB, Facultatea de Studii Europene, lector; Cronicile fa-
miliale din Transilvania sec. XVI-XVII. Idei preliminare pentru o nouã
abordare a unui gen de frontierã. În Familie ºi societate. Studii de is-
toria Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999.

Polemica iscatã în jurul Universitãþii maghiare de stat reprezintã
una din manifestãrile importante ale politicii identitare a maghia-
rilor din România, dar în acelaºi timp o ºi reprezintã. Meritã
amintite acele luãri de poziþie din paginile revistei Provincia care
discutã ºansele realizãrii acestui proiect din perspectiva depãºirii
graniþelor etnice, a condiþionãrilor sociale ºi politice. În termenii
s tatului naþional, o consecinþã directã a unirii din 1918 a fost ºi
atitudinea statului român faþã de identitatea naþionalã a minoritã-
þilor º i a autonomiei lor culturale. Rãmînerea maghiarilor în Ro-
mânia a fost vãzutã de aceºtia ca o obligaþie moralã ºi, în conse-
cinþã, pãs trarea identitãþii lor s-a axat pe înfiinþarea ºi susþinerea
ins tituþiilor culturale. Din aceastã perspectivã minoritatea ma-
ghiarã din România a înþeles sã cultive relaþiile cu naþiunea ma-
ghiarã mamã ºi sã-ºi pãstreze individualitatea etnicã. Astfel, mino-
ritatea maghiarã s-a implicat direct în asigurarea existenþei ºi
funcþionãrii instituþiilor sale culturale. Politica culturalã a schim-
bat esenþa politicii minoritãþii maghiare, în timp ce elitele au culti-
vat, din perspectiva normalitãþii ºi a propriei înþelegeri, ideologia
culturii naþionale. În acest context, problema universitãþii ma-
ghiare de stat a devenit deopotrivã þel ºi instrument politic, o are-
nã în care s-a perpetuat confruntarea culturalã de secole dintre
elitele românã ºi maghiarã.

Istoria Universitãþii clujene oglindeºte acele modele sociale
imaginate de elita implicatã în misiunea etnicã, referitoare la ºan-
sele ºi posibilitãþile convieþuirii româno-maghiare în Ardeal. Prin-
tre acestea existã aºa-numitul model al segregãrii conflictuale la
nivel instituþional. Urmînd principiul „pãmînt românesc – uni-
vers itate româneascã”, respectiv „pãmînt maghiar – universitate
maghiarã”, etnia dominantã are faþã de cealaltã etnie, ne-domi-
nantã, atitudinea respingerii acesteia din viaþa instituþiei, conside-
rînd realizabil ºi demn de urmat exemplul monoculturalismului
(vezi înfiinþãrile Universitãþii clujene din anii 1872, 1919 ºi 1940).
Al doilea model este separatismul construit prin consens, care re-
cunoaºte diferenþele culturale, cadrele instituþionale ºi asigurã
practicarea ºi funcþionarea acestora, toate însã se pot realiza doar
prin menþinerea apropierii unor lumi distincte (exemplul din
1945). Al treilea model oferã soluþia asimilãrii instituþionale, a
amestecului, fiind un simulacru de instituþie comunã, partea do-
minantã perpetuîndu-ºi tendinþele hegemonice, diferenþele cultu-
rale încetînd astfel prin încorporare (vezi de exemplu istoria Uni-
vers itãþii româno-maghiare din Cluj din 1959, la Magyari-Vincze
Enikõ, Antropologia politicii identitare naþionaliste, Cluj, 1997;
A kolozsvári egyetem és a romániai magyar identitás politikája
în Replika, 4, 1999).

Fãcînd abstracþie de modelul în funcþie de care s-a organizat,
„Universitatea” ca simbol naþional aflat deasupra negocierilor po-
litice a fost întotdeauna o reprezentare solidã a elitei ardelene ro-
mâne, respectiv maghiare. A încorporat convingerea conform cã-
reia majoritatea ajunsã la conducere trebuie sã includã ºi ceva din
s tatutul minoritãþii. Pe de altã parte, minoritatea a considerat în-
totdeauna cã, pentru a supravieþui, trebuie sã apeleze, în benefi-
ciul respectãrii adevãrului istoric concret sau simbolic, la o situa-
þie preexistentã. Din aceastã perspectivã s-a conturat ideea cã, în
Ardeal, convieþuirea nu înseamnã nimic altceva decît o continuã
confr untare între români ºi maghiari. În aceastã confruntare, în-
v ins  ºi învingãtor îºi reconstruiesc mereu ºi mereu aceste poziþii,
cu frustrãrile corespunzãtoare acestora, cu strategiile legitimatoa-
re º i îº i definesc atît comunitatea, cît ºi cultura, în termeni etnici.

Dupã 1996 a reieºit cã în Universitatea comunã se poate pro-
duce o înþelegere pragmaticã ºi pornitã din interior. Universitatea
reprezintã o tradiþie instrumentalizatã politic, iar în lipsa comuni-
cãrii, ºi datoritã opoziþiilor existente, acest lucru nu s-a întîmplat.
Rãspunsul la polemica iscatã în jurul înfiinþãrii unei Universitãþi
maghiare de stat la Cluj a fost redefinirea Universitãþii
„Babeº-Bolyai” drept universitate multiculturalã. Aceastã redefi-
nire nu a fost însã rezultatul polemicii. Elita maghiarã a receptat
multiculturalismul drept o ofertã venitã de sus, din sfera autoritã-
þii politice, o reflectare a voinþei românilor, mai mult suspectã de-
cît mulþumitoare, o nouã formã mascatã de hegemonie. Din par-
tea românã mulþi au considerat ca inacceptabilã o creºtere a in-
fluenþei maghiarilor la nivel decizional în Universitate, deoarece
as ta ar fi pus problema unei noi definiri. Conducerea comunã ro-
mâno-maghiarã a Universitãþii nu a avut efectul unei atitudini ne-
pãrtinitoare din punct de vedere etnic. Hrãnite din surse diverse,
fr us trãrile, alimentate de ambele pãrþi, s-au reflectat în conduce-
rea comunã. Teama cã celãlalt – acel etnic celãlalt –, are un sin-
gur scop, º i anume de a ne înºela, a mers mînã în mînã cu credin-
þa cã nu are nimic de spus în privinþa propriilor probleme. În con-
secinþã, practica convieþuirii, a posibilitãþilor ºi graniþelor acestei
conv ieþuiri s-a definit din nou. În ultimã analizã, paradigma etni-
cã ºi politica identitãþii culturale a triumfat, în timp ce multicultu-
ralismul a fost rezultatul direct al opoziþiei de vederi româno-ma-
ghiare.

Traducere de Carmen FLOREA

continuare în numãrul urmãtor

1961, Cluj; UBB, Facultatea de Studii Europene, conferenþiar; Întîlniri
multiple. Antropologi occidentali în Europa de Est (cu Colin Quigley ºi
Gabriel Troc), Cluj, 2000.



SZÁSZ Alpár
Zoltán

Modele ale
democraþiei în România
– ºanse ºi realitãþi

În primul numãr al revistei Provincia  a apãrut – sau mai exact a
fos t „s trecuratã” – o afirmaþie programaticã ce îndemna la cãu-
tarea de soluþii consociative ca alternativã pentru Transilvania,
regiune unde acest tipar al organizãrii socio-politice nu este strã-
in de tradiþia istoricã. Ulterior, studiul lui Molnár Gusztáv apãrut
în numãrul 6 a generat o dezbatere bogatã în idei valoroase, al
cãror subiect a fost creionarea modelului de democraþie adecvat
pen tr u România, sau, la o scarã mai micã, pentru Transilvania.
Aº  vrea sã am o intervenþie la acest subiect.

Cu titlu de introducere voi reveni asupra modelelor consocia-
þioniste ºi consensuale ale democraþiei pentru a le descrie cu
mai multã precizie, a le sublinia trãsãturile definitorii ºi în cazul
primei pentru a enumera ºi acele condiþii sociale care îi favori-
zeazã funcþionarea eficientã. Dupã aceasta aº repune în discuþie
problema existenþei democraþiei consensuale sau consociaþio-
n is te în România, apreciind ºi ºansele realizãrii lor în þara noas-
trã. N-aº neglija nici faptul cã posibila reformã a sistemului poli-
tic va avea un impact considerabil asupra ºanselor de a adopta
vreunul dintre aceste modele. În final, voi formula cîteva conclu-
z ii – inclusiv poziþia mea în aceastã polemicã.

Modele înrudite
Prima notã din studiul lui Gabriel Andreescu ridicã douã pro-
bleme. Prima este cea a terminologiei de specialitate pe care o
folos im în  limba maternã, iar a doua este cea a conceptelor vehi-
cu late în literatura ºtiinþificã internaþionalã. Formularea „de
limbã maternã” n-o folosesc în mod accidental, deoarece pre-
luarea º i traducerea din limba englezã a termenilor politologici îi
poate da mult de furcã specialistului care scrie în limba sa ma-
ternã, fie ea româna sau maghiara. În cazul democraþiei conso-
ciaþioniste ºi a modelului consensual al democraþiei (sau pe
scurt al democraþiei consensuale)1 nu este vorba pur ºi simplu
de sinonime interschimbabile, ci de concepte înrudite. Expresia
democraþie consociaþionistã a fost introdusã de politologul

olandez Arend Lijphart într-un studiu scris în 19682. Tot el a
dezvoltat în 1984 modelul democraþiei majoritare º i pe cel al
democraþiei consensuale, inspirîndu-se din propriile sale lu-
crãri despre democraþia consociaþionistã ºi dintr-o carte publi-
catã de Robert G. Dixon în 19683,  carte prin care s-au inventat
aceste douã formule.

 1. Lijphart a elaborat modelul democraþiei consociaþioniste
ca opusul sistemelor democratice bazate pe o culturã politicã
omogenã ºi numite anglo-americane de Gabriel A. Almond. El a
defin it acest model ca fiind acel sistem în care puterea guverna-
mentalã este deþinutã de cartelul elitelor politice animate de sco-
pu l edificãrii unei democraþii stabile în condiþiile unei culturi po-
litice segmentate.4 În  opinia lui, elementele definitorii ale acestui
model sînt – dupã cum a amintit ºi Molnár Gusztáv – guvernul
de mare coaliþie în care sînt reprezentate toate segmentele socie-
tãþii , autonomia segmentelor, proporþionalitatea ca principiu de
funcþionare a sistemului electoral, de recrutare a funcþionarilor
publici ºi de alocare a banilor publici, precum ºi dreptul de veto
reciproc de care beneficiazã minoritãþile politice.5

Din  aces tea reiese cã modelul reflectã experienþa þãrilor cu o
s tr ucturã societalã pluralã aparte. Aceste societãþi, care oferã po-
s ibilitãþi ideale pentru punerea în aplicare a democraþiei conso-
ciaþioniste, sînt aºa-numitele societãþi pilonizate (pillarised so-
cieties) . Trãsãtura lor specificã este organizarea subculturilor
politice corespunzãtoare orientãrilor ideologice în piloni (zui-
len)  izolaþi unul de celãlalt. Caracteristica definitorie a acestor
s tr ucturi verticale sau segmente de societãþi o reprezintã „între-
þeserea organizaþiilor specifice clivajelor politice, organizaþii ce
acþioneazã în canalul corporatist, cu partidele ce se strãduiesc sã
mobilizeze electoratul”. Astfel rezultã subculturi politice institu-
þionalizate ºi organizate în mod ierarhic 6.

Implementarea ºi funcþionarea democraþiei consociaþioniste
depinde, în primul rînd, de legãturile care se constituie între
subculturi la nivelul elitelor, respectiv cel al adepþilor, precum ºi
de relaþiile ce existã între elite ºi adepþi în cadrul fiecãrei subcul-
turi în  parte. Colaborarea de tip cartel între elite se realizeazã
cînd acestea sînt capabile sã concilieze interesele ºi doleanþele
pilonilor. De asemenea, ei trebuie sã doreascã asigurarea stabili-
tãþii sistemului. În linii mari, aceasta înseamnã ceea ce partici-
panþii la dezbatere numesc cultura politicã a consensului. În
continuare, Lijphart considera cã potenþialul conflictual al socie-
tãþilor plurale se va reduce dacã membrii segmentelor îºi trãiesc
v iaþa în tr-o izolare relativã faþã de membrii altor segmente, preci-
z înd cã gradul de izolare trebuie sã corespundã gradului de omo-
gen itate al societãþii.7 În  fine, trebuie asiguratã în interiorul fiecã-
r u i segment loialitatea adepþilor faþã de conducãtori, articularea
corespunzãtoare a intereselor ºi devotamentul faþã de principiul
guvernãrii de cãtre cartelul elitelor.8 Pilonizarea garanteazã gra-
du l de izolare necesar ºi apariþia tiparelor corespunzãtoare ale
reprezentãrii intereselor. Însã mãsura în care alegãtorii sînt dis-
puº i sã se supunã elitelor ºi sã respecte înþelegerile încheiate de
aces tea, respectiv mãsura în care ei sprijinã aceastã formã parti-
cu larã de luare a deciziilor, diferã de la o þarã la alta.

Funcþionarea adecvatã bazatã pe cooperarea elitelor depinde
de nouã condiþii-cadru. Acestea sînt: (i) absenþa acelei majoritãþi
care nu  este interesatã de împãrþirea puterii, care, dimpotrivã,
doreº te adoptarea modelului majoritar; (ii) statutul socio-eco-
nomic sensibil egal al grupurilor subculturale; (iii) numãrul re-
dus al segmentelor, (iv) echilibrul dintre ele; (v) dimensiunea
redusã a þãrii; (vi) prezenþa unui pericol sau a unei ameninþãri
externe; (vii) prezenþa unei loialitãþi cuprinzãtoare predominan-
te în comparaþie cu loialitãþile particulariste; (viii) o anume con-
cen trare geograficã a grupurilor ce faciliteazã federalizarea ºi (ix)
o predispoziþie pentru consens, tradiþia compromisurilor.9

Înainte de a trece la celãlalt model, aº vrea sã precizez cã mo-
delu l democraþiei consociaþioniste are caracter normativ. Prin
urmare opereazã cu noþiuni cuprinzãtoare, întrucît nu propune
analiza comparativã a sistemelor democratice, ci cãutarea unor
solu þii ºi elaborarea unor recomandãri.

2. Spre deosebire de modelul anterior, democraþia consen-
sualã þine de domeniul teoriei empirice a democraþiei. Aºadar fo-
loseºte noþiuni precise, operaþionalizabile, cu alte cuvinte „canti-
tãþi mãsurabile” cu ajutorul metodelor de cercetare socialã. Deºi
prin tre caracteristicile acestui model regãsim elementele defini-
torii ale consociaþionismului, democraþia consensualã – dincolo
de caracterul normativ, respectiv empiric – diferã de modelul an-
terior din încã douã motive. Pe de o parte: în plan social modelul
consensual nu presupune existenþa pilonilor. Mai mult, condiþii-
le-cadru societale îºi pierd importanþa pentru a permite cunoº-
tin þelor practice oferite de teoria empiricã a democraþiei sã devi-
nã instrumente ale ingineriei constituþionale (constitutional en-
gineering)10. Pe de altã parte: în timp ce modelul consociaþionist
poate fi conceput ca tip ideal ºi ca atare putem spune despre un
sistem doar cã este consociaþionist sau nu, cele douã dimensiuni
– distribuþia puterii executive (ºi partide),  respectiv structura
statalã (unitarã versus federalã) – care definesc modelul
Westminster ºi modelul consensual ne permit mãsurarea exactã
a caracterului consensual al sistemului democratic examinat.

Deºi Bakk Miklós a enumerat trãsãturile democraþiei consen-
suale, nu stricã sã le acordãm mai multã atenþie.11 Caracteristici-
le pot fi împãrþite în douã grupe de cîte cinci, corespunzãtor di-
mensiunilor amintite mai sus. Prima dimensiune se compune
din  urmãtoarele cinci variabile (cantitãþi mãsurabile): forma ca-
binetu lui, relaþia dintre puterea executivã ºi legislativã, sistemul
de partide, sistemul electoral, respectiv sistemul grupurilor de
in teres. Cealaltã dimensiune oferã o imagine completã a „struc-
turii statale” cu ajutorul altor cinci variabile: structura unitarã
versus federalã, structura corpului legislativ, Constituþia, contro-
lu l constituþional ºi Banca Centralã. În cele ce urmeazã, prezint
cu  aju tor ul acestor variabile diferenþele dintre modelul majoritar
( tip Westminster) ºi cel consensual. Diferenþele în dimensiunea
dis tribu þiei puterii executive sînt: 1. concentrarea puterii executi-
ve în  cabinete monopartite sau în coaliþii bazate pe o majoritate
parlamentarã minimalã (minimal winning coalitions)  faþã de

împãrþirea acesteia între partidele unor coaliþii mari („guverne
de uniune naþionalã”) sau supradimensionate; 2. fuziunea pute-
rii executive cu cea legislativã ºi cabinet dominant faþã de separa-
rea º i echilibrul celor douã puteri; 3. un sistem bipartid faþã de
unu l multipartid; 4. un sistem electoral – de obicei cu majoritate
relativã – generînd o împãrþire pronunþat disproporþionalã a
mandatelor faþã de unul proporþional; 5. un sistem competitiv ºi
pluralist al grupurilor de interes faþã de unul corporatist. A doua
dimensiune prezintã diferenþele: 6. o structurã unitarã ºi centra-
lizatã a statului faþã de una federalã ºi descentralizatã; 7. unica-
meralism sau bicameralism asimetric faþã de un bicameralism
simetric care, în plus, asigurã reprezentarea minoritãþilor; 8. o
constituþie „nescrisã” ºi/sau lesne amendabilã faþã de una scrisã
º i rigidã care poate fi amendatã greu (numai cu acordul unor
majoritãþi speciale); 9. absenþa controlului constituþional ºi su-
veranitatea Parlamentului faþã de controlul constituþional exerci-
tat de o Curte Constituþionalã sau Supremã; 10. o bancã de emi-
s iune controlatã de guvern faþã de una independentã ºi puterni-
cã.12

Dupã ce am prezentat diferenþele dintre cele douã modele ale
democraþiei care constituie tema scrierii mele, trec la demons-
trarea înrudirii lor. Însuºi autorul modelelor aratã cã particulari-
tãþile democraþiei consociaþioniste se regãsesc printre trãsãturile
specifice democraþiei consensuale. Într-adevãr, marile coaliþii ºi

s is temul electoral proporþional sînt elemente comune ambelor
modele. În plus, autonomiei segmentelor îi corespunde structu-
ra corporatistã a reprezentãrii intereselor, iar dreptului de veto
reciproc, majoritãþile speciale sau „supermajoritãþile” necesare
modificãrii Constituþiei.13

România ºi modelele democraþiei
Voi începe cu îndeplinirea condiþiilor mai stricte, normative, cer-
cetînd dacã existã sau nu în România o democraþie consociaþio-
nis tã. Reinterpretînd cadrul teoretic elaborat de Lijphart, aº îm-
pãrþi condiþiile implementãrii democraþiei consociaþioniste în trei
categorii: condiþii structurale, culturale ºi instituþionale. Pe lîngã
acestea aº discuta ºi condiþiile-cadru societale care se suprapun
parþial condiþiilor structurale ºi culturale.

La nivel structural, condiþia esenþialã a consociaþionismului
es te existenþa pilonilor sau a „taberelor ideologice”. Aº preciza aici
cã, în democraþiile europene considerate consociaþioniste, pilonii
care au stabilizat sistemul s-au organizat de-a lungul clivajelor
ideologice, chiar ºi în cazul þãrilor divizate din punct de vedere et-
nic, cum ar fi Belgia sau Elveþia. În România, formarea pilonilor
cu caracter ideologic se lasã încã aºteptatã, deºi existã partide so-
cial-democrate, creºtin-democrate sau liberale. Cauza acestei si-
tuaþii nu este numai lipsa de vigoare a societãþii civile ºi a partide-
lor. Majoritatea elitei politice ºi a societãþii respinge aproape în în-
tregime organizarea societalã bazatã pe segmentare, deoarece o
interpreteazã ca segregaþionism. Strãduinþele etniei maghiare sînt
judecate în consecinþã, deºi procesul de segmentare subculturalã
obser vabilã la aceastã minoritate naþionalã ar trebui considerat –
cum apreciazã, am impresia, ºi Bakk Miklós – un fenomen pozi-
tiv  care faciliteazã democratizarea þãrii. Prin urmare, lipsa piloni-
lor ideologici în sînul etniei majoritare este în mod cert un deza-
vantaj, dar ne putem aºtepta ca, în timp, populaþia majoritarã sã
se or ganizeze sub forma unor subculturi politice cu caracter ideo-
logico-religios.

Mulþi dintre autorii care publicã în revista Provincia au arãtat
sau au fãcut aluzie la deficienþele culturii politice ale elitei româ-
neºti.14 S înt întru totul de acord cu afirmaþia cã lipseºte cultura
compromisurilor, a înþelegerilor respectate ºi cã aceasta ar trebui
creatã cumva. Spre deosebire de rolul factorilor structurali ºi
funcþionali, importanþa celor instituþionali a scãpat atenþiei celor
mai mulþi analiºti. Voi prezenta aici numai aceºti factori. În pri-
mul rînd, o mare coaliþie sau un guvern de uniune naþionalã a
existat în România doar din ianuarie 1990 pînã la primele alegeri,
existenþa ei fiind ºi atunci mai mult formalã. Dreptul de veto de
care beneficiazã minoritatea în cazul adoptãrii Constituþiei ºi a le-



gilor nu se referã la grupuri sau piloni, ci are un caracter difuz.
Principiul proporþionalitãþii se aplicã doar în cazul sistemului
electoral, nu ºi în cazul alocãrii banilor publici ºi a recrutãrii func-
þionarilor publici. În fine, autonomia segmentalã este, deocamda-
tã, o  doleanþã a minoritãþii maghiare, majoritatea românilor nici
nu vrea sã audã de ea.

În continuare, voi evalua condiþiile-cadru societale, nu din
punctul de vedere al consociaþionismului ideologic, ci al celui ro-
mâno-maghiar. Întîi sã trecem în revistã factorii care sînt defavo-
rabili: (i) ºi (iv) Este improbabil ca o majoritate etnicã de aproa-
pe 90% sã accepte politica de compromis, dacã îºi poate atinge fã-
rã impedimente toate scopurile aplicînd regula majoritãþii. (vi)
Pericolul sau ameninþarea externã reprezintã mai mult un slogan
folosit în scopuri manipulative de cãtre politicienii extremiºti, de-
cît un factor ce ar constrînge elitele la cooperare. (Cauzele stabili-
tãþii  precare a sistemului politic românesc sînt mai degrabã inter-
ne.) (ix) Considerînd întreg teritoriul þãrii, nu se poate vorbi, în
priv in þa celor douã etnii, despre o tradiþie a concilierii ºi a com-
promisului.

Din punctul de vedere al implementãrii consociaþionismului
es te fãrã îndoialã avantajos (ii) cã nu existã diferenþe pronunþate
de s tatus socio-economic între români ºi maghiari, situaþie ce ar
exclude de la bun început o asemenea soluþie; (iii) cã avem doar
douã segmente, deci mecanismul de conciliere ar putea fi cel mai
simplu posibil ºi (vii) cã maghiarii – deºi din cînd în cînd anumiþi
actori politici îºi exprimã îndoielile în aceastã privinþã – sînt loiali
faþã de România, întrucît funcþionarea, ca partid, a UDMR ºi parti-
ciparea la alegeri a maghiarilor dovedesc cã ei recunosc legitimita-
tea comunitãþii politice. În fine, existã doi factori care nu dezavan-
tajeazã, dar nici nu avantajeazã: (v) populaþia României este mai
mare decît populaþia democraþiilor consociaþioniste de pe conti-
nentul nostru, deºi o depãºeºte pe cea a Olandei doar de aproxi-
mativ 1,5 ori; (viii) cu toate cã majoritatea maghiarilor trãieºte în
Transilvania, federalizarea teritorialã a acesteia ar întîmpina difi-
cultãþi, deºi n-ar fi chiar imposibilã. Luînd în considerare toþi fac-
torii se poate concluziona: condiþiile-cadru nu sînt total defavora-
bile, dar nici favorabile.15 Dat fiind cã seturile de condiþii mai mult
nu s înt întrunite în întregime, în cazul þãrii noastre se poate vorbi
cel mult de existenþa rudimentelor democraþiei consociaþioniste.

Cu excepþia lui Gabriel Andreescu, toþi autorii doresc sã desco-
pere o formulã consociaþionistã pentru Transilvania ºi nu pentru
întreaga Românie. Acesta este unul din motivele pentru care voi
evalua, în continuare, mãsura în care sînt întrunite condiþiile
pentru Ardeal. În opinia lui Molnár Gusztáv consociaþionismul re-
gional s-ar constitui prin cîte doi piloni româneºti, respectiv ma-
ghiari,  ºi anume: românii transilvaniºti, românii antitransilva-
niº ti,  maghiarii transilvaniºti ºi maghiarii antitransilvaniºti. Consi-
der aceas tã formulã funcþionalã numai dacã între segmentul anti-
transilvanist românesc ºi cel maghiar conflictul ar fi mai puternic
decît conflictele interne dintre segmentele transilvaniste ºi anti-
trans ilvaniste ale celor douã etnii.16 Aces t raþionament presupune,
dupã pãrerea mea în mod corect, cã în Transilvania clivajul etno-
lingv istic este în continuare cel dominant. (Dacã atitudinile faþã
de ideea transilvanismului ºi faþã de sistemul de valori ce îl pun în
ev idenþã ar constitui dimensiunea principalã a articulãrii politice,
s ituaþia s-ar îmbunãtãþi imediat, deoarece transilvaniºtii români ºi
maghiari s-ar plasa de aceeaºi parte a axei politice. Ce-i drept, de
aici nu rezultã cã distanþele geometrice respectã relaþia prezentatã
în s tudiul amintit.) Dacã grupurile antitransilvaniste s-ar situa în
centr ul axei etnice, scenariul imaginat de Molnár Gusztáv nu ar
avea nici o ºansã. Nu rãmîne decît cazul în care transilvaniºtii se
s itueazã, de ambele pãrþi, în zona de mijloc a axei etnice, iar anti-
transilvaniºtii reprezintã extremele. Despre transilvaniºtii ºi anti-
transilvaniºtii maghiari autorul polemizeazã cu Borbély Zsolt
 Attila. Deoarece consider cã situaþia este mai complicatã, iar opi-
niile autorilor s-ar putea sã difere în mai multe privinþe – nu nu-
mai referitor la ceea ce studiile apãrute pînã în prezent17 , cum su-
gereazã cele douã studii –, momentan nu doresc sã vin cu alte
precizãri, deºi eu, în ceea ce priveºte România, am în vedere pilo-
nii deja prezentaþi.

S înt º i eu optimist în ceea ce priveºte formarea unei culturi po-
litice a dialogului între elita românã ºi maghiarã din Transilvania,
dialog ce ar avea în vedere particularitãþile intereselor ºi doleanþe-
le celuilalt. Dar, pentru a crea cadrul instituþional al consociaþio-
nismului – de exemplu asemeni Tirolului de Sud – trebuie modi-
ficatã structura teritorialã a statului. Dupã cum observã ºi Gabriel
Andreescu ºansele ca, pe termen scurt, aceasta sã se realizeze,
s înt nule.18

În încheiere, voi analiza dacã în Transilvania sînt sau nu sînt
date aceste condiþii-cadru societale. Mã voi rezuma la acele condi-
þii care sînt defavorabile sau neutre în cazul României, deoarece
cele favorabile consociaþionismului vor fi ºi mai favorabile în cazul
regiunii. (viii) ªansele împãrþirii teritorial–regionale a puterii le
vãd mai mari în Transilvania, decît în România. (v) Numãrul locu-
itorilor regiunii este cuprins între numãrul locuitorilor celor mai

mici democraþii consociaþioniste europene – Elveþia ºi
Austria. Aceasta este o circumstanþã favorabilã în mod cert. (i) ºi
(iv) Deºi numai un sfert din populaþia ardeleanã este de naþionali-
tate maghiarã, s-ar putea, totuºi, ca majoritatea sã accepte conso-
ciaþionismul. (ix) Am putea conta pe tradiþia concilierii ºi a com-
promisului, dacã ar reînvia ardelenitatea „in vitro”19. (vi) Senti-
mentul subiectiv al pericolului sau al ameninþãrii externe ar fi, din
pãcate, mai mare în acest caz, pentru cã unii ar putea interpreta
federalizarea ca un prim pas spre secesiunea Transilvaniei. Obser-
vãm cã în privinþa condiþiilor-cadru situaþia este favorabilã: cu ex-
cepþia unui singur factor, regiunea primeºte un calificativ mai bun
decît România. Cu toate acestea, configuraþia factorilor structurali,
culturali ºi, înainte de toate, a celor instituþionali admite consocia-
þionismului regional doar ca o posibilitate de perspectivã.

Nu ne rãmîne altceva decît plasarea sistemului politic româ-
nesc pe harta conceptualã bidimensionalã a lui Lijphart ºi formu-
larea ipotezelor sau conjecturilor referitoare la schimbãrile ce ar
putea avea loc. Voi renunþa însã la aplicarea cu exactitate a meto-
dei de mãsurare empirice adoptate de politologul olandez, deoa-
rece complexitatea calculelor, lipsa momentanã a datelor ºi volu-
mul acestui articol nu permit o asemenea tratare. Din aceastã ca-
uzã voi aproxima doar valoarea variabilelor.

Cabinetele de pînã acum ale României au fost fie coaliþii cu o
majoritate minimalã, fie guverne minoritare. În opinia lui
Lijphart mecanismul de funcþionare al acestora din urmã este si-
milar cu cel al coaliþiilor supradimensionate.20 Autorul mãsoarã
dominaþia exercitatã de cabinete asupra legislativelor prin durata
lor medie. Un calcul aproximativ pentru perioada de dupã 1990
ar furniza o valoare apropiatã de 1,74 ani (mai puþin de 21 luni).
Pentr u caracterizarea cantitativã precisã a formatului sistemului
de partide se foloseºte numãrul efectiv de partide (effective num-
ber of parties).21  Numãrul efectiv al partidelor legislative repre-
zentate în Camera Deputaþilor în ultimele douã cicluri parlamen-
tare este 4,28; respectiv 3,51.22 Funcþionarea grupurilor de interes
prezintã trãsãturi neocorporatiste, pentru cã negocierile tripartite
dintre guvern ºi organizaþiile de vîrf ale patronilor, respectiv ale
angajaþilor sînt relativ frecvente. Valoarea indicelui de dispropor-
þionalitate Gallagher în cazul actualului sistemului electoral ro-
mân este de 7,09%.23  Aproximãrile ºi calculele aratã cã în cazul
variabilelor primei dimensiuni România se apropie de modelul
consensual. (Indicele de disproporþionalitate ridicat poate reflecta
º i trãsãturi ale sistemului de partide care sînt independente de
s istemul electoral.)

În ceea ce priveºte dimensiunea unitar versus federal, Consti-
tuþia stipuleazã cã statul are o structurã unitarã, lucru ce ar reieºi
º i dacã am calcula – conform unei propuneri mai vechi a lui
 Lijphart – procentajul impozitelor absorbite în bugetul central re-
lativ la totalul taxelor ºi impozitelor.24 Configuraþia Parlamentului
românesc – din moment ce minoritãþile naþionale nu sînt repre-
zentate din oficiu în camera superioarã, ci majoritatea lor, cu ex-
cepþia maghiarilor, obþin mandate doar în camera inferioarã –
constituie un hibrid al bicameralismului incongruent simetric,
respectiv congruent simetric. Amendamentele constituþionale ne-
ces itã doar o „majoritate calificatã” de douã treimi, nu ºi o majo-
ritate mai mare (o „supermajoritate”). Dat fiind faptul cã nu
avem o Curte Constituþionalã prea activã – foarte puþine acte nor-
mative sînt contestate – controlul constituþional este slab.25 Deci
de-a lungul celei de-a doua dimensiuni elementele consensuale
s înt „mixate” cu cele majoritare.

În concluzie, se poate afirma cã sistemul românesc este mai
apropiat de modelul consensual decît de cel majoritar. Conside-
rînd însã ºi posibila reformã a sistemului, ce ar implica eventual
un Parlament unicameral ºi un sistem electoral mixt – eventual
majoritar – se poate prezice întãrirea caracterului majoritar în de-
trimentul celui consensual.

Epilog
În  spiritul dezbaterii despre începuturi, aceastã scriere ºi-a pro-
pus  trecerea în revistã a situaþiei prezente în locul evaluãrii ºan-
selor, deoarece aceasta este punctul de plecare pentru orice mã-
surã ulterioarã. Analiza a arãtat cã nu existã democraþie conso-
ciaþionistã nici în România, ºi nici în Transilvania. Fiind de acord

cu  majoritatea autorilor care au publicat în revista Provincia,
am afirmat cã aceastã soluþie ar fi posibilã în Transilvania, dar cu
s iguranþã numai pe termen lung. Aº fi vrut sã atrag atenþia asu-
pra faptului cã – deºi s-ar putea ca ºi Gabriel Andreescu sã fie de
aceas tã pãrere – „condamnarea” la guvernare din lipsã de alter-
nativã a partidului minoritãþii naþionale nu reprezintã nicidecum
piatra de încercare a democraþiei consensuale. Într-o altã ordine
de idei, nu ne poate fi indiferent cã – în timp ce în paginile revis-
tei, constituitã ca for al dialogului politologic româno–maghiar,
încercãm sã demonstrãm dezirabilitatea dirijãrii democraþiei ro-
mâneºti spre modelul consociaþionist sau consensual – elita po-
liticã doreºte sã imprime acesteia tocmai direcþia opusã. Din
acest motiv aº reveni asupra propunerii autorului amintit ante-
rior, dar aº face acest lucru dînd propunerii o formã puþin modi-
ficatã. Astfel, UDMR ar trebui sã se prezinte la negocierile – care
ar putea, cum ne aºteptãm, da naºtere culturii politice consen-
suale – vizînd noile reguli ale jocului politic, cu un pachet de
propuneri susþinut de argumente convingãtoare, care ar putea
con tracara, mãcar parþial, planurile de reformã instituþionalã ce
ar dãuna ºanselor consensualismului sau consociaþionismului.
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Stereotipuri
etnoculturale în
discursul istoriografic

În ultimii ani o serie de cãrþi ºi studii, scrise în limitele unui dis-
curs adeseori paroxistic – determinat de ºocuri culturale ºi spai-
me etnopolitice –, vãd în Celãlalt (mai ales în vecinii percepuþi ca
duºmani naturali), elemente perturbante. Un astfel de demers
se sprijinã pe argumentaþii desprinse din inventarul de episoade
is torice conflictuale, precum ºi din imaginarele ostilitãþii. În
aces te contexte istorice, de cele mai multe ori construite fictiv,
solidaritatea naþionalã funcþioneazã ca o normativitate necondi-
þionatã. Nu întîmplãtor, istoricul care încearcã sã fie critic ºi inte-
rogativ este tratat ca element disociativ. Criticismul efectuat sub
forma in terogãrii unor teme sacre ºi sacralizante cu privire la po-
liticile identitare este perceput ca atac la identitate. Ideologia
iden titãþii naþionale devine astfel ontologia tranziþiei1.

În  România de astãzi, relaþiile interetnice sînt parte integran-
tã a procesului de reformulare socio-culturalã. În acest context,
tratarea istoriei relaþiilor interetnice presupune în primul rînd
concentrarea interesului ºi a explicaþiei asupra trecutului; de ce-
le mai multe ori însã, prezentul impune instrumentalizarea dis-
cursului asupra acestei istorii, identificãrile etnice devenind
unul din tre factorii care relanseazã animozitãþile interetnice. În
operaþia de instrumentalizare a trecutului din perspectiva pre-
zentului politic, cliºeele etnoculturale redevin funcþionale. Rea-
duse din sfera obscurã a imaginarului colectiv, ele sînt reproduse
º i puse în circulaþie în manualele de istorie ºi în produsele de
cu lturã enciclopedicã, ce propun ºi fixeazã prejudecãþi, cliºee et-
nocu lturale, stereotipuri rasiale cu aparent rol explicativ.

Prejudecata etnicã, judecata eronatã anterioarã experienþei
contactului direct, este produsul unei logici istorice create în co-
munitãþile autarhice, în acord cu experienþa istoricã tezaurizatã
în  conºtiinþa colectivã; prejudecata rasialã ºi/sau etnicã se mani-
fes tã în relaþiile cu alte spaþii socio-culturale; acþiunea ei pare fi-
reascã în structurile comunitare arhaice, postulînd grupul ca pe
o fiin þã idealã perfectã, în permanentã competiþie de afirmare a
iden titãþii ei, perceputã ca identitate pozitivã. Acest „narcisism
grupal” (Erich Fromm)  dev ine sursã a solidaritãþii de grup, dar
º i jus tificare a agresivitãþii faþã de Celãlalt. Pe verticalã, în structu-
ra discursului explicativ, stereotipului îi revin atributele lãrgirii
ariei de explicaþie asupra identitãþii Celuilalt. Stereotipul etnocul-
tural ca imagine mentalã prin care noi nu vedem înainte de a de-
fini, ci definim înainte sã vedem2 are o valoare explicativ-simpli-
ficatoare, atribuþii în crearea solidaritãþii sau a disfuncþionalitãþii,
a disoluþiilor operate mai ales în cazul construcþiilor cu finalitãþi
mitologizante. Acest tip de construcþii are de cele mai multe ori
efecte stihiale în raporturile interetnice ºi interstatale. Multe din-
tre temele istoriilor naþionale sînt analizate din perspectiva unor
asumãri mai mult sau mai puþin conºtiente, mai ales cînd se
abordeazã problematici legate de procesul de structurare ºi afir-
mare a naþiunii. Se manifestã astfel de dificultãþi în analiza con-
ceptului, în utilizarea lui metodologicã, nesiguranþe în definirile
terminologice ºi în desemnarea ºi explicarea mecanismelor ºi a
factorilor care colaboreazã la crearea identitãþilor naþionale.

Pu tem afirma cã istoricii români manifestã trei opþiuni cu
priv ire la definirea identitãþilor naþionale:

· istoricii ataºaþi de formulele tradiþionale de sorginte roman-
ticã vãd în naþiune o structurã organicã în devenire, datoritã afir-
mãrii geniului naþional (Volksgeist) ; semnele de individualizare
ale naþiunii sînt, în acest caz, comunitatea de limbã ºi de tradiþii.
I storicii care preferã o astfel de abordare sînt istoricii tradiþiona-
liº ti  care au încercat sã abandoneze conceptualizãrile marxiste;3

· istoricii care împãrtãºesc modelul est-european al naþiunii,
model eminamente etnic; naþiunea este, în definirile acestora, o
comunitate care are o origine comunã, este o superfamilie ficti-
vã, cu  predecesori iluºtri, guvernatã de tradiþii culturale.4

· istoricii liberali par seduºi de demonstraþia lui Benedict
 Anderson, pentru care naþiunea ºi naþionalismul sînt produse
culturale, creatoare de solidaritãþi. Imaginea naþiunii ca ºi comu-
n itate es te perceputã ca un sistem de relaþii de tip orizontal fra-
ternalist, în cazul cãruia jertfa ultimã (expresia loialitãþii subli-
me) devine posibilã.5

În  funcþie de aceste asumãri, discursul istoric cu referire la
trecut poate suporta regresiunea interpretativã sau dimpotrivã
asumarea lucidã, analiza pozitivistã.

În studiul stereotipurilor etnoculturale, în spaþiul culturii ro-
mâneºti un loc aparte revine contribuþiilor antropologice6 ºi stu-
diilor istorice despre alteritate. În ultimii ani acestea din urmã
au devenit mai numeroase ºi mai pertinente, abordînd motive ºi
problematici cu caracter metodologic7,  studii de caz8 º i chiar eva-
luãri de naturã istoriograficã.9 Cercetãrile de imagologie ºi stu-
diu l imaginarului social au depãºit faza tatonãrilor programatice
º i metodologice realizînd analize ale fenomenelor de destructu-
rare º i restructurare a comunitãþilor etnoculturale locale, zona-
le, naþionale, care îºi redescoperã ºi/sau construiesc solidaritãþi
diverse10 .

„Timp de peste trei secole, est-europenii au folosit istoria ºi
interpretarea ei pentru a vorbi despre relaþiile cu vecinii ºi des-
pre identitatea lor naþionalã”11.  Evaluarea raporturilor româno-
magh iare dupã 1989 s-a fãcut ºi din perspectiva reprezentãrilor
Celu ilalt dar ºi de pe poziþiile autopercepþiei.12 De-a lungul isto-
riei s-au fixat, asumat ºi practicat anumite tehnici în identifica-
rea relaþiilor româno-maghiare, modalitãþi de construire a dife-
ren þelor etnoculturale percepute ca diferenþe naturale:

· etn icizarea timpului – astfel de identificãri sînt realizate în
lucrãrile cu caracter exacerbat naþionalist;

· etn icizarea culturii – aceasta este vãzutã ca temelie ºi struc-
turã de rezistenþã a identitãþii etnice;

· etn icizarea identitãþilor sociale 13;
· etn icizarea spaþiului geografic ;
· diabolizarea Celuilalt, identificarea lui cu duºmanul natural

care ameninþã identitatea etnicã; astfel de operãri se aflã atît în
mesaju l tradiþionalist, cît ºi în cel declarat echidistant14.

Ins tr umentalizarea unor astfel de identificãri prezente ºi în
imaginarul colectiv tradiþional este vizibilã ºi în reeditãrile isto-
riografice de tip restitutio, care au ca finalitate revigorarea senti-

mentului naþional15.  Chiar istorici care încearcã sã-ºi asume noi
perspective interpretative rãmîn tributari fixaþiilor specifice na-
þionalismului, fiind ostili „rescrierii istoriei”, istoricilor liberali
care „emit ipoteze, se încruntã la istoria naþionalã, decreteazã ci-
ne are dreptate ºi cine trebuie eliminat din cãrþile de istorie, mi-
n imalizînd combustia internã care a marcat istoria României
vreme de douã secole”.16

Dimensiunea pozitivã
O altã parte a istoriografiei, axatã pe problematicile istoriei

spaþiu lu i intracarpatic, interesatã în prospectarea ºi reliefarea
iden titãþii regionale, afirmã necesitatea abordãrii motivelor ºi te-
melor istoriografice care analizeazã episoadele de toleranþã so-
cio-confesionalã, convieþuire ºi interferenþã culturalã17, cu atît
mai mult cu cît, prin trecutul ei, Transilvania îºi are un loc bine
precizat în viaþa istoricã româneascã, maghiarã ºi sãseascã, în is-
toria Europei central-orientale, ca entitate individualizatã istoric.
Pentru români, Transilvania reprezintã inima românismului,
spaþiu iradiant al etnogenezei ºi al instituþionalitãþii medievale
româneºti, leagãnul miºcãrii naþionale româneºti în secolul al
XVI II-lea; pentru maghiari acelaºi spaþiu se constituie în perioa-
da secolelor XVII-XVIII în cadrul redeºteptãrii maghiarimii, în
spaþiu  al modernitãþii; pentru saºi, Transilvania este þara în care
s-a structurat poporul sas ca o comunitate istoricã, lingvisticã,
culturalã ºi constituþionalã.18 Aceste semnificaþii majore explicã
u tilizarea cliºeelor etnoculturale în toate cele trei istoriografii din
perspectiva unui etnocentrism care afecteazã posibilitãþile de
afirmare ale unui discurs istoriografic raþional autentic ºi chiar
au tocritic la nivelul autopercepþiei. În aceastã direcþie merge ple-
doaria istoricului Sorin Mitu, preocupat de studierea autostereo-
tipurilor naþionale, a modului specific în care societãþile, în par-
ticular societatea româneascã, învaþã sã se descrie, sã se valori-
zeze, sã-º i reprezinte calea de acces spre înþelegerea genezei
identitãþii naþionale. Autorul va realiza cea mai pregnantã analizã
descriptivã a imaginii de sine la românii ardeleni, o descriere de-

taliatã a temelor, reprezentãrilor ºi cliºeelor care realizeazã ima-
ginea globalã a identitãþii ardelene româneºti.19

S imptomaticã ne pare, în contextul temei noastre, dezbaterea
pãtimaºã declanºatã în spaþiul politic, cultural, precum ºi în me-
dia, de problema manualelor alternative – cel mai sensibil seg-
ment al reformei educaþiei. Aºa-zisul scandal iscat de senatorul
Sergiu Nicolaescu în  legãturã cu caracterul „antinaþional” al ma-
nualului editat de Sigma este un fenomen edificator în ceea ce
priveºte contradicþiile ºi animozitãþile neloiale manifestate între
is toricii tradiþionaliºti ºi cei liberali. Manualul, material didactic
modern , fluid, abordeazã fenomenele globale, istoria mentalitã-
þi lor ºi a instituþiilor, contribuþia minoritãþilor etnice la afirmarea
socioculturalã a statului. Suprinzãtoare prin accentele vitriolante
au fost atitudinile publice ale unor istorici care, prevalîndu-se de
funcþia educativã a manualului de istorie, au afirmat cã respecti-
vu l manual are finalitãþi politice, pune sub semnul îndoielii sta-
tu tu l disciplinar al istoriei, face deservicii istoriei naþionale.20

Aceastã incompletã ºi scurtã incursiune în problematica dis-
cursu lui istoriografic românesc postdecembrist încearcã sã pros-
pecteze, lucid ºi echidistant, cîteva aspecte ale unei crize de dis-
curs.
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Ovidiu PECICAN

Trecutul transilvan ºi
foamea de sintezã

Sã scrii istoria României nu mai este un lucru rar ºi aproape de
neînchipuit. Odinioarã era cu totul altfel. Pentru Hasdeu,  care în-
cepuse sã publice în fascicule o asemenea sintezã, Parlamentul a
votat o medalie specialã ºi un premiu consistent. Xenopol a fost
primul care a încheiat o retrospectivã integralã a trecutului româ-
nesc în douãsprezece volume. Iorga a scris mai multe istorii glo-
bale, mai pe scurt sau mai amplu, abordînd apoi vremurile de de-
mult ºi din diferite unghiuri particulare: istoria oºtirii, a ºcolii, a li-
teraturii, a Þãrilor Române vãzute de strãini... Dar ºi Hasdeu, ºi
 Xenopol, ºi Iorga au fost priviþi în epocã, fiecare în felul lui, ca niºte
inº i excepþionali. Sã dai sinteze nu era regula, ci excepþia!

Constantin C. Giurescu a fost ultimul interbelic care a publicat
o is torie a românilor. El a fost ºi unul dintre puþinii care, asociin-
du-ºi fiul, s-a strãduit în anii comunismului sã reia sinteza de odi-
nioarã, actualizînd-o ºi reelaborînd-o. Altminteri, vremurile de
dupã 1947 nu au fost prea generoase cu sintezele. Doar marea
tentativã colectivã în patru volume, publicatã în anii ‘60, rod al co-
laborãrii istoricilor din principalele centre universitare ale þãrii, a
tronat dezinvolt peste producþia de gen, încercînd sã împace viziu-
nea marxistã cu un naþionalism moderat. S-a vãzut asta mai tîr-
z iu, în deceniul dictaturii, cînd Muºat ºi Ardeleanu au manipulat
mileniile în sensul unui naþionalism grotesc, pus în serviciul poli-
ticii familiei Ceauºescu. În vremea egalitarismului ostentativ ºi ju-
cat, monopolul viziunii globale asupra istoriei a rãmas, în esenþã,
pe seama ideologilor de serviciu.

Dar anii ‘90 au restaurat normalitatea. Sinteze mai vechi, apã-
r ute în exil (cum a fost cea a lui Vlad Georgescu) , altele, mai re-
cente, datorate unor strãini (Catherine Durandin ori Keith
 Hitchins), ori produse în þarã (de mici colective ori de autori indi-
v iduali)  au fost publicate într-un ritm alert. Era un semn de nor-

malizare, de eliberare a scrisului istoric de sub tirania politicului,
a rev italizãrii disciplinei ºi a gustului pentru recitirea trecutului.
Iar cînd, cu doi ani în urmã, aceastã diversificare treptatã a atins ºi
ºcoala – adevãratul loc unde se plãmãdesc mentalitãþile –, intro-
ducerea în circuitul educativ a manualelor alternative a declanºat
un enorm scandal politic ºi de presã. Vechi certitudini se clãtinau,
lãs înd loc aerului proaspãt, circulaþiei ideilor, pluralitãþii interpre-
tãrilor.

Dar Transilvania?
Nu acelaºi lucru se poate spune despre istoria Transilvaniei. Con-
tribuþiile româneºti nu au lipsit odinioarã, pe cînd Ardealul fãcea
parte din Imperiul chezaro-crãiesc. Dintre lucrãrile de curînd reti-
pãrite se cuvine amintitã mãcar preþioasa contribuþie a lui
I. Budai-Deleanu, Originea popoarelor Transilvaniei, ºi exce-
lenta lucrare a lui George Bariþiu, Pãrþi alese din istoria Transil-
vaniei.  Ambele cãrþi discutau istoria regiunii cu referire la toate et-
niile conlocuitoare, semn de sagacitate, anvergurã ºi competenþã.
Dar au mai scris sinteze istorice pe tema Ardealului ºi A. T.
 Laurian (Temiºana, sau scurtã istorie a Banatului temiºan; Die
Romänen der österreichischen Monarchie), Al. Papiu-Ilarian
(Istoria românilor din Dacia Superioarã) º. a.

Dupã 1918, cînd Transilvania s-a unit cu România, o nouã ge-
neraþie de istorici, agregatã în jurul lui Al. Lapedatu,  Ioan Lupaº ºi
Ioan Moga a cãutat sã creeze o ºcoalã istoriograficã româneascã la

Cluj. Lupaº a revenit în repetate rînduri asupra realitãþilor provin-
ciei vestice a þãrii (Contribuþiuni la istoria românilor ardeleni,
Cronicari ºi istorici români din Transilvania, La Transilvania
nel quadro geografico e nel ritmo storico romeno). La fel ºi
Moga (Siebenbürgen in dem Wirtschaftsorganismus des ru-
mänischen Bodens, Les Roumains de Transylvanie au Moyen
Age) . Atenþi sã integreze cît mai bine istoria românilor ardeleni în
ansamblul istoriei româneºti, cei doi istorici au oferit însã, impli-
cit,  modelul unei istoriografii unilaterale, cîtã vreme trecutul care
era evocat nu se mai întîmpla sã fie unul comun cu al celorlalte et-
nii din Ardeal. Scrisul istoric pierdea astfel o dimensiune preþioa-
sã. Modelul lor s-a impus discipolilor direcþi. Scurta sintezã a
 Marinei Lupaº-Vlasiu (Aspecte din istoria Transilvaniei)  urma
schema de tratare acreditatã, ºi nici mãcar strãinii (ca Mario
 Ruffini ,  de pildã, autorul unei Istorii a românilor din Transilva-
nia)  nu se abãteau de la ea. Adevãratul continuator al acestei linii
a fost însã ªtefan Pascu, atît în bine, cît ºi în rãu. Transilvania a re-

venit neîncetat sub pana sa. Sinteza lui în patru volume, dedicatã
Voievodatului Transilvaniei,  urma schema Lupaº ºi o dezvolta
într-o manierã mai mult sau mai puþin coerentã. De fapt, însã, el
relua o preocupare tematicã regãsibilã atît la Lupaº, cît ºi la Moga.
Adevãratul moment de glorie al acestui mod de tratare a istoriei
Ardealului de cãtre ªtefan Pascu a fost însã volumul Din istoria
Transilvaniei (1947), pentru care cercetãtorul spunea mai tîrziu
cã º i-ar fi pierdut slujba în epocã, sub acuza de naþionalism.

Altfel,  dar în egalã mãsurã preocupat de Ardealul românesc,
delimitat tranºant de „celelalte Ardealuri”, a procedat David
Prodan, cel mai prestigios urmaº al interbelicilor dintre care, ca
tînãr, a fãcut ºi el parte. Sintezele lui refac viaþa þãrãnimii transilvã-
nene, rãscoala lui Horia de la 1784 ºi formarea conºtiinþei naþio-
nale moderne la intelectualii ardeleni. Dar ºi aici prãpastia dintre
români ºi „ceilalþi” rãmîne ireductibilã.

România, nu Transilvania
Un paradox care meritã sã fie semnalat este însã acela cã, dacã, de
bine, de rãu, fie ºi unilateral, elaborarea sintezelor de istoria
Trans ilvaniei intra în preocupãrile specialiºtilor pînã în 1989, cã-
derea comunismului a inhibat tentativele. Momentul psihologic
care a declanºat aceastã stare pare sã fi fost publicarea de cãtre
Academia maghiarã a sintezei colective dedicatã trecutului acestei
prov incii istorice în a doua parte a anilor optzeci. Experþii români
s-au mulþumit atunci sã critice pe pãrþi sau în bloc elaboratul cole-
gilor lor din Ungaria, fie în volume colective de pamflete ºi pole-
mici (anterior cãderii dictaturii), fie în broºuri de propagandã (du-
pã 1990). Cum în masivul volum maghiar s-a întrevãzut instru-
mentul posibil al unor revendicãri teritoriale, ei au preferat sã
abandoneze din start proiectul sintezei de istorie ardeleanã. În
acest fel, se considera în mod implicit drept ilegitimã orice „rupe-
re” – fie ºi tematicã, simbolicã, metodologic motivatã – a Transil-
vaniei din corpul mai larg al României. Aºa se face cã, de exemplu,
Istoria bisericii româneºti din Transilvania, Banat, Criºana ºi
Maramureº (1992) semnatã de Mircea Pãcurariu, ori masiva Is-
torie a României. Transilvania (vol. I: 1997, vol. II: 1999), coor-
donatã de economistul Anton Drãgoescu,  rãmîn niºte excepþii.

Dupã mai multe secole de dezvoltare a istoriografiei române
trans ilvãnene în care, cum s-a putut vedea, nu au lipsit contribu-
þii le cu deschidere plurietnicã, iatã-i astãzi pe istoricii ardeleni re-
pliaþi pe poziþiile unui neopasivism timorat. Atenþi doar la tradiþiile
mai recente, condiþionate ori de naþionalismul interbelic, ori de
comunism-naþionalismul postbelic, ei îºi interzic decupajele te-
matice întemeiate pe mai vechi unitãþi administrativ-teritoriale,
din spaima cã ar putea crea un precedent ori poate dintr-o purã
superstiþie. Într-o clipã istoricã în care tendinþa globalizantã este
contrabalansatã de o anume regionalizare, ºi într-un context poli-
tic marcat de dorinþa exprimatã public de a intra în federaþia euro-
peanã ca parte, elita istoricilor români din Transilvania refuzã sã
asume rolul care îi revine: acela de a-ºi pune inteligenþa ºi compe-
tenþa în slujba reexaminãrii trecutului provincial.

Cã este convenabil sau nu, este limpede cã Ardealul a fãcut
pentr u cîteva secole parte din Regatul Maghiar. Cã ne place sau nu,
Transilvania a ajuns mai apoi un principat autonom sub suzerani-
tate otomanã. ªi iarãºi, vrem ori ba, Casa de Austria s-a instalat la
cîrma principatului pentru alte secole, integrîndu-l în structurile
monarhiei Habsburgilor. În loc sã caute sã înþeleagã cum au con-
v ieþuit împreunã atîtea secole populaþiile întîlnite în Ardeal, mulþi
dintre istoricii noºtri se rezumã sã decupeze „pãrþi alese din istoria
Transilvaniei”. Dar criteriul dupã care le aleg este cel – nenumit –
al revanºei („acum este rîndul nostru!”) sau cel al corectãrii isto-
riei („sã se audã ºi vocea noastrã!”). O istorie parþialã nu poate fi
însã substituitã de o altã istorie, la fel de parþialã. Sau dacã poate,
atunci aceasta se va face în detrimentul unei cunoaºteri mai co-
recte ºi mai echilibrate a trecutului.

La un alt nivel, a vorbi despre „þãrile”, cnezatele, comitatele,
scaunele Transilvaniei este ºi o chestiune de inteligenþã. Este ade-
vãrat cã nu oricine o poate face. Dar dobîndirea specializãrii ºi pro-
bitatea îl pot ajuta pe istoric sã atingã un nivel profesional notabil
º i în absenþa unor calitãþi peste nivelul obiºnuit.

Plasînd discuþia ºi la nivelul codului etic – invizibil poate, însã
exis tent în orice profesie –, cred cã problema locuirii unui spaþiu
se pune în multe feluri. Unul dintre acestea este, fãrã îndoialã,
luarea culturalã în posesie a locului respectiv. Cîtã vreme vom sa-
crifica particularitãþile istoriei transilvane doar pentru a mai subli-
nia odatã elementele de unitate ale trecutului românilor de aici cu
cel al românilor de peste Carpaþi, cunoaºterea noastrã va rãmîne
una vagã, superficialã, simplificatoare. Onoarea profesiei ne obligã
sã o ridicãm la demnitatea pe care o meritã. Pentru nimeni stãpî-
nirea austriacã nu a fost totuna cu cea turceascã. Nu se cade, prin
urmare, sã lãsãm asemenea chestiuni deoparte.

Istoria sau istoriile Transilvaniei?
De fapt, cantonarea istoriografiei române în discutarea probleme-
lor þintite, practicarea decupajelor problematice dintr-un peisaj de
o complexitate fascinantã ºi redutabilã þine ºi de o pregãtire profe-
s ionalã cu carenþe. Pentru generaþia lui Ioan Lupaº lectura în ma-
ghiarã ºi germanã nu era un obstacol, ca pentru cei mai mulþi din-
tre noi. În plus, pregãtirea în descifrarea scrisului latinesc nu sufe-
rea tratamentul de astãzi. (În ºcolile de atunci problematicã era
mai curînd cunoaºterea slavonei ºi a chirilicelor.) Dar, dincolo de
asemenea neajunsuri, rezolvabile printr-o mai atentã acþiune insti-
tuþionalã ori prin eforturi personale, spaima de sintezele de istorie
transilvanã traduce de fapt efortul de a eluda o serie de aspecte ale
trecutului asupra cãrora se mai discutã încã. În loc sã se vadã în
asemenea discuþii exact cadrul în care se pot naºte progresele de
cunoaºtere, ele sînt considerate niºte zone mlãºtinoase. Unii prefe-
rã sã adopte vechile rãspunsuri, considerîndu-le satisfãcãtoare ori
pentru cã sînt simpli conformiºti. Alþii se ascund dupã deget, spu-
nîndu-ºi cã interogaþiile respective aparþin unei zone a politicului
care manipuleazã datele trecutului. Prin aceasta ei abdicã în faþa
pres iunilor ideologice – reale sau imaginare, trecute sau prezente
–, renunþînd voluntar la accesul în anumite zone ale trecutului.
Dupã anul de graþie 1990 a apãrut, din cîte ºtiu, o singurã istorie a
Transilvaniei scrisã de un român; ºi aceea, inspiratã de necesitãþile
– totuº i reductive – ale susþinerii unui curs universitar ºi rezumatã
la perioada medievalã. De asemenea, nu s-a considerat oportun sã
se traducã în româneºte lucrãrile dedicate Transilvaniei din biblio-
grafia strãinã. Mã gîndesc inclusiv la sinteza Academiei Maghiare
de ªtiinþe care a produs, în anii ‘80, acel reviriment al interesului
pentru arealul geografic ºi istoric menþionat. Dar ºi aici, o notabilã

excepþie o constituie iniþiativa unei edituri din Miercurea Ciuc de a
pune la dispoziþia publicului românesc cîteva puncte de vedere
maghiare mai recente asupra acestui topos istoriografic.

Oportunismul, teama sau inhibiþia împiedicã progresul mai
rapid al cercetãrii care vizeazã Ardealul? Despre oricare dintre
aceste posibile cauze ar fi vorba e poate timpul sã le înlãturãm în-
tr-o manierã cît mai onorantã.

1959, Arad; UBB, Facultatea de Studii Europene, conferenþiar; Razzar
(cu Alexandru Pecican), Bucureºti, 1998; Lumea lui Simion Dascãlul,
Cluj, 1998.



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?

Continuãm publicarea rãspunsurilor.

Redacþia

CSETRI Elek

Istoriografie ºi politicã

1. În  legãturã cu aceastã întrebare aº face pentru început unele
precizãri. O istorie a Transilvaniei la a cãrei elaborare sã fi parti-
cipat is toricii celor trei comunitãþi etnice care trãiesc aici într-a-
devãr nu s-a publicat pînã acum. Dar lucrarea în douã volume
apãr u tã în epoca partidului-stat, cu o prefaþã semnatã de Miron
Constantinescu,  are autori români ºi maghiari. Istoricii germani
lipsesc. Dacã o cunoaºtere a trecutului germanilor din acest spa-
þiu  ar fi de dorit, datoritã prezenþei lor reduse la minimum în
prezen t, participarea istoricilor germani la o asemenea lucrare e
greu  de realizat. Constatarea formulatã în întrebare, anume cã
aces t teritoriu „are doar istorii parþiale” nu este întru totul corec-
tã, cãci cele trei volume mari apãrute în 1986 sub conducerea
redactorului-ºef Köpeczi Béla cuprind istoria Transilvaniei în in-
tegralitatea sa ºi trecutul fiecãreia dintre comunitãþile care trã-
iesc aici. Ea poate fi consideratã parþial cel mult dacã luãm în
considerare cã autorii sînt exclusiv maghiari ºi astfel conþine opi-
n ia specialiºtilor maghiari în legãturã cu unele probleme ale tre-
cutului nostru. Este însã de subliniat faptul cã, în ceea ce priveº-
te chestiunile controversate, autorii se strãduiesc sã fie obiectivi,
prezentînd toate punctele de vedere. Cu referire la istoria medie-
valã, de exemplu, se trateazã nu numai participanþii la Unio
trium nationum,  ci toate comunitãþile etnice, deci ºi românii.
Gãs im de asemenea aici istoria detaliatã a dezvoltãrii miºcãrii
naþionale române, începînd cu Inochentie Micu, continuînd cu
ªcoala Ardeleanã, generaþia de la ‘48 ºi teminînd cu luptãtorii
pentru statul naþional român. Este indiscutabil, însã, cã în trata-
rea problemelor prevaleazã criteriile ºtiinþei istorice maghiare.
Cu menþiunea: fãrã nici o intenþie de a jigni. Istoria maghiarã din
1986 a Transilvaniei nu are o alternativã româneascã. Nu are nici

una germanã, cãci istoricii acestei comunitãþi s-au ocupat aºa-zi-
cînd numai cu istoria propriului lor popor, iar cu istoria Transil-
vaniei în ansamblul ei prea puþin. Începînd cu 1968 istoriografia
magh iarã a cîºtigat un „avantaj de situaþie” fiindcã s-a debarasat
de influenþa partidului-stat ºi a putut sã aplice criterii mai obiec-
tive. Pe de altã parte, sã nu uitãm cã atunci cînd un colectiv de
autori a publicat istoria României sub formã de manual ºcolar,
pe motivu l cã nu a urmat calea tradiþionalã a istoriografiei „na-
þionale” cartea a ajuns în faþa Parlamentului ºi în cursul dezbate-
rilor vehemente extremiºtii au acuzat autorii de lipsa patriotis-
mulu i º i chiar de „trãdare”. Acest exemplu dovedeºte cã în multe
privinþe istoriografia se aflã ºi azi sub presiunea factorilor poli-
tici.  Ceea ce demonstreazã încã o datã cã ar fi de dorit o istorie a
Transilvaniei în care se prezintã deopotrivã trecutul tuturor co-
munitãþilor care trãiesc aici ºi care urmãreºte un singur scop:
stabilirea adevãrului. La un rezultat s-a ajuns totuºi, ºi anume cã
din  manualele ºcolare au dispãrut elementele cu caracter insti-
gator. Dar, din pricina dezinformãrii ºi a falsificãrilor practicate
timp de decenii, condiþiile necesare scrierii unei istorii unitare a
Transilvaniei nu par a fi îndeplinite. Desigur, existã ºi proverbul:
„Încercarea moarte n-are”.
2. În  cazu l problemei date, extrem de delicate ºi controversate,
nu  ne putem gîndi la o lucrare care s-ar putea scrie de la o zi la
alta. Comisiile mixte alcãtuite din istoricii celor douã þãri nu au
ajuns în cursul îndelungatei lor activitãþi la un rezultat convingã-
tor. Dar, volens-nolens,  problema este importantã. Pentru viitor
s -ar oferi douã soluþii: 1) chestiunile controversate sã fie dezbã-
tu te de istoricii popoarelor conlocuitoare, sau 2) sã începem
prin înfiinþarea unui colegiu de redacþie format din istoricii co-
munitãþilor în cauzã, care sã pregãteascã un plan detaliat (anali-
tic) supus apoi dezbaterii. În cursul acesteia s-ar discuta mai în-
tîi criteriile generale, dupã care, intrînd în detalii, istoricii specia-
lizaþi pe anumite epoci sau probleme ar începe tratarea capitole-
lor ºi a chestiunilor controversate. În cele din urmã s-ar trece la
discu tarea întregului volum. Ar fi necesar sã se studieze munca
º i rezultatele obþinute de cãtre comisiile tratatelor germane ºi
franceze comune, de dupã 1956.
3. Toate problemele fundamentale necesitã o abordare transet-
n icã (supranaþionalã). Fãrã îndoialã, istoria noastrã comunã are
puncte sensibile, aflate în disputã, cum ar fi chestiunea popula-
þiei autohtone, retragerea romanã, continuitatea elementului ro-
man, problema Anonymus,  s ituaþia Transilvaniei în cadrul Rega-
tu lui Ungar, constituirea ºi caracterul Principatului Transilvan,
migraþia românilor în Transilvania, diviziunea etnicã a populaþiei
din Transilvania în anumite epoci, unirea religioasã a românilor,
începuturile ºi dezvoltarea miºcãrii naþionale a românilor,
1848-1849, situaþia þinutului între anii 1849-1867, caracterul
compromisului austro-ungar din 1867, problema naþionalã în
epoca dualismului, asimilarea, miºcarea memorandistã, 1918,

Trianonul, caracterul stãpînirii româneºti, Dictatul de la Viena,
ocupaþia ºi influenþa sovieticã în România, situaþia de dupã
1945, asimilarea, problema naþionalã în România, anul 1956,
problema Universitãþii Bolyai, 1989 ºi schimbãrile care au ur-
mat, modificarea Constituþiei române ºi Transilvania, folosirea
limbii maghiare ºi învãþãmîntul public, autonomia etc. În legãtu-
rã cu  toate aceste probleme, istoricii comunitãþilor care trãiesc
aici trebuie sã ajungã la un punct de vedere comun sau cel puþin
apropiat, ceea ce nu este uºor.

Iar dacã cei ce au alcãtuit chestionarul cred cã istoriografii ce-
lor trei etnii nu sînt capabili sã ajungã la o soluþie comunã ºi cã
es te nevoie de colaborarea unor specialiºti strãini, ei bine, rezul-
tatul nici în acest caz nu este cert. Asta întrucît istoricii din strãi-
nãtate au puncte de vedere favorabile ba unei pãrþi, ba celeilalte,
º i acceptarea lor nicidecum nu promite succes egal. Dar, cu
drept de consultanþã, pot fi incluºi unii specialiºti strãini, pro-
puº i de cãtre pãrþile interesate.

Traducere de Florica PERIAN
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Harald ROTH

Sã încercãm
o „istorie culturalã”
a Transilvaniei!

Cum abordãm marele proiect al secolului al XX-lea? Este vorba
de o istorie a Transilvaniei. Necesitatea ei nici mãcar nu se pune
la îndoialã, dacã vrem ca lumea înconjurãtoare sã ne ia în serios
ºi în seamã. Istoriografii naþionale ºi istorii ale diferitelor grupuri
scrise în propriul cerc ºi pentru uz intern? Desigur, aceasta a
existat în secolul al XIX-lea, cînd „naþiunile” au fost construite ºi,
din  pãcate, au existat ºi în secolul XX, cînd ºi-au asumat o parte
decisivã a responsabilitãþii pervertirii naþionalului. Dar astãzi, în
secolul al XXI-lea – deci în acea nouã perioadã care în mare a în-
ceput acum 11 ani –, astãzi? Care om deschis la minte mai poate
lua în serios istoriografiile naþionale? Desigur, ele reprezintã o
parte importantã a istoriei istoriografiei ºi au jucat un rol decisiv
la crearea a ceea ce sîntem aici ºi acum – dar atît. Ele sînt revolu-
te, demodate, ºi chiar periculoase ºi maligne, chiar ºi pentru is-
torici: a supralicita naþionalul ºi a-l transforma din nou în linia
dominantã a istoriei, a orienta istoria dupã el, înseamnã s-o
agresãm – pentru cã ea a cunoscut naþionalul doar ca una (de
regu lã neimportantã ºi colateralã) dintre multiplele ei compo-
nen te. Mult mai relevante au fost problemele religioase, ale
dreptului, ale statutului social, ale modelului de viaþã economic
(ökonomisches Lebensmodell)  º i, legate de ele, obiceiurile sau,
în tr-un cuvînt: „cultura”. Doar retrospectiv istoricii care s-au
considerat slujitorii naþiunii au operat o selecþie ºi o clasificare
an is toricã potrivit unor criterii presupus naþionale.

Dacã ne propunem sã realizãm o summa istoricã a unui spa-
þiu istoric recunoscut într-o perioadã lungã de timp – este vorba
de regiunea Transilvaniei –, trebuie sã ne întoarcem la o fazã an-
terioarã celei menþionate ºi sã înfrîngem, sã uitãm chiar radical
º i necondiþionat modelele naþionale de gîndire pe care le-am do-
bîndit prin educaþie ºi obiºnuinþã. Nu avem voie sã devenim avo-
caþii nici unui grup care a acþionat de-a lungul istoriei în aceastã
regiune, chiar dacã sîntem legaþi de unul sau altul dintre ele prin
limbã, origine, confesiune sau prin alte caracteristici. Recunosc,
es te o pretenþie foarte mare. De aceea istoricii din Japonia sau
Burkina Faso vor rezolva mai uºor aceastã problemã decît arde-
lenii. Dar ei nu vor vedea în istoria Transilvaniei o provocare, aºa
cã „moºtenitorii” istoriei acestei þãri vor trebui sã ia în serios
problema depãºirii radicale.

Nu  este adevãrat, cã nu ar fi existat nenumãrate încercãri, atît
din  partea unor autori, cît ºi din partea unor colective de autori,
de a scrie „Istoria Transilvaniei” vãzutã ca întreg. Unele dintre ele
pot fi considerate ca fiind reuºite, dar cele mai multe sînt eºecuri
parþiale sau totale. Cauza ar putea fi faptul cã ele au fost conce-
pu te ca apologii ale unui punct de vedere (politic sau naþional);
dar s -ar pu tea sã fie de vinã ºi concentrarea pe istoria politicã sau
pe in tenþia politicã, apãrînd astfel pericolul partizanatului des-
chis sau ascuns, al prejudicierii sau supralicitãrii anumitor gru-
puri în  diferitele epoci ale istoriei. Într-un cuvînt: experienþa cu
aces te începuturi este nesatisfãcãtoare.

Dacã sîntem în cãutarea unui nou început, atunci n-ar trebui
sã ne limitãm la o metodologie modernã ºi, pornind de la aceas-
tã bazã, sã alegem concluzii ºi experienþe din preocupãrile cu al-
te regiuni, ºi nici sã ne propunem doar intenþiile bune (gute Vor-
sätze fassen), ci ar trebui sã ne decidem pentru un început cu
totul nou: pentru o „istorie culturalã a Transilvaniei”. Sînt conº-
tient de faptul cã acest proiect nu este chiar modest, dar este o
cale care sã ne dea cel puþin speranþa cã se poate gãsi mãcar un
consens relativ, cã unilateralitãþile pot fi echilibrate, cã putem, în
sfîrºit, obþine o imagine istoricã a societãþii în ansamblul ei. Isto-
ria politicã ar servi astfel doar ca fundal. Aceasta nu este o idee
cu  totul nouã, deoarece existã – pentru alte þãri ºi regiuni, ba
chiar ºi pentru anumite pãrþi ale istoriei culturii ardelene – lu-
crãri excelente. Dar ºi-a propus vreodatã o echipã de autori inter-
disciplinar-transetnicã o asemenea sarcinã? Ar fi imposibil sã

scriem despre locul cultural-mental al natio Hungarica  în com-
paraþie cu celelalte þãri vecine, în loc sã ne ocupãm de dominan-
ta ei? Sau, în loc sã reiterãm problemele demografice ºi ale origi-
n ii românilor, sã vorbim despre rolul lor economic în contextul
general-transilvan? Sã cercetãm activitãþile saºilor de a configura
spaþiul în loc sã ne fixãm pe alianþele lor cu Habsburgii? În sfîr-
º it,  dacã am înceta sã ne preocupãm de legislaþia religioasã ºi
ne-am concentra asupra practicii echivoce? Sau dacã, în loc sã
glorificãm sau sã condamnãm Unio trium nationum, am acor-
da atenþie structurilor ºi mecanismelor de administraþie la nivel
in ferior? O altã cauzã pentru o abordare din perspectiva „istoriei
cu lturale” este simpla recunoaºtere cã un singur cercetãtor nu
ar fi niciodatã în stare sã scrie o istorie a Transilvaniei avînd în
vedere complexitatea fenomenelor culturale ale acestei regiuni.
Este nevoie de o echipã mai mare cu o voinþã comunã foarte pu-

tern icã º i care, fãrã a urmãri vreo finalitate politicã sau practicã,
sã se orienteze spre un þel bine determinat. Dacã existã voinþã
acum, în secolul al XXI-lea, atunci cei care împãrtãºesc aceleaºi
idei, întîlnindu-se, vor ajunge sigur la consonanþã.
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PÁL Judit

Viziune
etnocentricã

1-2. Da, dar cred cã deocamdatã realizarea ei este problematicã.
Nu numai pentru cã opiniile sînt extrem de divergente, ºi uneori
n ici în cadrul unor istoriografii „naþionale”, nu gãsim pãreri uni-
tare (ceea ce, în sine, este un lucru pozitiv), ci ºi datoritã faptului
cã o seamã de probleme ale istoriei Transilvaniei au fost prea pu-
þin – sau deloc – cercetate. Prin urmare, nici nu se poate formu-
la un punct de vedere corespunzãtor, fundamentat ºtiinþific.

I s toria scrisã din puncte de vedere particulare are tradiþii prea
mari la noi. ªi societatea feudalã a ordinelor din Transilvania a
fos t mai curînd un model al trãirii „alãturi”, ºi nu al „convieþui-
rii”. Iar acest model de societate, care se aseamãnã în mare mã-
surã cu modelul descris de politologi societãþii „structurate în
coloane”, s-a menþinut pînã la mijlocul secolului al XVIII-lea ºi a
avut repercusiuni ºi asupra abordãrii istoriei. Dar pînã în secolul
al XVIII-lea, în cercul învãþaþilor legãturile erau vii, iar cunoaºte-
rea lucrãrilor lor era reciprocã, la fel ºi gîndirea în termenii
Transilvaniei în ansamblul ei era generalã în toatã Transilvania.
Aces te legãturi s-au menþinut în parte ºi mai tîrziu, dar în urma
rãspîndirii idealului naþional ele au slãbit ºi punctele de vedere
particulare au ajuns progresiv pe primul plan. ªi cu privire la ce-
lelalte istoriografii este valabil ceea ce a scris Bánffy Miklós des-
pre cea maghiarã: „Au scris ca ºi cum þara ar fi o insulã izolatã în
mijlocul oceanului infinit al nimicului, sau ca ºi cum pe globul
teres tru nu ar exista decît poporul maghiar”. La fel ca pe ma-
gh iari,  º i pe saºi i-a interesat doar istoria lor „proprie”, prejudi-
ciile proprii, baricadarea în fortãreaþa drepturilor lor istorice. În
secolul XX, conºtiinþa lor istoricã a fost determinatã de istoria sã-
seascã a celor doi Teutsch (Geschichte der Siebenbürger Sach-
sen für das sächsische Volk), care au dorit sã potriveascã istoria
saº ilor în cadrele pangermane. Istoriografia românã a fost de
asemenea în  mare mãsurã dependentã de politicã ºi a stat vreme
îndelungatã în serviciul emancipãrii naþionale. Românii au avut
mult de compensat, cãci secole în ºir excluderea lor din politicã
a însemnat totodatã ºi excluderea din istorie. Astfel, pe lîngã ex-
tinderea drepturilor politice, un alt obiectiv fundamental al inte-
lectualitãþii române a fost „recucerirea istoriei”, ceea ce explicã
ºi tonul ei polemic. (Dar de ce dãinuie ºi în zilele noastre acest
ascu þiº polemic, de ce se complac românii în rolul asupriþilor –
iatã o problemã care ar merita un studiu aparte). În anii socialis-
mului, tendinþele de omogenizare care s-au ridicat la nivelul po-
liticii oficiale din România au fost marcant prezente ºi în istorio-
grafie. Deosebirile dintre regiunile istorice au fost camuflate în
mod conºtient ºi pe cît de dezolant egale erau în toatã þara cartie-
rele de blocuri de la periferia oraºelor, la fel de egalã trebuia sã
fie º i istoria diferitelor aºezãri sau regiuni.

Din  motive parþial asemãnãtoare ºi parþial diferite, toate cele
trei istoriografii se caracterizeazã prin concepþia etnocentricã. Aº
vrea sã evoc o întîmplare, pentru a face perceptibilã mãsura în
care a pus stãpînire pe noi aceastã concepþie. În luna septembrie
a acestui an, Asociaþia Saºilor din Transilvania pentru Cu-

noaºterea Pãmîntului Natal (Arbeitskreis für Siebenbürgische
Landeskunde) , care funcþioneazã în Germania, a organizat o
con ferinþã avînd ca temã problemele controversate ale istoriei
Transilvaniei. Harald Roth – a cãrui Istorie a Transilvaniei este
exemplar echilibratã ºi obiectivã – a accentuat în expunerea sa
cã a sosit timpul sã abandonãm tradiþiile istoriografiei din seco-
lu l al XIX-lea, dacã vrem sã fim luaþi în serios ºi pe plan interna-
þional, sã uitãm discursul centrat pe „noi”, cu caracter recrimi-
natoriu. Aplauze îndelungate, iar peste cinci minute, la masa-ro-
tundã care a urmat dupã conferinþã, primul vorbitor a început
cu  evocarea „prejudiciilor noastre”.

Dincolo de mentalitate ºi de prejudecãþi, abordarea „transet-
n icã” are ºi un alt impediment serios: lipsa specialiºtilor bine
pregãtiþi. Dupã cum ºtim, izvoarele documentare referitoare la
Transilvania sînt scrise în limbile latinã, maghiarã, germanã, ro-
mânã ºi altele, în proporþie mai micã. În ce priveºte perioada di-
naintea secolului XX, mai ales în primele trei limbi. Or, sînt foar-
te pu þin i cercetãtori care cunosc toate aceste limbi ºi sînt familia-
rizaþi cu  literatura de specialitate românã, maghiarã, germanã
etc. Iar dacã în perioada interbelicã cercetãtorii de acest fel nu
erau o raritate, tradiþiile transilvane pozitive din acest domeniu
s-au pierdut în ultimele decenii. În urma emigrãrii masive, isto-
riografia sãseascã practic nu mai existã azi, dar nici cea maghia-
rã din Transilvania nu stã mai bine. Dupã marii bãtrîni avem vi-
du l: generaþia mijlocie lipseºte aproape cu desãvîrºire (datoritã,
prin tre altele, atrofierii deliberate, „mulþumitã” acelui numerus
clausus, în  v igoare la Facultatea de Istorie, urmat de numerus
nullus) . Ne rãmîne totuºi speranþa cã tînãra generaþie va fi capa-
bilã sã umple acest gol. Istoriografia românã a devenit prizoniera
preten þiei sale de supremaþie. Afirmativ, cu decenii în urmã,
Constantin Daicoviciu  a avertizat Academia Românã cã, dacã nu
se va acorda destulã atenþie formãrii adecvate a specialiºtilor, iz-
voarele documentare „vor amuþi”. Observînd, de exemplu, per-
sonalul arhivelor din Transilvania, putem sã ne convingem cã ce-
ea ce a spus Daicoviciu nu a fost o simplã sperietoare, ci o pro-
blemã serioasã, care, în ultimã instanþã, priveºte pe toþi cercetã-
torii istoriei Transilvaniei.

Aºadar, metodologia, cunoaºterea temeinicã a literaturii in-
ternaþionale de specialitate – deºi indispensabile – nu sînt sufi-
ciente; este necesarã ºi o mai bunã cunoaºtere a lucrãrilor celor-
lalþi  cercetãtori ºi a izvoarelor documentare. Dacã ne-am apucat
de aceastã sintezã fãrã studiile preliminare adecvate, atunci – în
pofida bunelor intenþii ºi, în mod paradoxal, poate tocmai din ca-
uza „bunelor intenþii” exagerate – este posibil ca esenþialul sã se
rãtãceascã pe altarul corectitudinii politice ºi sã rezulte un text
decolorat, searbãd, care ar semãna mai curînd cu discursurile
festive ale oamenilor politici (cînd se sfãtuiesc sã facã gesturi
un ii faþã de alþii, ca de exemplu în preajma alegerilor) ºi nicide-
cum „istoria totalã” datoratã.
3. În  u ltimã analizã, aºa sînt toate întrebãrile.
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Ioan DRÃGAN

Sînt deja realizãri
notabile

1. Mai mult decît dezirabilã; este imperios necesarã. Istoriile
„paralele” îºi au justificarea lor, dar în raport cu istoria de an-
samblu a Transilvaniei, ele sînt parþiale ºi inevitabil partizane. Pe
de altã parte, existenþa mai multor istorii, a mai multor puncte
de vedere, este un mare avantaj, cu condiþia ca ele sã nu se igno-
re reciproc. În caz contrar, fiecare se condamnã la narcisism ºi
su ficienþã, pãgubitoare ºtiinþei istorice.
2. Cred cã ne aflãm doar în faza premergãtoare unui asemenea
proiect. E necesar încã un efort amplu de cunoaºtere reciprocã,
forme º i instrumente de difuzare a realizãrilor istoriografice,
proiecte parþiale realizate în comun, stagii de informare ºi docu-
mentare la schimb etc. Sînt deja realizãri notabile ºi proiecte în
curs pe aceste direcþii. Aº remarca aici iniþiativele Muzeului din
Satu -Mare, care a urmãrit programatic dialogul istoriografic ro-
mâno-maghiar-german-ucrainean, concretizat în mai multe vo-
lume comune ºi editarea revistei Mediaevalia Transilvanica,
cu  un colectiv editorial româno-maghiar.
3. Cea mai mare parte a problematicii istorice, tot ce þine de do-
men iul interferenþei între grupurile etnice.
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Lucian NASTASÃ

Pentru o istorie
a Transilvaniei

În mod evident, aspiraþia spre construcþii istoriografice multicul-
turale circumscrise unei anume regiuni nu este de facturã recen-
tã. Tagma istoricilor este demult frãmîntatã de o astfel de provoca-
re, cu intensitãþi diferite în funcþie de comandamente variate. Din
nefericire însã, ideea a stîrnit nu numai entuziasme, dar ºi pa-
s iuni, resentimente, alimentînd mai curînd polemici decît verita-
bile tratãri ºtiinþifice. Poate cã de aceea nu avem încã o veritabilã
is torie a Transilvaniei, debarasatã de maladiile profesionale ale is-
toriografiei. Iar una din aceste maladii ar fi „naþionalizarea” tre-
cutului unui spaþiu geografic multicultural de cãtre una din etnii-
le dominante din punct de vedere politic la un moment dat ºi
trans formarea trecutului în bun propriu, subiect al unor mituri
eroice care sã perverteascã conºtiinþe ºi sã alimenteze orgolii ade-
seori fãrã acoperire. În felul acesta s-au elaborat mereu doar isto-
rii  parþiale, trunchiate ºi insuficient racordate la realitãþile locale,
în care alteritatea a fost adeseori fie neglijatã, fie diabolizatã cînd
trebuiau justificate diversele eºecuri de-a lungul istoriei unei na-
þiuni.

As tfel, istoria Transilvaniei a fost recompusã de-a lungul tim-
pului ca o evoluþie conflictualã, în care temele preferate au fost
cele relative la „dreptul primordialitãþii” asupra spaþiului locui-
rii, al caracterului „civilizator” al unuia sau altuia, al statutului
de „oprimat”, diversele înfruntãri militare etc. etc. de parcã de-
ven irea umanã ar fi atîrnat doar de aceste elemente. Iar aceastã
man ierã a dus la deformãri majore în ceea ce priveºte adevãrul,
de-a lungul timpului evidenþiindu-se vehicularea unor falsuri ce
s-au înrãdãcinat adînc în conºtiinþa posteritãþii, provocînd deru-
tã atunci cînd fragmente veridice de istorie prezentau faptele
sensibil diferit.

Mai mult chiar, istoria Transilvaniei a constituit parcã mereu
un  „exerciþiu” al umilirii celuilalt, prin omisiune, caracterizãri
negative, reliefarea neesenþialului, abordãrile favorizînd caracte-
ris ticile care despart etniile ºi nicidecum pe cele care le apropie.
S -a uitat aproape întotdeauna cã aceastã regiune (aidoma altora)
este în primul rînd rezultatul înfãþiºãrii pe care i-a dat-o omul:
or gan izarea spaþiului, structurile ºi peisajele agricole, urbane ºi
industriale, implantãrile etnice, stilurile arhitecturale (de la sim-
pla casã þãrãneascã pînã la complicatele sisteme de fortificaþii)
etc. – totul contribuind la recunoaºterea unui teritoriu unitar,
care se defineºte prin caractere comune. Vrem sau nu, istoria
Transilvaniei include ºi istoria altor etnii (mai mult sau mai pu-
þin  reprezentative numeric), o multitudine de tradiþii, limbi ºi
culturi rãspîndite inegal într-un spaþiu relativ redus ºi cu o mare
densitate. Oricît s-ar încerca escamotarea acestui aspect, au exis-
tat efecte mutuale pe toate planurile, s-au format structuri co-
mune (dificil de etalat empiric), care profileazã imaginea unui
în treg în diversitate.

În acest context, Transilvania ar trebui sã devinã un spaþiu ex-
perimental al construcþiilor istoriografice de avangardã tocmai
prin  aflarea ºi introducerea de noi ºi noi variabile socio-istorice,
capabile de a descifra în termeni veridici evoluþia unei societãþi
multiculturale, pentru cã regiunea prezintã trãsãturi specifice –
ºi în anumite laturi chiar unice – în ce priveºte plurietnicitatea ºi
pluriconfesionalitatea. Aici coexistã creºtinismul oriental ºi cel
occiden tal, aici a pãtruns reformismul, întîlnim marile stiluri ale
cu lturii europene (romantic, gotic, renascentist, baroc ºi clasic)
etc. A enumera suma de motivaþii pentru o istorie a Transilvaniei
ca s in tezã a tuturor comunitãþilor trãdeazã deja o notã de infanti-
lism, hilar chiar, pentru un istoric cît de cît onest.

Aspectul fundamental ce trebuie sã domine orice reconstruc-
þie is toricã a Transilvaniei este acela cã trebuie sã se admitã cã
atît indivizii, cît ºi grupurile etnice, confesionale, sociale etc. sînt
marcate nu numai de o conºtiinþã proprie, o identitate comunã,
dar º i de alte conºtiinþe, de alte identitãþi. De aceea, nici unui alt
gr up etn ic nu trebuie sã i se refuze partea de memorie istoricã,
fiecare trebuind sã se regãseascã în aceste reconstrucþii. Dificilã
– tehnic vorbind – este doar articularea sintezei, aflarea modali-
tãþilor eficiente ºi convenabile în a surprinde specificul fiecãruia
în tr-o perspectivã globalizatoare, utilizarea diverselor oferte me-
todologice venite dinspre cîmpul sociologiei, antropologiei (pen-
tr u  tipurile de conduitã îndeosebi), literaturii, geografiei umane
etc, refuzul viziunilor statice asupra diverselor arii culturale în
favoarea interferenþelor, manifestarea unei mobilitãþi concep-
tuale, apelul la cauzalitãþile multiple º.a. Cu alte cuvinte, este
vorba de redefinirea istoriei ca dinamicã interculturalã, iar ofer-
tele cognitive ºi metodologice sînt deja pe cale de a-ºi afla practi-
canþi ºi în spaþiul nostru.

Acest lucru va presupune în primul rînd renunþarea la reven-
dicarea de pînã acum a istoriei ca fiind „naþionalã”, sintagmã ca-

re de altfel nu corespunde la nimic, decît în mãsura în care
cons tituie o reacþie a statului dominant. S-ar renunþa astfel la
priv ilegierea istoriei evenimenþiale ºi conflictuale, în profitul ce-
lei s tr ucturale ºi a civilizaþiei. S-ar rezolva astfel ºi dilema istori-
cu lui de a aplana tensiunea dintre ºtiinþã ºi conºtiinþã, nemai-
fiind silit a se supune cenzurii ºi autocenzurii, evitînd capcanele
meseriei ºi imixtiunea ideologicului.

Deº i în istoriografia românã lipseºte un discurs autocritic cît
de cît articulat pentru a putea evita capcanele mistificãrilor ºi ale
programelor pedagogice manipulatoare de pînã acum, avem nu
de mult timp la îndemînã excelenta carte a lui Al. Zub, Discurs
istoric ºi tranziþie (Iaºi, 1998), prin care se pun la îndemîna is-
toricilor profesioniºti elemente ce indicã sensul unei anumite
conduite ºi în abordarea unei teme precum cea a istoriei Transil-
vaniei. Sînt deziderate care îndeamnã în primul rînd la o oareca-
re solidaritate în tagma istoricilor indiferent de etnie, o solidari-
tate de corp care sã-ºi impunã voinþa dincolo de comandamente-
le politice. Ar fi aceasta o primã etapã, indispensabilã, pentru ne-
cesarul acord, pe cît posibil, asupra exigenþelor ce decurg din
programul întocmirii unei istorii a Transilvaniei. Întîrzierile sînt
deja pãgubitoare, pentru cã au lãsat efecte patologice greu de eli-
minat, iar o aventurã personalã într-o astfel de întreprindere ar fi
sortitã eºecului ca multe altele de pînã acum.

1957, Râmnicu Sãrat (jud. Buzãu); Institutul de Istorie A. D. Xenopol,
Iaºi, cercetãtor; Generaþie ºi schimbare în istoriografia românã la sfîr-
ºitul sec. XIX, Cluj, 1999.
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1. Fireºte, ar fi de dorit o istorie a Transilvaniei care sã examineze ºi
sã cuprindã trecutul tuturor comunitãþilor care trãiesc sau au trãit
aici. În afarã de îndeplinirea criteriilor ºtiinþifice de specialitate, o
asem enea istorie ar putea avea influenþã favorabilã ºi asupra conº-
tiinþei istorice a ansamblului societãþii (dacã s-ar publica ºi sub for-
mã popularizatoare, în mai multe limbi).
2. Înfãptuirea acestui proiect într-adevãr dezirabil nu promite a fi
prea uºoarã. Desigur, s-ar putea realiza, folosind studiile prelimina-
re deja existente, înglobînd în acelaºi timp rezultatele unor cercetãri
ulterioare, efectuate cu metode moderne.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini ar fi nevoie de o echipã de
specialiºti care – fiecare în propriul sãu domeniu – este la curent cu
întreaga literaturã de specialitate referitoare la Transilvania (deci sã
cunoascã la prima mînã lucrãrile de istorie aferente în limbile ro-
m ânã, maghiarã, germanã). În acelaºi timp, cel puþin la fel de im-
po rtant este ca cercetãtorii sã poatã consulta izvoarele documentare.
Or,  în cazul istoriei Transilvaniei, asta înseamnã în primul rînd cu-
noºtinþe de limbã latinã, maghiarã, germanã, românã ºi slavã veche.
Fãrã acestea nu se poate imagina progres decît în cercetarea unor
probleme de detaliu ale istoriei Transilvaniei. Cred cã în acest dome-
niu, adicã în formarea cercetãtorilor corespunzãtor pregãtiþi, mai
sînt foarte multe de fãcut. Ar fi necesare în primul rînd schimbãri
(de concepþie, de metodologie) în învãþãmîntul istoric la nivel uni-
versitar. Pentru atingerea acestor scopuri ar fi de dorit ca la colecþiile
publice de importanþã fundamentalã pentru cercetarea istoriei
Transilvaniei (arhive, biblioteci) sã lucreze specialiºti în istoria
Transilvaniei, care dispun de cunoºtinþele menþionate mai sus, de
l imbã ºi de paleografie. În lipsa acestora, materialul pãstrat aici devi-
ne încetul cu încetul inaccesibil, inabordabil pentru cercetãtori.

În acelaºi timp, condiþia de bazã a naºterii unei asemenea opere
trebuie sã fie lichidarea deplinã a viziunii anacronice. Aceastã cerinþã
cît se poate de fireascã nu se aplicã nici azi în foarte multe lucrãri lega-
te de istoria Transilvaniei. Cãci, dacã diferitele fenomene sau procese

initio cu toate trãsãturile unitãþii ºi unicitãþii de limbã, tradiþii, carac-
ter ºi culturã ºi, mai ales, cu o misiune istoricã proprie. Asemenea
imagini nu mai sînt utile istoricului de astãzi decît cu titlu de obiect
de cercetare istoricã. De aceea, cred cã singurele istorii – pluralul es-
te aici nu numai important, dar ºi indispensabil – ce mai sînt astãzi
dezirabile sînt cele capabile sã rãspundã unor întrebãri pe care isto-
ricul însuºi le formuleazã în funcþie de metoda de cercetare folositã
ºi  de capacitatea sa de a-ºi construi singuri obiectul investigaþiilor.
2. O eventualã istorie „transetnicã” a Transilvaniei nu ar trebui sã ri-
dice probleme epistemologice ºi metodologice majore pentru peri-
oada de pînã în jurul anului 1700. Abia odatã cu dominaþia habsbur-
g icã –  ºi în bunã mãsurã ca efect al acesteia – istoria putea fi puse în
ºantier, în mod legitim istorii „etnice”, în sensul în care apartenenþa
„regnicolarã” (pentru a folosi un ardelenism), oricît de ierarhicã ºi
discriminatorie ar fi fost, este treptat înlocuitã de identificarea naþio-
nalã. Pentru secolele al XVIII-lea, al XIX-lea ºi al XX-lea, o istorie
„transetnicã” evidentã ºi imediatã ar fi cea a politicii, a provinciei
im periale, a statului maghiar, a României Mari, a regimului totalitar,
a epocii post-comuniste. Aceastã istorie „supraetnicã” – a dreptului,
instituþiilor, evenimentelor, revoluþiilor etc. – ar putea fi însoþitã de
istorii „interetnice” – a vieþii private, a raporturilor sociale, a comer-
þului ºi industriilor, a confesiunilor, a asociaþilor, a mediului intelec-
tual  etc. – ce n-ar fi, de fapt, decît istorii paralele, atente însã la inter-
dependenþe sau, cum e la modã sã se spunã, la „dialog”.
3. A rãspunde la o asemenea întrebare înseamnã sã consideri vala-
bilã ipoteza potrivit cãreia etnicitatea comandã reflecþia istoricã. Or,
singura condiþie suficient de largã pentru a fi general acceptatã a im-
parþialitãþii i storicului este cea care-i cere sã se ridice deasupra me-
m oriei personale. În mod riguros, istoricului ar trebui sã-i fie de
aceea indiferent cã este român sau ungur, în mãsura în care memo-
ria individualã a apartenenþei ºi identitãþii nu intrã în calculul unei
bune cercetãri istorice. Atunci cînd scrie istorie, istoricului i se inter-
zice dreptul de a se lãsa însufleþit de „sentimente patriotice”. Etnici-
tatea nu este – sau nu s-ar cuveni sã fie – pentru istoric o premisã,
ci un obiect de cercetare.

1957, Bucureºti; Universitatea Bucureºti, Facultatea de ªtiinþe Politice,
profesor, Institutul de Cercetãri Politice , director; Firea românilor, Bucu-
reºti, 2000, O arheologie constituþionalã româneascã, Bucureºti, 2000.
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1. Întrebarea pare sã sugereze existenþa unei instanþe, situatã în afa-
ra atelierului istoricului, capabilã sã comande o anumitã politicã is-
toriograficã. Or, scrisul istoric nu mai este astãzi dispus sã rãspundã
la asemenea întrebãri, în mãsura în care este în general acceptat cã
obiectul istoric nu este niciodatã dat ca atare în calitate de obiect in-
telectual. Cu alte cuvinte, nu existã istorii prestabilite, am putea avea
de a face doar cu istoria Transilvaniei, de pildã, sau a ungurilor din
A rdeal  ori a românilor ardeleni sau a saºilor, þiganilor, slovacilor ori
armenilor. Sau dacã alcãtuirea unor astfel de istorii este recomanda-
tã de o instanþã comunitarã, politicã ori de altã naturã, o elementarã
eticã profesionalã ar trebui sã-l îndemne pe istoric sã refuze aceastã
recomandare. Cãci istoricul este astãzi singura instanþã legitimã ºi
autonomã care poate sã construiascã un obiect istoric, în mãsura în
care acest obiect este unul ºtiinþific. Cred, de aceea, cã întrebarea
s-ar cuveni reformulatã: începînd de cînd putem scrie o istorie a co-
munitãþilor naþionale din Ardeal? Care este momentul istoric în care
rom ânii, de exemplu, se constituie, în Transilvania, într-o comunita-
te naþionalã, în care conºtiinþa apartenenþei lingvistice ºi etnice se
m anifestã „atît în ochii românilor, cît ºi în ai celorlalte grupuri etni-
ce” ca o legãturã socialã nu numai definitorie, dar ºi indispensabilã?
Numai plecînd din acel moment s-ar putea scrie o istorie a români-

lor ardeleni. Pînã atunci, nu am putea avea de a face decît cu o isto-
rie politicã, socialã, economicã a Transilvaniei, cu o istorie ecleziasti-
cã,  cu una a dreptului ardelean, a vieþii private, a mediului cultural, a
arhitecturii, a stãrilor, a relaþiilor cu Poarta, a rãzboaielor cu Moldo-
va,  a raporturilor intelectual cu Italia etc. În toate aceste istorii, faptul
cã un personaj, mai mult sau mai puþin important, din trecut, este
maghiar, român sau sas n-ar fi relevant decît exact în mãsura în care
documentele relevã o asemenea identitate ca fiind pertinentã din
punct de vedere politic, social, economic, juridic, religios, intelec-
tual, militar etc. Astãzi, istoriile n-ar mai trebui considerate drept
dez i rabile sau inoportune politic, ci doar ca demersuri intelectuale ºi
ºtiinþifice asupra cãrora domneºte deplina suveranitate a istoricilor
înºiºi. Naþiunile, inclusiv cea maghiarã ºi românã, sînt produse poli-
tice de datã recentã. În reþeta de fabricaþie a „conºtiinþei naþionale” a
intrat ºi memoria istoricã. De-a lungul secolelor al XIX-lea ºi al
XX-lea, naþiunile, cu precãdere cele angajate de elitele lor în „politici
ale înapoierii” (dupã formula lui Andrew János), cum au fost cea
maghiarã „milenarã” ºi cea românã „de 2050 de ani”, s-au repre-
z entat ca entitãþi practic anistorice, date dintr-un început, dotate ab

SZÁSZ Zoltán
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Printre curentele istoriografice de azi – care exprimã destul de bine
sentimentul de viaþã intelectualã de la cumpãna mileniului – este
solidã, ºi probabil cã va mai cîºtiga teren ºi în continuare, concepþia
„postmodernã”. Conform acesteia, istoria „ca atare” poate cã nici
nu ex istã, ci existã mai curînd expuneri (naraþiuni) privind istoria,
cu care autorii savanþi ºi cercetãtorii încearcã sã-i fericeascã pe citi-
tori.

Transilvania, timp de secole patrie a trei naþiuni ºi a cîtorva crîm-
peie de popoare mici, se oferã direct ca exemplu ºi ca materie spre
justificarea concepþiei postmoderne.

…Abordarea etnocentricã dominã incontestabil istoriografia
m aghiarã, românã ºi chiar cea sãseascã, deºi, potrivit unui raþiona-
ment logic speculativ, acestea din urmã ar fi chemate în primul rînd
sã intuiascã ºi sã realizeze tabloul trecutului transnaþional al Transil-
vaniei . (Numai cã saºi transilvãneni „nu mai sînt”).

Po trivit anchetei lansate de Provincia,  Transilvania are ºi azi
„doar istorii parþiale”. De bunã seamã, Molnár G usztáv ºi Ovidiu
 Pecican nu s-au gîndit cã istoria regiunii nu a fost scrisã în totalita-
tea ei  extensivã, ci au avut în vedere viziunea etnocentricã menþiona-
tã. Întrebarea sugereazã depãºirea acesteia ºi este aproape imposi-
bil, dar în orice caz „indecent”, un rãspuns negativ. Mai ales la înce-
putul secolului XXI.

I ntervin, însã, realitãþile istorico-politice. De mult, dar mai ales
az i , marile comunitãþi ale Transilvaniei sînt determinate etnic-naþio-
nal în primul rînd, fie ºi cu conþinuturi purtãtoare de identitãþi dife-
rite ºi foarte schimbãtoare. Reconstituirea trecutului acestor comu-
ni tãþi, a antecedentelor acestor naþiuni este inevitabilã, oricît am dis-
cuta problemele „viziunii naþionale” a istoriografiei, sau caracterul
nociv, perimat, absurd al concepþiei istorice naþionaliste…

Neajunsul nu este abordarea etnocentricã în sine. ªi ºtiinþele na-
turii îºi studiazã materia conform unor criterii ºi metode diferite.
Problemele apar atunci cînd cercetãtorul ºi publicul lui considerã o
unicã abordare drept singura salvatoare ºi legitimã. Istoriografia se-
mi-marxistã din anii ’50 a încercat sã depãºeascã ideologia naþiona-
lã, dar, în ce priveºte Transilvania, nu a rezultat nici un fel de evolu-
þie pozitivã. Sinteza intitulatã Din  istoria Transilvaniei, publicatã în
1960, a produs, prin frazeologia sa marxizantã, un trecut româno-
centric al Transilvaniei, în care – cred eu – nu s-au recunoscut nici
ro m ânii de aici, iar pentru ediþia maghiarã a fost necesarã lãrgirea
textului, pentru ca, dincolo de informaþiile de felul „au mai fost
ºi…”, sã rãmînã cîte ceva despre aceºtia.

I storia Transilvaniei în trei volume, scrisã de noi ºi publicatã în
1986, a provocat o indignare politicã artificialã. Ea a tratat, la nivelul
cunoºtinþelor de specialitate de atunci – istoria „unitarã” a maghia-
rilor, românilor ºi saºilor, fãrã a încerca sã dizolve cele trei etnii în-
tr- un amalgam care, cu siguranþã, nu a existat niciodatã. Relaþia din-
tre popoarele Transilvaniei a fost însoþitã întotdeauna de împletirea
ºi  alternanþa confruntãrilor ºi cooperãrilor. Istoricul nu poate sã se
lase învins de „teroarea armoniei”, oricît de frumos ar fi un tablou
idilic, dar nu poate nici sã se refugieze în gaura de ºoarece a criticii
ideologiilor naþionale, chiar dacã aceasta e o parte indispensabilã a
dezvoltãrii ºtiinþei ºi a societãþii.

A fost o veche convingere a mea – care, într-o formulare pruden-
tã,  se ºi gãseºte în prefaþa I sto riei Transilvaniei –  cã va veni o vreme
în care istoriografii români, maghiari ºi saºi vor scrie împreunã isto-
ria Transilvaniei. Istoriografiile românã ºi maghiarã nu sînt nici azi
sincronice, iar ceea ce este ºi mai important, „problema transilva-
nã” – adicã asigurarea posibilitãþilor de dezvoltare colectivã a ma-
ghiarimii – nu este rezolvatã încã, în pofida paºilor mari fãcuþi dupã
1989. Acest fapt nu favorizeazã munca de sintezã (dacã o luãm în
serio s). Cercetãtorii din strãinãtate sînt azi într-o situaþie mai bunã
ºi  trebuie sã le acordãm atenþie.

Desigur, istoriografia – fie ºi prin transfer – poate sã contribuie la
o mai bunã înþelegere a proceselor actuale, la mãsuri corective. So-
luþii magice nu vãd. Întãrirea profesionalismului, re-analizarea ve-
chilor stereotipii, demolarea lor, mai buna integrare în istoriografia
europeanã, aºadar o perseverentã muncã de construcþie, poate sã
creeze condiþiile elaborãrii unei istorii a Transilvaniei, în care apar
îm preunã – în unitatea ºi diversitatea lor – popoarele acestei regiuni
istorice.

În vederea progresului este nevoie de multã muncã. Spre exem-
plu: mai buna cunoaºtere a societãþii feudale, studiul (început) al
no b i limii române, cercetarea în curs ºi promiþãtoare a universului
þãrãnimii române în epoca modernã, analize regionale, studiul pro-
ceselor economice transetnice, dar nu ca tendinþe de creºtere disti-
late, reconstituirea diviziunii etnosociale a muncii, explorarea iden-
titãþilor locale, istorii ale bisericilor, istorii lipsite de apologia institu-

þi i lo r.  Pentru cã nu vrem sã asamblãm trei istorii „ajustate”, croite la
fel. Trecutul istoric nu se poate reconstitui prin negocieri diplomati-
ce, dar empatia faþã de „celãlalt” poate fi totuºi o cerinþã.

Cînd  se va realiza asta? Nu ºtiu. Dar am putea nãdãjdui cã nu nu-
mai în istorie, ci ºi în istoriografie pot sã aparã viraje neaºteptate. În
orice caz, timpul preseazã. Nu putem aºtepta pînã cînd urmaºii
no ºtri nu mai pot sã scrie decît recviemul unei regiuni multicolore
de odinioarã, care ascundea virtualitãþile Elveþiei Orientale.
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TONK Sándor

Lipsa analizei

La prima vedere, întrebarea –, dacã Transilvania are o istorie unitarã,
dacã se poate elabora o sintezã istoricã a trecutului Ardealului care sã
cuprindã în totalitate istoria popoarelor care au trãit pe vremuri ºi trã-
iesc acum aici, ori trebuie sã ne împãcãm cu gîndul cã Transilvania va
avea pe viitor mai multe istorii – mi s-a pãrut o tautologie. Pentru cã
nu cred sã existe vreun istoric adevãrat – ºi accentuez cuvîntul „ade-
vãrat” – pentru care sã nu fie clar ºi natural cã istoria regiunii pe care
o numim Transilvania (fie ea Transilvania istoricã sau întreaga parte
de þarã de dincoace de Carpaþi anexatã României dupã Trianon) nu
este completã fãrã a cunoaºte contribuþia la dezvoltarea în trecut a
acestei regiuni, a trecutului tuturor popoarelor, sau mai exact, a tutu-
ror comunitãþilor naþionale care trãiesc aici.

Dar atunci care este întrebarea?
Problema este cã adevãrului de mai sus i se opune celãlalt fapt: cã

s-au scris ºi încã se mai scriu studii care, chiar din titlul lor, semnalea-
zã faptul cã urmãresc prezentarea în primul rînd a istoriei maghiari-
lor, românilor, saºilor din Transilvania. Istoricii aparþinînd diferitelor
comunitãþi, accentuînd obiectivitatea, încearcã totuºi sã corespundã
aºteptãrilor, sã rãspundã întrebãrilor propriei comunitãþi. Pe bunã
dreptate.

Teleki Pál scria despre Transilvania într-un studiu publicat în 1940
(atenþie la data publicãrii!): „Ardealul însuºi este un mic microcos-
mos, un mic întreg. Pe o suprafaþã foarte micã, acest pãmînt este infi-
nit de bogat în munþi, dealuri, vãi, depresiuni de diverse forme. Toate
aceste mici peisaje sînt cãmine individuale, ºi prin cãmine, fac parte
din patrie în suflete. Orizonturile unduitoare sau ridicîndu-se spre
înãlþimi sînt simboluri îndrãgite ale oraºelor maghiare, cu bãtrînele lor
colegii, cu catedralele majestuoase, cu tîrgurile lor, ale oraºelor ºi sate-
lor sãseºti cu bisericile-cetãþi fortificate, ale marilor sate secuieºti, ale
aºezãmintelor sporadice sau satelor mici, des presãrate, ale românilor.
În lume, Ardealul este un þinut minuscul. În sine însã, este o întreagã
lume,  o micã lume aparte. A fost ºi va rãmîne o micã lume încrezãtoa-
re în sine – fie ea principat independent, fie parte a unei þãri mai mari,
fie binecuvîntatã sau nãpãstuitã de soartã. Spiritul Transilvaniei este
particular, iar al regiunilor ºi popoarelor individuale ale ei, de au-

toguvernare. Cu cît este mai înalt nivelul culturii politice ºi sociale,
spirituale ºi economice al popoarelor lui, cu atît este mai vie dorin-
þa lui de libertate, conºtiinþa propriei libertãþi" (subl. T. S.).

N u întîmplãtor am evidenþiat ultimele idei ale citatului de mai sus.
Scrierea istoriei adevãrate a Transilvaniei este îngreunatã de faptul

cã, pentru fiecare popor care trãieºte aici, Transilvania a devenit în-
tr-un fel simbolul identitãþii naþionale. Pe bunã dreptate iubeºte ma-
ghiarul, românul, sasul aceastã regiune, pe care o considerã patria
lui. Însã extinderea în trecut a acestui ataºament produce distorsiuni.
Pentru cã fiecare popor extrage din trecut faptele care par sã îi funda-
menteze cel mai bine dreptul exclusiv asupra acestei patrii.

Trebuie sã ºtim cã ponderea prezenþei, a rolului diferitelor popoare
care trãiesc în Transilvania, s-a schimbat de la o epocã la alta ºi de la o
regiune la alta. Trebuie apreciatã – pentru cã se poate aprecia – în-

Ovidiu GHITTA

Zgura suspiciunilor
reciproce

1. Cred cã da. Ba mai mult, cred cã nu numai trecutul Transilvaniei
ar merita o astfel de abordare, ci ºi cel al Banatului sau al Partium-
ului, de exemplu, alte douã mari spaþii ale alteritãþii incluse odinioarã
în regatul medieval maghiar sau în monarhia habsburgicã. Virtutea
majorã a unei atare lecturi istorice este lesne de intuit. Doar o sintezã
în care se vor regãsi deplin ºi organic toate comunitãþile etno-lingvisti-
ce d in aceste þinuturi – prin forþa lucrurilor o sintezã de istorii parale-
le, uneori, alteori intersectate – poate constitui alternativa viabilã la
prãfuitele, dar încã viguroasele reconstituiri partizane ºi parþiale, la
vulgatele naþionale.
2. În primul rînd, consider cã el nu va putea fi realizat decît în echipã.
Dacã luãm în calcul exclusiv informaþiile deja existente în circuitul
ºtiinþific – infime, de altminteri, în raport cu cele inedite, încã – ne
dãm seama uºor cã ele depãºesc posibilitãþile de prelucrare ºi inter-
p retare ale unui singur om. Desigur, respectivul colectiv n-ar fi obliga-
toriu (dar ar fi de preferat!) sã fie unul mixt, format din istorici aparþi-
nînd  neamurilor ce trãiesc în zonã. Condiþia de bazã este ca el sã con-
þinã buni cunoscãtori ai tuturor paleografiilor ºi limbilor utilizate aici,
adevãraþi specialiºti în problemele ce urmeazã a fi atinse în marea
sintezã. Nu în ultimul rînd, echipa ar trebui sã împãrtãºeascã puncte
de vedere identice privind metoda de investigare a surselor, articulaþii-
le tematice ale demersului, conceptele utilizate ºi grila de analizã. Mã
tem însã cã, tocmai datoritã dificultãþii de a satisface cele trei mari
condiþii enumerate, acest dezirabil ºi necesar proiect n-are mari ºan-
se sã se realizeze în viitorul apropiat. Echipa mixtã va rãmîne o dulce
utopie atîta timp cît legãturile dintre istoricii români, maghiari, ger-
mani  sau evrei vor continua sã fie împovãrate (dincolo de aparenþe)
de zgura suspiciunilor reciproce ºi sã se finalizeze arareori în progra-
me ºtiinþifice comune. Cît priveºte posibilitatea formãrii unor
team- uri „monocolore”, ºi ea pare deocamdatã infimã, de vreme ce
specializãrile în istoria „celuilalt” reprezintã doar excepþii de la regu-
lã. Îngrijorãtor este apoi faptul cã numãrul celor apþi sã citeascã ºi sã
înþeleagã un document de arhivã rãpit cu greu colbului scade parcã
pe zi ce trece. În fine, nici tabloul direcþiilor cultivate azi în istoriogra-
f i i le zonei nu oferã motive de optimism, din moment ce învedereazã
d i ferenþe majore, nu doar tematice (explicabile, la urma urmei), ci,
mai ales, de concepþie de metodã. Or, fãrã o armonie în aceste douã
domenii vitale nu se va putea elabora niciodatã mult aºteptatul dis-
curs – alternativã la cel care a ilustrat cu prisosinþã falimentul abor-
dãrii unilaterale a istoriei Transilvaniei, Banatului sau Partium-ului.
3. E greu de oferit un rãspuns complet la aceastã întrebare, dat fiind
cã majoritatea cunoºtinþelor noastre sînt tributare cercetãrilor între-
p rinse în perspectivã etnicã. În consecinþã, mã voi rezuma la douã

semnãtatea pe care a avut-o în viaþa ºi evoluþia acestor popoare cadrul
politic, puterea statalã, administraþia (ºi aº putea continua prin enu-
merarea tuturor sferelor vieþii, pînã la educaþia publicã) create de celã-
lal t  popor? A fost în folosul sau în detrimentul sãu situaþia de subordo-
nat sau de superior din punct de vedere social, economic sau politic?

Cred cã trebuie sã înfruntãm aceastã întrebare...
Nimeni nu contestã, cred, faptul cã prezenþa dacilor, puterea lui

Burebista ºi a lui Decebal în primul secol î.H. ºi primul secol d.H. a
avut un rol determinant pe teritoriul Transilvaniei. De asemenea, ar fi
o neghiobie sã punem sub semnul îndoielii faptul cã Transilvania fã-
cea parte din regiunea în care, într-o anumitã perioadã, prezenþa sla-
vi lor a fost determinantã.

Dar trebuie sã recunoaºtem ºi faptul cã, începînd din anul 1000,
maghiarimea a reprezentat forþa determinantã în Bazinul Carpatin ºi,
p rin urmare, în Transilvania. Prin stabilirea maghiarilor în aceastã re-
g iune, prin convertirea lor la creºtinism a devenit Transilvania parte
incontestabilã a respublica Christianorum, a Europei, a Occidentu-

lui. Trebuie sã acceptãm, sã impunem ºi sã conºtientizãm faptul cã
organizarea statalã maghiarã milenarã a fost beneficã pentru toate
popoarele care au trãit aici.

La fel trebuie sã acceptãm ºi faptul cã, începînd din a doua jumã-
tate a secolului al XVIII-lea, românii au devenit o forþã ºi un factor de-
terminant în Transilvania. Trebuie sã privim cu respect istoria româ-
nilor din secolele XVIII–XIX. Ar fi util sã citim, sã citãm mai des scrie-
rea lui I. Tóth  Zoltán despre primul secol al naþionalismului româ-
nesc din Transilvania.

Aº putea continua cu enumerarea exemplelor ºi faptelor. Ar trebui
amintit modul în care comunitatea naþionalã a saºilor din Transilva-
nia a contribuit în Evul Mediu ºi în epoca modernã timpurie la inte-
g rarea popoarelor din Transilvania în dezvoltarea socialã europeanã.
Ce a însemnat prezenþa saºilor din punctul de vedere al încetãþenirii
culturii agricole moderne, în procesul dezvoltãrii oraºelor, al urbani-
zãrii?

În ce fel a îmbogãþit prezenþa evreilor, a armenilor societatea ºi
cultura ardeleanã?

Ce au însemnat þiganii ºi în ce mod au fãcut ei parte din trecutul
Transilvaniei? Cronicarii noºtri ºi hotãrîrile Adunãrilor Naþionale s-au
ocupat mult de ei, dar în studiile istorice putem citi foarte puþin des-
pre ei...

Întorcîndu-ne privirea spre evenimentele contemporane, trebuie
sã vorbim deschis ºi sincer despre însemnãtatea pe care au avut-o în
viaþa popoarelor Transilvaniei Trianonul, iar mai tîrziu tratatul de pa-
ce de la Paris care a încheiat cel de-al doilea rãzboi mondial, în urma
cãrora aceastã regiune a fost din nou împinsã în sfera de influenþã po-
liticã a Estului.

Aceste fapte, enumerate pe scurt, respectiv lipsa înfruntãrii ºi ana-
l izei sincere a acestor fapte, îngreuneazã scrierea istoriei Transilva-
niei.

Cum pot fi înfruntate aceste fapte?
Jakó Zsigmond scria într-unul dintre studiile sale cã rolul istoricu-

lui  este sã ne înveþe sã ne cunoaºtem pe noi înºine, ºi nu sã ne susþinã
iluziile.

Menirea istoricului este descoperirea faptelor.
Istoria adevãratã, realã a Transilvaniei se va putea scrie atunci

cînd, în sfîrºit, va începe în mod serios, sistematic, munca de desco-
perire a surselor, muncã pe care au cerut-o insistent istorici ma-
ghiari, români ºi saºi încã de la sfîrºitul secolului al XVIII-lea ºi pe care
ºi-au asumat-o în parte, dar care pînã acum a progresat numai dato-
ritã devotamentului individual al cîtorva persoane.

În perioada interbelicã, Mályusz Elemér a iniþiat cercetãrile în do-
meniul istoriei etnicitãþii, urmãrind cartografierea unor teritorii ale
Ungariei istorice în oglinda surselor, colectarea informaþiilor demo-
grafice, legate de etnicitate, cu scopul de a scrie istoria adevãratã a Un-
gariei. Reînceperea acestor cercetãri ar putea crea, printre altele, posi-
bilitatea ca prin studiul celei mai importante moºteniri ale trecutului
ardelean, ºi anume al diferitelor forme de autoguvernare, sã incorpo-
rãm în conºtiinþa comunitãþii poate cel mai important element al
moºtenirii comune a popoarelor din Transilvania.

N u întîmplãtor m-am referit la rezultatele istoriografiei maghiare
ºi la sarcinile acesteia. Fiind un istoric maghiar, declar cã istoria ade-
vãratã a Transilvaniei se poate scrie numai dacã istoricii tuturor po-
poarelor care trãiesc aici se angajeazã sã înfrunte trecutul. Astãzi nu
de consiliere reciprocã este nevoie, ci de autoanaliza individualã.

Traducere de Florica PERIAN
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i storice nu se analizeazã în contextul politic, economic, social, mental
al epocii date, ci se retro-proiecteazã realitãþile secolului XX – sau de
acum XXI – nu se poate naºte decît o imagine deformatã, falsã (ºi am
putea da numeroase exemple de acest fel). O asemenea schimbare de
concepþie nu se poate valida pînã cînd cercetãrile referitoare la istoria
Transilvaniei nu vor înceta sã slujeascã politica, în cazul tuturor naþiu-
nilor interesate. Ceea ce va fi posibil (ºi aici trebuie din nou accentua-
tã responsabilitatea învãþãmîntului universitar) numai dacã vor creºte
generaþii de istorici care ºtiu sã diferenþieze clar ºtiinþa de politicã ºi
considerã cã sarcina lor primordialã este slujirea adevãrului.

Î n concluzie, eu cred cã scopul e nobil ºi realizarea lui ar fi de do-
rit, dar mai întîi trebuie îndeplinite condiþiile care permit scrierea
acestei istorii la nivelul cerinþelor ºtiinþifice ale epocii.
3. Maniera în care s-a pus problema este tipicã pentru sfîrºitul de
secol XX. Cred cã viziunea „supranaþionalã” s-ar cere mai ales în ca-
z ul studiilor de istorie economicã, istorie a evenimentelor ºi a pro-
b lemelor legate de guvern; cînd este vorba însã de epoci mai vechi,
se cere o abordare mai prudentã, de vreme ce conceptul naþiuni (în
accep þiunea sa de azi) nu se poate referi la acele vremuri. Prin ur-
mare, ºi respectiva abordare „supranaþionalã” poate fi imaginatã
num ai în cazul în care nu înseamnã neglijarea particularitãþilor care
se manifestã, de exemplu, în domeniul vieþii economice a diferitelor
etnii. În ciuda aparenþelor, tocmai soluþionarea acestor probleme ar
impune cu prisosinþã o viziune de ansamblu asupra Transilvaniei ºi
cuno aºterea în profunzime a tuturor etniilor care au trãit ºi trãiesc
aici, fiindcã numai aºa se poate naºte o lucrare „supranaþional”
obiectivã.
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exemple. Primul este cel al istoriei sociale. O istorie care, în pofida cli-
ºeelor dominante încã, ar cîºtiga în profunzime ºi nuanþe dacã ar fi
abordatã fãrã obsesia stabilirii unor raporturi precise între diferitele
etaje sociale ºi popoarele existente aici. Al doilea exemplu vine din sfe-
ra largã a antropologiei istorice. Orice analizã dedicatã bunãoarã ali-
mentaþiei, iubirii, morþii, sentimentului religios sau culturii populare
în Transilvania n-ar avea decît de cîºtigat de pe urma utilizãrii unei
asemenea chei de lecturã.
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EGYED Ákos

Moºtenirea
istoriograficã

1. Nu cunosc nici un om pe care sã nu îl intereseze cine este vecinul
lui. Pentru a-l cunoaºte, începe sã adune informaþii despre el. Cu-
noºtinþele vin din diverse surse, care pot fi obiective, subiective, rãu-
voi toare, dar cel interesat îºi formeazã opinia în baza acestora. Alteri-
tatea, mai ales naþionalitatea diferitã, sporeºte curiozitatea, dar ºi
prudenþa. Nu demult am citit rezultatul unui sondaj efectuat printre
români. La întrebarea, dacã ar dori sã fie vecini cu un evreu, 35% au
rãspuns cu un categoric nu, iar împotriva vecinului maghiar s-au de-
c larat 34%. Aºa se prezintã situaþia azi ºi proporþia voturilor date lui
Vadim este relevantã în acest sens (!?). Fireºte, o comunitate nu se
comportã totdeauna asemenea membrilor ei luaþi fiecare în parte,
dar faptul cã proporþia pãrerilor identice este mare, poate fi relevant.

Este o problemã spinoasã rolul pe care îl poate avea în dezvoltarea
prejudecãþilor, al ideilor preconcepute, necunoaºterea sau cunoaºte-
rea eronatã a trecutului istoric al celeilalte pãrþi. Dar e incontestabil
cã are un rol. Marea majoritate a populaþiei române abia ºtie cîte ceva
despre istoria maghiarã, iar ceea ce ºtie este de obicei stigmatizarea
cuveni tã duºmanului. Maghiarii din Transilvania au învãþat (învaþã)
la ºcoalã istoria României ºi a poporului român, dar, în general, au
mari  rezerve faþã de ea fiindcã li se pare cã manualele conþin mai cu-
rînd legende despre gloria românã, decît cunoºtinþele reale asupra
trecutului, acceptabile ºi pentru cei care nu sînt români.

Prin observaþiile de mai sus aº vrea sã spun cã eu consider ex-
trem de necesarã scrierea unei istorii a Transilvaniei, care sã sinteti-
z eze trecutul tuturor comunitãþilor ce trãiesc aici. O asemenea isto-
rie ar putea sã risipeascã prejudecãþile ºi sã contribuie la cunoaºte-
rea reciprocã ºi la respectarea valorilor fiecãreia dintre comunitãþi.
Cu al te cuvinte, ar servi satisfacerea unor exigenþe umane ºi comuni-
tare fireºti.
2. Istoricii au viziuni diferite în numeroase chestiuni fundamentale,
ºi nu numai din cauza aplicãrii excesive a criteriului naþional, ci ºi
d in cauza tradiþiei istoriografice a naþiunii respective. Mã gîndesc la
douã lucruri. În primul rînd aprecierea izvoarelor istorice. În ce fel
anume ºi în ce mãsurã se poate accepta un izvor istoric ca fiind ade-
vãrat pentru o istorie comunã a Transilvaniei. Cãci dacã aºezãm pe
prim ul plan cronicile, se profileazã o istorie diferitã de cea care re-
zultã din materialul documentar. Aici vãd eu o deosebire insurmon-
tabilã între istoriografia românã, respectiv maghiarã.

Tocmai din acest motiv consider cã, înainte de a trece la elabora-
rea unei istorii comune a Transilvaniei, trebuie sã avem în vedere va-
lo area realã a izvoarelor istorice.  O viitoare istorie a Transilvaniei
trebuie sã ia în considerare ºi aceastã problemã, fiindcã cititorul are
dreptul sã ºtie pe baza cãror izvoare spune ceea ce spune una sau al-
ta dintre istoriografiile naþionale.

O altã problemã este luarea în evidenþã a moºtenirii istoriogra-
fice .  N u s-ar putea spune cã pînã acum nu au existat încercãri de ela-
borare a unei istorii a Transilvaniei care sã conþinã istoria popoarelor
conlocuitoare de aici. Revizuirea criticã a lucrãrilor deja scrise, dis-
cutarea judecãþilor de valoare acceptabile sau inacceptabile este ab-
solut necesarã în cazul unei iniþiative noi. Ar trebui sã se compare, de
exemplu, punctele de vedere ale istoriografiei maghiare, respectiv ro-
m âne ºi sãseºti, în legãturã cu sistemul Stãrilor ºi cu statutul feudal,
pentru a se putea ajunge la o abordare principalã a istoriei medievale
a Transilvaniei, mai realã decît cea de azi.
3. Printre problemele unei abordãri transetnice, eu aº menþiona cul-
tura materialã, patrimoniul civilizaþiei. O clãdire declaratã monu-
m ent istoric meritã sã fie salvatã în funcþie de valorile pe care le re-
p rez intã ºi nu de etnia care i-a dat naºtere. Evaluarea unora sau alto-
ra dintre epocile istorice intrã de asemenea în aceastã categorie. Ta-
bloul istoric al epocii dualismului, de exemplu, este descris de isto-
riografia românã numai în culori sumbre, deºi atunci Transilvania a
fãcut paºi mari spre atingerea nivelului occidental de civilizaþie. Tot
în acest mare capitol ºi-ar gãsi locul ºi istoria modurilor de viaþã. A
fost o m are greºealã a istoriografiei aceea de a vedea în modul de via-
þã al þãrãnimii numai mizerie, atunci cînd etnografia ºi folclorul
apreciazã mai pozitiv trecutul multisecular al þãrãnimii. Ceea ce ara-
tã de asemenea cã abordarea interdisciplinarã ar putea fi o metodã
de cercetare mai eficientã.
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Cosmin RUSU

Segregaþionismul
se perpetueazã

În opinia mea, se poate vorbi mai degrabã de istorii paralele decît de
„istorii parþiale” ale Transilvaniei. Actualul areal ardelean (ºi aici in-
clud ºi vechiul Partium) a beneficiat de numeroase ºi complexe
abordãri de naturã istoricã, atît din partea istoriografiilor autohtone
–  românã, maghiarã sau germanã, cît ºi din partea unor istorici strã-
ini , acestea din urmã de multe ori superioare ca nivel de analizã ºi
acurateþe a reconstituirii istorice (!). Problema acestor restituiri este
reprez entatã însã de perpetuarea unui discurs istoric paralel al aces-
tor istoriografii, adesea fals polemic ori angajat politic. „Vina” o
poartã în egalã mãsurã cele douã istoriografii preponderente ale
Transilvaniei – cea românã ºi cea maghiarã. Surprinzãtor – ºi din
nefericire – însã, aceastã situaþie se perpetueazã (cu mici, dar nota-
bile, excepþii). Abordãrile istoriografiei româneºti de dupã 1989 nu
diferã cu mult de cele ale perioadei comuniste, iar tentativele „refor-
m iste” sînt catalogate în continuare – e drept, mult mai voalat –
drept scrieri antinaþionale, neconforme cu realitatea istoricã deja
stabilitã ºi deci, inatacabile.

Este cu certitudine de dorit o abordare detaºatã ºi, în mãsura
posibilului, obiectivã a istoriei Transilvaniei. Efortul de a apropia ce-
le douã (în principal) istoriografii este responsabilitatea actualei ge-

neraþii de tineri istorici români ºi maghiari. Aceastã misiune însã
nu este deloc una uºoarã, avînd în vedere cã „segregaþionismul” ce-
lor douã ºcoli istoriografice apare ºi se perpetueazã încã din mo-
mentul formãrii viitorilor istorici. Am aici în vedere exemplul stu-
denþilor istorici de la Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca
–, universitate cu profil declarat multicultural. Terminînd faculta-
tea recent (1998), am încã proaspãtã în memorie realitatea rapor-
turilor dintre studenþii istorici români ºi maghiari. Din pãcate,
chiar de la acest nivel, contactele lipsesc aproape cu desãvîrºire, si-
tuaþia culminînd cu existenþa a douã asociaþii ale studenþilor isto-
rici, divizate etnic. Cauzele acestei realitãþi sînt multiple, iar pers-
pectivele nu sînt cu certitudine optimiste, responsabilitatea în acest
caz aparþinînd întregii comunitãþi academice (studenþi ºi profe-
sori). Lipsind exerciþiul dialogului ºtiinþific într-un moment atît de
important al modelãrii ca istoric al Transilvaniei, consecinþele nu
s înt greu de dedus.

Probabil însumarea experienþelor personale vizavi de aceastã
problematicã extrem de complexã ºi încã sensibilã ale tuturor celor
im plicaþi în construirea unui nou tip de istorie a Transilvaniei ºi, în
principal, conºtientizarea ex istenþei acesteia pot constitui un înce-
put poate prea de mult aºteptat. Iniþierea unor mese rotunde ºi/sau
co nferinþe sau editarea unei reviste care sã-ºi asume programatic
aceastã apropiere la nivel de istoriografii prin abordarea polemic po-
zitivã a aspectelor „delicate” în viziunea celor douã ºcoli istorice, dar
nu numai, ar putea constitui paºi utili într-un astfel de demers.

Parafrazîndu-l în încheiere pe J. Nouzille , care, cu detaºarea „ce-
luilalt” a reuºit sã surprindã, printr-un simplu titlu de volum, spiri-
tul  specific transilvan – plurietnic ºi multicultural –, apreciez cã ase-
menea „þãrii”, ºi istoriografiile paralele ardelene au nevoie de con-

precum ºi numeroasele idei fixe. În istoriografia noastrã sînt exem-
ple remarcabile în acest sens. Eu vãd creativitate ºi în elaborarea în
comun a unor instrumente auxiliare ale ºtiinþei istoriei (bibliogra-
f ii, lexicoane, enciclopedii, repertorii).

Calea care duce la o abordare meritorie trebuie încercatã ºi în-
trebãrile puse de Provincia sînt stimulatoare. Nu pot decît sã fiu
recunoscãtor pentru aceastã iniþiativã, pentru intenþia ºi pasul cu-
rajos pe care l-a fãcut.

Traducere de Florica PERIAN

1926, Pilpiºu Mic (jud. Mureº); Institutul de Istorie Nicolae Iorga , Bu-
cureºti, cercetãtor ºtiinþific, ºef de secþie; Székely oklevéltár, vol. VI, Cluj,
2000.

DEMÉNY Lajos

Lipsa dialogului

Î n general, rãspunsul la întrebãri nu poate fi decît afirmativ. Dupã
pãrerea mea, neajunsul nu este cã avem doar istorii parþiale, ci mai
curînd lipsa dialogului dintre noi, schimbul obiectiv, cumpãnit, de
idei , înlãturarea punctelor de vedere divergente. Raþiunea de a fi a
i s to ri ilor parþiale în sine e pãcat sã o negãm. Ele sînt necesare, în
prezent ºi viitor deopotrivã, cãci istoria comunitãþilor mai mici –
etnice, naþionale, regionale sau chiar locale – va face ca zugrãvirea
trecutului sã fie mai coloratã. De ce sã nu acordãm atenþie, de
exemplu, prelucrãrii monografice a istoriei armenilor, evreilor,
g recilor, sîrbilor, bulgarilor, sau a slovacilor ºi cehilor din Transilva-
nia, cînd asemenea sinteze sînt nu numai de actualitate, ci ºi dezi-
rab i le , ele fiind o garanþie deloc neglijabilã a pãstrãrii identitãþilor
particulare. Toate acestea sînt valabile ºi în cazul comunitãþilor na-
þionale mai numeroase – ale românilor, maghiarilor, germanilor.
Sã nu ui tãm cã toate comunitãþile naþionale, etnice, pe drept cuvînt
as p irã la eternitate. Mai mult: ºi particularitãþile dinãuntrul unei
anum ite comunitãþi naþionale justificã cercetãri cît mai temeinice
de istorie parþialã. Ca exemplu, aº aminti moºtenirea trecutului sa-
ºilor ºi ºvabilor în cadrul minoritãþii naþionale germane din Trans-
i l v ania ºi, în general, din România, chiar dacã aceastã comunitate
–  asemenea celei greceºti din Transilvania – în urma celui de-al
doilea rãzboi mondial, dar mai ales în zilele noastre, este amenin-
þatã de pericolul dispariþiei totale. Cine ar putea nega cã ºvabii ºi în-
deosebi saºii au fost elemente constitutive ale trecutului Transilva-
niei  º i au avut un rol hotãrîtor în dezvoltarea fizionomiei acestei re-
g iuni? Pe lîngã specificul etnic, la fel de importantã este ºi cunoaº-
terea moºtenirilor religioase ºi confesionale, cu atît mai mult cu cît
–  d in motivele cunoscute – acestea au rãmas în afara cercetãrii
no astre istorice ºi, în general, a istoriografiei noastre.

Rezumînd rãspunsul meu la prima întrebare, eu aº cãuta solu-
þia nu în neglijarea sau chiar excluderea istoriilor parþiale, ci în flu-
xul de idei între ele ºi mai ales în scutirea istoriografiei de încãrcã-
tura politicã ºi exclusivismul naþional aproape fanatic. ªtim cã –
mai ales în România – este o utopie excluderea politicului din
º ti inþa istoriei, dar dacã istoria vrea sã rãmînã o ºtiinþã, ea trebuie
sã rãmînã la o distanþã cît mai onorabilã de tentaþia reflexiilor poli-
tice ºi ideologice.

În ce mã priveºte, eu aº avea obiecþii împotriva sugestiei de a
„cuprinde într-o unitate” textul în cauzã. Dupã pãrerea mea, ar în-
semna sã vrem prea mult. Înþeleg intenþia provocãrii, dar o aspira-
þie mai modestã nu stricã. Sã stãruim mai curînd pentru cunoaºte-
rea reciprocã în diversitate, fiindcã numai aceasta poate atenua ex-
c lus iv ismul atît de puternic în conºtiinþele naþionale ºi influenþa re-
laþia de subordonare dintre stãpînitori ºi supuºi.

Pînã acum am încercat sã rãspund, potrivit capacitãþii mele
m o deste, la conþinutul întrebãrii numãrul doi. Dar dezvoltarea
ºtiinþei istorice are exigenþele ºi condiþiile ei specifice. ªi în acest
domeniu unul din factorii principali este reînnoirea metodologiei
ºi a concepþiei. Nu mai puþin importantã este, însã, descoperirea ºi
cunoaºterea izvoarelor documentare. Cred cã în acest domeniu
mai independent de politicã ºi de ideologie ar merita sã facem mai
mult. Ce ar fi dacã, pentru descoperirea izvoarelor ºi aducerea la
lum inã a unor date noi, specialiºtii comunitãþilor naþionale ar cola-
bo ra în cadrul unor proiecte comune? Ar fi necesarã mai multã
des chidere ºi în acest sens. Ar fi binevenit, de exemplu, dacã arheo-
logii români, maghiari ºi germani ar lucra împreunã la sãpãturi,
atî t  pe teritoriul României cît ºi al Ungariei, cãci munca fãcutã cot
la cot înseamnã în sine ºi schimb de idei, obligînd pãrþile azi în
opoziþie sã-ºi confrunte opiniile.

Nu îmi place expresia „transetnic” ºi „supranaþional” din for-
m ularea celei de-a treia întrebãri. Dupã pãrerea mea, este imposi-
b i l  de imaginat un trecut transetnic sau supranaþional ºi, prin ur-
m are,  ºi o istorie de acest fel. Prin conþinutul lor, aceste concepte
pot fi aplicate doar în cazul epocilor în care naþiunile, comunitãþile
etnice,  încã nu au existat – asta pentru a explica lucrurile, exage-
rînd  chiar. Abordarea transetnicã, supranaþionalã, ar limita ºtiinþa
istoriei la un cerc prea restrîns. Calea de ieºire trebuie cãutatã în
co laborarea profesionalã dintre reprezentanþii diferitelor etnii ºi
naþiuni . Fãrã a subestima importanþa ºi cu atît mai puþin temeiul
schimbului de idei în materie, în condiþiile neprielnice de azi, eu
pot sã-mi imaginez o muncã mai eficientã pe terenuri mai neutre,
în sensul cã – dincolo de limbile obligatorii în specialitate – partici-
panþii sã cunoascã bine ºi limba celorlalþi. În rãspunsul meu la a
treia întrebare – fãrã sã exclud alte sfere propuse sau imaginabile
– eu vãd azi calea de ieºire într-o muncã în domeniul explorãrii ºi
publicãrii izvoarelor documentare.

Sintezele ºi lucrãrile parþiale privind propriul nostru trecut, pu-
blicate în cealaltã limbã, ar putea de asemenea sã faciliteze apro-
pierea. În istorie ºi în istoria literaturii au fost ºi sînt strãdanii în
acest sens, dupã pãrerea mea prea puþin apreciate. Cred cã ar fi ra-
þional sã luãm în seamã imaginea pe care o avem unii despre alþii,

tacte ºi conflicte  la nivelul discursului istoric, în sensul propriu, po-
zitiv al sintagmei.

1975, Cluj; UBB, Facultatea de Istorie ºi Filosofie, doctorand.



Doru RADOSAV

Un „pium desiderium”

1. Este dezirabilã o istorie a Transilvaniei. Dar ea este, deocamdatã,
un „pium desiderium” ºi cred cã va rãmîne astfel pentru mult timp
de aici înainte. Tot ceea ce s-a fãcut pînã în prezent argumenteazã
teo ria „paralelelor care nu se întîlnesc”. Cîºtigul istoriografic de pînã
acum este acela configurat de constatarea cã o istorie a Transilvaniei
nu este ceea ce s-a scris pînã acum sau, mai exact, cum n u trebuie
scrisã  o  istorie a Transilvaniei.

Este, totuºi, de remarcat cã existã cîteva contribuþii demne de
luat în seamã în toate istoriografiile „etnice”, care pot constitui un
punct de plecare ºi de… încurajare la o posibilã istorie a Transilva-
niei. Deocamdatã se poate realiza o analizã istoriograficã (un text-
o g l indã al istoriografiilor etnice) a ceea ce s-a scris ºi cum s-a scris
despre istoria Transilvaniei ºi care poate fi un substitut ad-hoc al
unei  reconstituiri istorice. O astfel de analizã poate provoca o serie
de concluzii politice, ideologice, metodologice asupra unui astfel de
subiect.
2. Po s ibile rãspunsuri: prin constituirea unor colective multietnice
de istorici; prin negocierea unor opinii controversate; prin asuma-
rea unor proiecte de lucru elaborate în detaliu etc. Toate acestea
po t f i  abordate în mãsura în care subscriem la faptul cã trecutul nu
es te controversat, el este un trecut ºi atîta tot, el trebuie evaluat ºi
reconstituit aºa cum este el sau în mãsura în care subscriem la
afirmaþiile lui Nietzsche º i  anume cã „faptele sînt interpretãri” sau,
la afirmaþia cã trecutul existã în mãsura în care noi scriem despre
el (Galbraith). Este improbabilã coabitarea între profesionalismul
de înalt nivel al istoricilor ºi istorici-îngeri. Doar dacã am gãsit un
„drum al intervalului” între utopie ºi realitate. Poate, cel puþin
deo camdatã, sã se scrie o istorie a proiectelor de istorie a Transilva-
niei, care rãmîne cea mai frumoasã ºi mai confortabilã formã de
istorie.
3. Toate problemele necesitã o abordare transetnicã pentru cã, dacã
am degaja doar unele dintre ele ca probleme transetnice am ajunge
de unde am pornit. Este posibilã, încã, o istorie a civilizaþiei transil-
vãnene multietnice, multiconfesionale, multiculturale, lecturate ºi
analizate printr-o grilã tropologicã, la graniþa dintre istorie–realitate
ºi imaginar.

Întrucît omul trecutului a trãit istoria întotdeauna la timpul pre-
z ent, ar fi de elucidat ºi apoi de reconstituit cum au trãit istoria (poli-
ticã, socialã, culturalã, economicã) oamenii de altãdatã? Este opor-
tunã, aºadar, o istorie „slabã” în antitezã cu una „tare” oficialã, ideo-
logizatã, instrumentatã.

1951, Timiºoara; UBB, Facultatea de Istorie ºi Filosofie, profesor; Biblio-
teca Centralã Universitarã, director; Sentimentul religios la români. O
perspectivã istoricã (sec. XVII-XX), Cluj, 1997.

Radu MÂRZA

Istoria mayaºilor
din Transilvania

1. Da, existã numai istorii parþiale ale Transilvaniei, lucru care
cred cã este cel mai grav impediment care se opune proiectului de
realizare a unei istorii „transetnice”. Existã Istoria Transilvaniei ºi
Erdély Története,  dar nu existã o… istorie a Transilvaniei, una care
s ã nu primeascã automat eticheta unei istorii naþionale. Pentru cã
fiecare dintre naþiunile (popoarele) Transilvaniei s-a grãbit, mai
ales în secolul al XX-lea, sã-ºi scrie istoria propriei ei Transilvanii. ªi
este vorba mai ales de români ºi maghiari. Sã nu uitãm însã cã mai
sînt ºi alte etnii în Transilvania, etnii care nu-ºi scriu propria lor is-
torie a Transilvaniei, ci istoria – de exemplu – mayaºilor din
Transilvania,  dar ele sînt la fel de autorizate sã scrie istoria Tran-
silvaniei.

O istorie „transetnicã” ar fi extrem de beneficã în condiþiile în
care, ca istorici, ne confruntãm frecvent cu tristul fenomen al exis-
tenþei unor istoriografii paralele (din nou, trebuie subliniat prima-
tul  istoriografiilor românã ºi maghiarã), care nu comunicã între ele
(ºi factorul economic nu e principalul impediment!), care nu se
cunosc. Existenþa acestor istoriografii paralele provoacã un discurs-
monolog. Adicã vorbitul în faþa oglinzii ºi autoadmiraþie.

O istorie „transetnicã” a Transilvaniei cred cã ar aduce – în
timp, fireºte! – numeroase beneficii culturii istorice transilvane. În
primul rînd, ar fi un semnal: începem sã scriem altfel, începem sã
scriem î mpreunã,  începem sã scriem nu despre ceea ce ne despar-
te, ci despre ceea ce ne uneºte. ªi vom avea surpriza sã descoperim
cã ne unesc mult mai multe lucruri decît am fi crezut, spre dispe-
rarea vameºilor care ne îngrãdesc comunicarea.
2. Prin cuvîntul „împreunã” s-ar pãrea cã am rãspuns, cel puþin
telegrafic, la acest al doilea punct al anchetei.

Dinco lo  de acest încurajator „împreunã” se aflã însã o mulþi-
me de probleme. Pornesc de la premisa cã orice lucrare istoricã
es te s ub iectivã, iar o asemenea lucrare ar fi ºi ea subiectivã. Vital
es te însã ca aceastã subiectivitate (de care nu trebuie sã ne fie fri-
cã! )  s ã nu fie una etnicã. Subiectivitate este însã ºi detaºarea, bu-
nul - s im þ ºi colegialitatea, iar eu cred cã aceasta este subiectivitatea
care trebuie sã caracterizeze o istorie „transetnicã” a Transilva-
niei.

Î n spatele acestor chestiuni teoretice, pe care nu am fãcut decît
s ã le  enunþ ºi care presupun o dezbatere foarte serioasã în cercurile
istorice care doresc scrierea unei asemenea istorii, se aflã însã as-
pec tele practice. Scrie o persoanã, mai multe? Un colectiv larg? Pe
ce c riterii vor fi aleºi? Etnice? Va fi un român, un maghiar, un sas,
un ev reu, un þigan, un armean sau un slovac care-ºi va scrie pro-
pria sa bucãþicã de istorie transilvanã? Sau va scrie istoricul român
des pre „regimul dualist”, iar cel maghiar despre subiectul „Mihai
Viteazul”, iar slovacul despre colonizarea saºilor iar evreul despre
colonizarea slovacilor?

Cred cã soluþia se aflã altundeva decît în… algoritmuri. Ea se
aflã în… competenþã. De ce sã nu scrie istoricul (arheologul) spe-
cialist în migraþii împreunã cu medievistul bun cunoscãtor de iz-
v o are ºi eventual cu lingvistul despre migraþii? De ce sã nu scrie sla-
v istul despre aºezarea slavilor în Transilvania ºi despre relaþiile cu
m oravii sau cu bulgarii? De ce sã nu scrie bizantinologul despre
impactul politic, cultural ºi religios al Bizanþului asupra românilor,
ungurilor ºi slavilor din Transilvania? De ce sã nu discute orienta-
l i s tul ºi turcologul marea invazie mongolã ºi relaþiile cu Înalta Poar-
tã? De ce n-ar putea scrie cunoscãtorul Renaºterii central-europe-
ne sã discute pe omul, clericul ºi umanistul Olahus,  fãrã a trage
co nc luz ii grãbite de pe urma numelui sau carierei sale? De ce sã nu
scrie istoricul secolului al XVIII-lea despre Aufklärungul transilvan,
despre relaþia Transilvaniei, a etniilor ºi indivizilor ei cu Viena, Ro-
m a ºi Göttingenul?

Da,  c red cã ar trebui sã ne închipuim o asemenea istorie „trans-
etnicã” sub forma unei cãrþi de mari dimensiuni (dar în general
despre Transilvania se scriu numai cãrþi de mari dimensiuni, pe
care le numim – deloc admirativ – „cãrãmizi”), scrisã de un nu-
m ãr mai mare de autori. Pe de altã parte, o asemenea lucrare n-ar
trebui sã rãmînã o simplã culegere de studii, ci sã aibã unitate in-
terpretativã ºi stilisticã.

ªi un lucru fundamental pentru succesul ideii de istorie „trans-
etnicã”: este nevoie de mai multe asemenea istorii, la fel cum este
nev oie de manuale de istorie alternative. Istorie/manual alternativ
înseamnã opinii, opþiuni, dezbatere. Mai multe asemenea istorii ar
demonstra cã ideea în sine nu este doar un experiment interesant,
ci cã poate deveni exerciþiu zilnic ºi ar trezi interesul istoricilor cu-
fundaþi în istoriografiile lor paralele. Nu numai al transilvãnenilor,
c i  ºi al celor de dincolo de munþi, fluvii etc., care vãd Transilvania
nu ca pe un spaþiu multicultural bine individualizat (ne individua-
lizeazã pînã ºi frontierele pe care le creãm ºi le traversãm zilnic), ci
ca pe o provincie, unde provincie nu are sensul uºor protestatar al

titlului revistei, ci sensul de marginalitate, inferioritate la care ne
condamnã Capitala.
3. Pro blemele care necesitã obligatoriu o abordare „transetnicã”?
N-aº vrea sã se înþeleagã cã cele pe care le-am enumerat mai sus ar
f i  neapãrat probleme divergente în istoriografiile paralele. Iar pro-
bleme care necesitã obligatoriu o asemenea abordare? Cred cã toa-
te. Adicã întreaga istorie a Transilvaniei. Sigur cã existã subiecte
mai controversate decît altele, dar însãºi realitatea coexistenþei mai
m ul tor istoriografii paralele ºi a mai multor istorii naþionale ale
Transilvaniei face ca totul în istoria transilvanã sã necesite o abor-
dare „transetnicã”. Sã nu uitãm cã, istorici fiind, ne lovim zilnic de
chestiuni controversate, încît ajungem frecvent în strania situaþie
de a cãuta în cealaltã istorie a Transilvaniei rãspunsuri la întrebãri
pe care propria ta istorie a Transilvaniei nu þi le dã. ªi, dincolo de
etnii (pentru cã prefixul trans- al acestui interesant adjectiv „trans-
etnic” se potriveºte ºi altor domenii decît celui etnic), trebuie sã
avem în vedere cã existã confesiuni ºi ideologii aplicate politic, aºa
încît nici mãcar o istorie naþionalã a uneia dintre Transilvanii nu se
poate scrie.

1974, Alba Iulia; UBB, Facultatea de Istorie ºi Filosofie, asistent; Studii de
istoria Transilvaniei. Omagiu profesorului Pompiliu Teodor, Cluj,
2000.

Toader NICOARÃ

Fãrã prejudecãþi

1. Î ntrebarea este binevenitã. Evident cã este dezirabilã o istorie a
Transilvaniei care sã sintetizeze trecutul tuturor comunitãþilor care
trãiesc sau au trãit în acest spaþiu. Dar aceastã chestiune presupu-
ne în subsidiar o serie de probleme prealabile.

Î nainte de toate, se cuvine realizatã o dezideologizare (în sensul
renunþãrii la orice fel de partizanat) a istoriografiilor, precum ºi
el im inarea unor prejudecãþi puternice, nu numai din mintea isto-
ricilor, dar ºi din mintea oamenilor comuni, care vin cu ele de
fo arte departe. Din nefericire, asistãm în continuare la un soi de
ghettoizare intelectualã a fiecãrei comunitãþi etnice. Dialogul dezi-
rab il rãmîne în continuare periferic, în ciuda declaraþiilor de bune
intenþii.

L ipseºte un dialog sistematic ºi o colaborare între istoricii care
au ca obiect de studiu istoria Transilvaniei. Fãrã îndoialã, s-au reali-
zat anumite contacte, mai ales în entuziasmele puerile ale anilor
’90  dar – o ºtim foarte bine, la români cel puþin –, entuziasmele nu
dureazã foarte mult. Cît despre maghiari, ei n-au fãcut decît sã con-
tinue buna tradiþie, ºi sã publice dupã 1990, în limbi de circulaþie, o
istorie a Transilvaniei scrisã tocmai în epoca comunistã, în care re-
gãsim mai vechi poncife ale istoriografiei maghiare. În ce-i priveºte
pe istoricii saºi, ei îºi reconstituie cu tenacitatea cunoscutã istoria
p ro priei comunitãþi, cu nostalgia patriei natale pierdute. Nu existã
nici preocupãri sistematice de dialog, ºi nici un forum ºtiinþific care
sã patroneze dialogul. Desigur, se vorbeºte tot mai mult despre un
transilvanism, ca despre un curent cultural ºi istoriografic, dar rã-
mîne de vãzut dacã un asemenea fenomen are cu adevãrat consis-
tenþã (ºi evoluþiile recente ridicã mai degrabã semne de întrebare
decît certitudini), ºi dacã, ca instrument metodologic el ne poate
ajuta realmente sã rezolvãm problema.

Lipsesc specialiºtii dotaþi cu instrumentarul istoriografic nece-
s ar s pre a duce la bun sfîrºit un asemenea deziderat. Este tot mai
greu sã gãseºti astãzi specialiºti în paleografie latinã sau paleografie
m aghiarã ºi germanã, dar în acelaºi timp, chiar specialiºti care sã
aibã o bunã cunoaºtere a celor trei istoriografii (românã, maghiarã,
sãseascã) cel puþin. Or, în lipsa acestor instrumente, este dificil de
co nceput o istorie a Transilvaniei scrisã altfel decît au fãcut-o cele
de pînã acum.

Revenind la întrebare, fireºte cã este dezirabilã, se poate scrie,
dar nu ar fi, într-o primã încercare, decît o juxtapunere a celor trei
puncte de vedere înainte amintite. Cu siguranþã cã ºi acest fapt ar fi
un cîºtig important, admiþînd cã se poate realiza.
2-3. Dupã opinia mea, o asemenea întreprindere nu se poate con-
cepe într-o perspectivã imediatã. Este nevoie de o activitate prepara-
torie prealabilã, în care – printr-un dialog susþinut de cãtre istorici
aparþinînd celor trei istoriografii – ar trebui identificate, pe baza
unei examen foarte critic a ceea ce s-a scris pînã acum, problemele
care se cuvin neapãrat tratate, ºi mai ales perspectiva din care sã fie
ele analizate. Senzaþia mea este cã s-ar constata atunci mai ales o
mulþime de probleme nu lipsite de importanþã, care ar trebui resti-
tuite în prealabil ºi despre care nu avem pînã în momentul de faþã
cercetãri. Mã gîndesc la toate problemele puse de noua istorie, lega-
te de tipul de familie, de specificul habitatului, de condiþia femini-
nã,  de o nouã istorie socialã etc. care trebuiesc restituite prealabil
p rin cercetãri punctuale.

Un al doilea aspect þine de nevoia unei istorii a civilizaþiei reali-
zatã dintr-o perspectivã comparatã. În opinia mea, dacã o dezirabilã

istorie a Transilvaniei va rãmîne cantonatã doar în sfera istoriei po-
litice, a unei istorii politice tradiþionale, ea nu va putea aduce nimic
nou ºi vom recapitula lucruri pe care le ºtim deja. Istoricii de pînã
acum au privilegiat mai ales momentele de confruntare, de crizã,
de rupturã, au recuperat mai ales diferenþele. Ori, relevînd aceste
momente se naºte senzaþia cã ele au ocupat totul, cã n-a existat de-
c î t confruntare. Dacã urmãrim toate trei istoriografiile, vom consta-
ta cã ele s-au focalizat cu predilecþie asupra unor momente memo-
rabile, precum: 1437, 1526, 1784, 1848, 1918, 1940; de altfel, în
jurul cãrora s-au publicat ºi colecþiile de documente. Dar între
aceste perioade oamenii s-au nãscut, au trãit, s-au iubit, au murit,
în ritmurile unei vieþi cotidiene care este ºi ea bogatã, spectaculoasã
ºi care trebuie cu necesitate restituitã pentru a avea dimensiunea
p lauzibilã a unei Transilvanii multiculturale. Este nevoie de o isto-
rie a civilizaþiei în Transilvania, singura în care îºi pot gãsi locul pe
care l-au ocupat toate comunitãþile etnico-naþionale, cu specificul
s tructurilor proprii în interiorul cãrora s-au manifestat. Ne putem
imagina o astfel de istorie comparatã a habitatului transilvan, ro-
mân, maghiar, sãsesc, cum ne putem imagina, de asemenea, o is-
torie a tipului de familie la români, maghiari, secui, saºi, ºvabi etc.,
ca sã nu mergem mai departe ºi sã gîndim o istorie a iubirii sau
una a sentimentelor ºi atitudinilor în faþa morþii în civilizaþia Tran-
silvaniei.

N u neapãrat o abordare transetnicã, ci o abordare fãrã prejude-
cãþi etnice sau etnico-naþionale, ideologizante a oricãror probleme
care s-au manifestat în spaþiul transilvan. Nu se pune problema de
a lãsa la o parte chestiuni ºi momente dificile spre a face o istorie
împãciuitoristã, ci de a accepta anumite evidenþe, lecturate însã fã-
rã prejudecãþile celor care au participat la ele sau fãrã prejudecãþile
no astre, de oameni trãitori la acest început de mileniu.

1956, Mãriºelu (jud. Bistriþa-Nãsãud); UBB, Facultatea de Istorie ºi Filo-
sofie, decan, conferenþiar; Transilvania la începuturile timpurilor mo-
de rne (1680-1800). Societate ruralã ºi mentalitãþi colective, Cluj,
1997.



Jacques LÉVY

Federalitate verticalã,
federalitate orizontalã

Pro blema poate fi formulatã astfel: cum sã faci pentru ca fiecare
geotip, fiecare situaþie spaþialã sã dispunã de un decupaj politic
adecvat spaþialitãþii c ivile? Po þi pleca de la ideea cã fiecãrui „nivel” al
problemelor trebuie sã-i corespundã un „nivel” similar pentru a
produce soluþii, ceea ce poate fi exprimat prin ideea auto-organizã-
rii spaþiale. Federalismul – sau mai bine federalitatea – apare astfel
d rept cea mai bunã schemã pentru a traduce politic ideea auto-or-
ganizãrii spaþiale.

Putem defini federalismul drept ideea cã un agregat social dat
(un individ sau un grup) e posibil sã aparþinã simultan mai multor
societãþi. Aceastã concepþie urcã în mod clar pînã la acel moment al
i storiei „dorsalei europene”1 (între începutul Reformei ºi Rãzboiul
de Treizeci de ani) unde dezvoltarea oraºelor ºi fragmentarea state-
lor de tip feudal, accentuatã ºi de pluralismul religios, creeazã posi-
bilitatea unui raport de forþã echilibrat între diferitele puteri. În
aceastã conjuncturã ºi în aceastã situaþie, împãrþit între Principatul
Westfaliei, Comitatul de Nassau ºi cel al Frisiei Orientale, ºi-a conce-
put Johann A lthusius politica sa2 .

Dificultatea definirii clare a unui nivel unic de suveranitate îl
co nduce pe Althusius sã porneascã din nou de la necesitatea, pentru
fiecare individ, de a aparþine unei comunitãþi, mai întîi infrasocieta-
lã,  apoi societalã, ºi deci sã se gîndeascã la posibilitatea unei cascade
de coalescenþe întemeiate pe asocierea voluntarã, pînã la imperiu.
Proiectul apare, de fapt, ca unul modest, înrãdãcinat în sistemul fe-
udal, iar gradul sãu de inovaþie rãmîne ambiguu: modelul etnico-te-
ritorial al Heimat-ului, el însuºi puternic influenþat de holismul fa-
m i l ial, îi serveºte de matrice intelectualã. Va trebui sã aºteptãm fe-
deralismul american, practicat începînd cu 1787, dar teoretizat un
secol mai tîrziu3 , pentru ca individul sã devinã principiul organiza-
tor. Din proto-federalismul Renaºterii se degajã un pragmatism par-
ticularist cãruia i se poate opune dogmatismul universalist al Revo-
luþiei  Franceze. Construcþia statului se face subtil, fãrã iruperea bru-
talã a unui holism abstract, dar prin combinarea suplã a holismelor
pre-existente. Principiul original al federalismului pune accentul pe
imanent (foedus = alianþã) spre deosebire de cel al statului unitar,
a cãrui  transcendenþã þine de sacru. Aceastã desacralizare a statului,
permisã de circumstanþe, culmineazã prin deierarhizarea locurilor
puterii, fiecare dintre ele beneficiind de o suveranitate comparabilã
chiar dacã numai unele dispun de „maiestate” geopoliticã. Aici e
m area diferenþã faþã de feudalitate, unde întrepãtrunderea spaþiilor
este de nedespãrþit de principiul ierarhic. În pofida aparenþelor, foe-
dus ºi feodum  nu fac parte din aceeaºi familie4.

Þ îºnit dintr-un context specific, federalismul poate fi considerat
d rept o metodã de mare amploare istoricã, pentru a gîndi nu doar
pluralitatea scãrilor de legitimitate existente ci ºi pentru producerea
noilor scãri. Pe de o parte, odatã principiul admis, nu e greu sã i se
adauge niveluri de competenþã în sus ºi în jos. Fiecare percepe as-
tãzi relaþia puternicã existentã între dezvoltarea autonomiei locale ºi
reg ionale ºi construcþia europeanã, ºi nu doar pentru cã ar fi vorba
de încolþirea statului-naþiune, ci ca aplicare a aceluiaºi principiu ge-
neral al subsidiaritãþii. Pe de altã parte, absenþa ierarhiei puterilor
nu doar cã nu împiedicã, ci implicã o ierarhie a valorilor. Într-ade-
vãr,  cum sã arbitrezi conflictele de competenþe ºi de acþiune între di-
feri tele instanþe egal de legitime? Sistemele federale au dat toate ace-
laºi rãspuns: dreptul se întemeiazã pe moralã, iar morala nu poate
fi decît universalã. Ar pãrea atunci logic sã ne gîndim cã universalis-
m ul  enunþurilor poate fi atins cel mai uºor prin universalitatea
enunþãtorilor: cu cît mai numeroºi sînt cetãþenii, cu atît mai puþin
m are este riscul ca o parte dintre ei sã impunã ocoliºuri particula-
riste principiilor vieþii în comun. Temeiul spaþial ultim al sistemului
jurid ic trebuie, deci, sã fie scara cea mai cuprinzãtoare. De unde ne-
cesitatea ca o instanþã federalã sã controleze conformitatea acþiunii
instanþelor federate cu principiile comune. Dar cum e convenabil sã
se evite o cucerire ilicitã a puterii de cãtre eºalonul superior, trebuie
sã ne asigurãm cã instanþa de control este independentã. Astfel s-au
co nstituit în statele federale mai curînd decît în statele unitare ase-
m enea instituþii (Curtea Supremã, Tribunalul Constituþional). Dacã
Curtea I nternaþionalã de Justiþie de la Haga este în primul rînd un
tribunal de arbitraj al litigiilor dintre state, dacã Curtea Europeanã
de Justiþie de la Luxemburg se limiteazã la interpretarea dreptului
co m unitar, atunci vedem bine cum aceste douã jurisdicþii pot evo-
lua ( ºi deja acesta este cazul celei de a doua cu luarea în posesie a
m o ºtenirilor individuale) în sensul unei jurisdicþionalizãri stabile
ºi  a unei pre-eminenþe asupra drepturilor statelor. De la tratatele cã-
ro ra li se acordã inevitabil primatul asupra drepturilor naþionale se

trece la un drept internaþional care li se impune tuturor, apoi la pro-
ceduri politice, juridice, ºi poliþiste destinate sã le punã în aplicare.

M etoda federalistã poate fi deci aplicatã pînã la scarã mondialã,
chiar dacã, în stadiul actual, rezultatul se aseamãnã mai curînd cu
un condominium vag confederal decît cu o federaþie. Avantajul fede-
ral i sm ului este cã produce universalul fãrã a impune un principiu
o rganizator unic (naþiunea, de exemplu), ci admiþînd cã diversitatea
scãri lor civile funcþionale (cea dintr-un oraº ºi cea de pe un conti-
nent) fondeazã diversitatea structurilor politice pertinente – ceea ce
este un rãspuns la obiecþia dupã care Europa, nefiind o naþiune, nu
ar putea deveni un teritoriu societal. Federalismul asumã deci ideea
unei spaþialitãþi complexe ºi relaþia ineluctabilã dintre substanþã ºi
scarã. Echilibrul sãu este asigurat de libera alocare pe piaþa spaþialã
a pãrþii inalienabile a suveranitãþii pe care o deþine fiecare individ. În
versiunea sa modernã, federalismul presupune o deholizare totalã
a cetãþeniei. Este triumful suveranitãþii populare (în opoziþie cu
suveranitatea naþionalã,  simplã legitimare a statului prin supuºii
lui) , însã fãrã derivele comunitare ale lui Rousseau.

Ceea ce caracterizeazã demersul federalist este sensibilitatea
pentru diversitatea situaþiilor spaþiale. Regionalizarea progresivã ºi à
la carte care se realizeazã în Spania este un bun exemplu. La fel, se
poate considera drept federalist decupajul competenþelor între dife-
ri tele instanþe ale local government- ului în Marea Britanie: fiecare
nivel al organizãrii urbane, de la metropolã la infra-urban, dispune
de o organizare administrativã specificã pentru a rãspunde unor
probleme specifice. Dar asta nu înseamnã cã spaþiul politic ar fi un
reflex pasiv al spaþiului civil. Principiul auto-organizãrii poate fi sufi-
cient de puternic pentru a deplasa pînã la un anumit punct limitele

funcþionale: e ceea ce se vede în Germania, unde mai multe
 Land- uri (în special Renania-Palatinat ºi Renania de Nord-Westfalia)
s-au nãscut din hazardul zonelor de ocupaþie din 1945. Ponderea pe
care o dã autonomia politicã Land -ului a permis sã se facã din aces-
te regiuni realitãþi care depãºesc de departe doar decupajul adminis-
trativ. Aici, politicul joacã un rol activ în definirea geotipurilor.

Dar cum sã fie conciliat principiul federalist aplicat mai curînd,
pînã azi, unor teritorii tradiþionale, cu tendinþele noi ale dinamicii
spaþiale? Rãspunsul constã, fãrã îndoialã, în luarea în considerare a
diferitelor tipuri de identitãþi spaþiale, ºi în special a diferitelor tipuri
de substanþe ºi de metrici. Aceasta conduce la lãrgirea federalismu-
lui ºi la distingerea a douã tipuri de federalitãþi. Federalitatea verti-
calã corespunde articulãrii spaþiilor societale, or o societate com-
p lexã solicitã exhaustivitatea unui teritoriu în care sã-ºi poatã dispu-
ne un proiect pe termen lung, în legãturã cu care nu se pot enunþa
în avans toate efectele spaþiale (funcþia transcendentalã). Tocmai
acesta este cazul nucleului dur al funcþiei politice: o democraþie re-
p rezentativã implicã, într-un moment dat, demarcarea societãþii po-
litice ca actor ºi ca mizã. În absenþa acesteia autoresponsabilitatea –
co nd i þie a suveranitãþii – ar dispãrea. Aceasta presupune partiþia ºi
îmbinarea, cu condiþia de a face decupajul politic sã corespundã pe
cît posibil realitãþii societãþilor. Societãþile urbane constituie, în mod
lo g ic , primul eºalon al acestei federalitãþi verticale ºi luarea în consi-
deraþie a realitãþilor, primul moment al aplicãrii sale. Dar metrica
þãrii nu epuizeazã spaþialitatea socialului, existã ºi alte spaþialitãþi

sociale. Indivizii, ºi în general unitãþile sociale, constituie spaþii pro-
l i ferante ºi prin acest fapt aparþin mai multor societãþi de aceeaºi
scarã.

A ceasta este originea federalitãþii orizontale. Ea cuprinde o di-
m ensiune teritorialã care, graþie limitelor sale transgresive sau vagi,
co m penseazã insuficienþele teritorialitãþii societale (regiuni trans-
frontaliere, miºcãri culturale); ea mai este fãcutã din rizomi, reþele
fãrã limite fixe deschise spre lumea exterioarã, care reprezintã spa-
þiul relaþional tipic al indivizilor. Federalitatea orizontalã dã seama
de p roeminenþa teritorialã ºi reticularã a spaþialitãþilor multiple asu-
p ra spaþiilor societale. Ea permite, astfel, substanþelor nonsocietale
sã se spaþializeze inclusiv în forme politice consultative sau partici-
pative.

Limitele teritoriului
Trebuie, oare, sã considerãm federalitatea orizontalã drept un
ersatz,  o  tranziþie provizorie cãtre o corespondenþã perfectã între un
spaþiu civil ºi un spaþiu politic? Da, dar nu numai. Reþelele econo-
miei-lumi au trebuit sã ocoleascã partiþiile statale ºi se poate conce-
pe începînd de azi o societate-lume în spaþiul cãreia aceastã proemi-
nenþã n-ar mai fi necesarã. Totuºi, chiar ºi în cazul cînd toate scãri-
le, de la local la mondial, ar fi delimitate de spaþii societale, aceasta
n-ar interzice, ci dimpotrivã, ar stimula, in terspaþialitatea diferite-
lor elemente ale acestor societãþi. Dacã aparþinem mai multor scãri
ale societãþii, este pentru cã sîntem produºi de ºi producem spaþii –
teritorii ºi reþele – la mai multe scãri. Iar viaþa în societate este toc-
m ai  un mijloc pentru ca diferitele realitãþi sã corespundã acestui
nous co-existent. Altfel spus, autonomia nu este privilegiul societãþii
luate ca un tot. Elementele ei constitutive, la toate scãrile, dispun –
ºi vor dispune tot mai mult – de o autonomie la înãlþimea capitalu-
lui social, ºi mai ales spaþial pe care-l posedã. Nu existã, deci, vreun
motiv de a gîndi cã integrarea interscalarã a societãþilor într-o fede-
ralitate verticalã completã diminueazã capacitatea membrilor lor de
a produce noi spaþii. Orice proiect teritorial de societate trebuie sã
asume limitele limitelor sale.

Spaþiul se prezintã, deci, ca o dimensiune a „sistemismului dia-
lectic” al dinamicii sociale: elementele sistemului sînt animate de
logici (ºi mai ales de finalitãþi) nereductibile la logica rezultantã, ºi
to cmai asta face sã evolueze sistemul.

To tuºi  este convenabil ca, pentru a asigura ca aceastã maºinã
co m plexã sã se miºte fãrã prea multe pagube, sã existe un consens
m inimal asupra definirii unei societãþi. Cea mai mare parte a con-
flictelor armate actuale provin din proiectarea de cãtre un grup, o
o rganizaþie sau un stat, a unei idei de societate cãreia realitatea îi
opune rezistenþã. Spaþialitãþile mitice, produse de apartenenþele co-
munitare (mai cu seamã etnice, teritoriale, religioase, statale), adi-
cã neintegrînd principiul heterogenitãþii ca fiind necesar întregii so-
cietãþi, sînt cei mai rãi duºmani ai liberei desfãºurãri a modernitãþii
spaþiale. Noþiunea de „popor”, detaºatã deopotrivã de teritorialitatea
so c ietalã ºi de cetãþenia individualã, rezumã o bunã parte a acestei
m i tizãri. Aºa cum se vede în Bosnia-Herþegovina tocmai în numele
ex istenþei unui „popor” sîrb poate utiliza un stat forþa pentru a în-
cerca sã împiedice construirea unui spaþiu politic totuºi deschis ºi
democratic. Mitul poporului sîrb este de douã ori negator al realu-
lui: el refuzã istoricitatea, apropriindu-ºi Kosovo, populat 90% de al-
bano foni, sub pretextul cã acest pãmînt a fost odinioarã sîrbesc; el
respinge cetãþenia indivizilor ºi constituirea majoritãþilor politice in-
c lusiv în cadrul unui stat multinaþional în care sîrbii, minoritari, ar
avea drepturi egale cu ale celorlalte naþionalitãþi. Co-existenþa spa-
þialitãþilor nu poate începe, cine s-ar îndoi, decît dacã Celãlalt are
dreptul sã existe.

Federalismul, în varianta sa lãrgitã, apare ca o utopie pertinentã,
f i indcã e de douã ori actualã pentru umanitate : e universalã (adevã-
ratã p retutindeni) ºi universalizantã (adevãratã pentru toþi). Aceastã
geo grafie a individualismului societal rãmîne, totuºi, foarte rezo-
nabilã ºi, aidoma tuturor utopiilor, nu inventeazã decît ceea ce exis-
tã; ea se mulþumeºte sã recunoascã cã spaþiul este fãcut dintr-o di-
versitate de substanþe, de metrici ºi de scãri; cã acestã diversitate es-
te una care compune existenþa-în-lume al societãþilor ºi al mem-
brilor lor. Cã prin conºtienþizarea aceastei realitãþi profunde sîntem
invitaþi sã tragem toate consecinþele practice din ea.
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Note
1       „Coridorul comercial”, teritoriul ce se întinde de la valea Tamisei,

p rin Þãrile de Jos, valea Rinului, pînã la Italia de Nord. (Red.)
2       Johann A lthusius [Johannes Althaus] (1557-1638), Politica

methodice digesta (1603), Cambridge (Mass), C.J. F reidrich,
1932.

3       A. Hamilton,  J. Madison,  J. Jay, The Federalist (1887-1888).
4       În timp ce foedus vine de la fides (= încredere), originea terme-

nului de foedum  o  gãsim în rãdãcina francã fehu  sau fehod
(= vite).



KELEMEN Attila

Post-postmodernii

În anul 2001 pe plan global existã aproximativ cîteva milioane,
trãiesc în prima lume, au 30-40 de ani, studii superioare, cîºtigã
bine ºi tot mai bine, lucreazã în principal în sectoarele media,
marketing sau IT. Încrederea, dragostea, francheþea, sinceritatea
nu sînt noþiuni necunoscute pentru ei. Totuºi, mi se pare intere-
sant sã încerc sã descriu situaþia în care se aflã. Ei constituie su-
biectul acestui material.

(Pesemne, noþiunea vitezei va fi cea pe care va trebui
sã o suprimãm în viitorul apropiat. Am aceastã pãrere pentru
cã în  cele ce urmeazã folosesc aceastã noþiune aproape fãrã
criticã.)

1.  Viaþa cotidianã
Problematica lui Dumnezeu
Exis tã Dumnezeu? În aceastã formã, întrebarea este inexactã. În-
trebarea corectã s-ar pune în felul urmãtor: existã Dumnezeu,
dacã nimic nu aminteºte de El? Adicã: nu-i aºa cã nu existã
Dumnezeu, de vreme ce pare sã existe? Poziþia în problematica
legatã de Dumnezeu este determinatã de ceea ce pare mai vero-
s imil în tr-o situaþie datã. Fiindcã, va sã zicã, ceea ce este mai pro-
babil,  este fals. Absenþa naºte afirmare, prezenþa naºte negare:
aceasta este logica post-postmodernismului. Nu existã certitudi-
ne fermã, soluþia o reprezintã discriminarea adevãrului care li-
cãreº te mai intens. A-l vedea pe Dumnezeu în sclipirea unei pi-
cãturi de rouã – nu este imposibil, nu e relevant, nu e rãu, nu e
profesional.

Calitãþile
Post-postmodernul:
·  independent de faptul cã seminarizeazã literaturã maghiarã
veche sau proiecteazã mecanisme pentru scaune ergonomice,
gîndeº te în piaþã, în marfã, în cerere, în marketing. Indiferent
cã ºi-a propus sã scrie istoria unei noþiuni sau sã distileze un
par fum, printre premisele lui figureazã cã poate funcþiona nu-
mai ceea ce are, într-un sens sau altul, o piaþã de desfacere. Îl

in tereseazã ceea ce se întîmplã pe piaþã, cunoaºte proporþiile ºi
nu  poate sã nu observe cînd, din greºealã, într-o ºtire din presã
se vorbeº te de milioane de dolari în loc de miliarde.
·  primeºte cu dezinteres marile adevãruri ale micilor savanþi.
·  bãrbat, nu considerã femeile ca fiind fiinþe inferioare.
·  este orientat spre succes, þelul succesului nu sînt banii, decît
în  mãsura în care aceºtia ilustreazã sau favorizeazã succesul.
·  comunicarea este o chestiune strategicã pentru el ºi de aceea
o þine sub control. Uºurinþa alternãrii între diferite planuri de co-
municare este o calitate indispensabilã. Sã ne gîndim la faptul cã
deciz iile sînt pregãtite de comunicare, iar deciziile determinã
prezentul cel mai actual. Comunicarea are nivele ºi nivele, cor-
puri ºi corpuri de armatã, strategii ºi strategii. Îºi dezvoltã ºi îºi
diferenþiazã conºtient arsenalul pentru cele mai diverse situaþii
de comunicare. Schimbarea retoricii este o chestiune tehnicã,
nu eticã.

·  este un turist în comunitatea naþionalã din care face parte.
Comunitarul ºi naþionalul reprezintã pentru el nu mai mult de-
cît o  asociaþie aleatorie.
·  reglementeazã cine, cînd, în ce condiþii îl poate contacta. De
regulã, cartea lui de vizitã nu conþine toate posibilitãþile în care
poate fi contactat, iar telefonul lui este frecvent închis.
·  este hiperinformat. Nu obþinerea informaþiilor, ci conecta-
rea, legarea inteligentã a acestora în sistemul de cunoºtinþe
cons tituie munca intelectualã – ceea ce rãmîne în afara acestor
relaþii ,  ceea ce rãmîne atomizat, va dispãrea.
·  are înclinaþii epicureice. Odihna ºi plãcerea-satisfacþia repre-
z intã acelaºi lucru pentru el. Aceastã situaþie rezultã în parte din
faptu l cã ºi odihna este raþionalizatã, proiectatã pînã la limitã.
·  foloseºte frecvent expresii vulgare. Vulgaritatea descrie suc-
cint ºi intens o atitudine, ceea ce economiseºte timp ºi energie
vorbitorului. Vulgaritatea nu mai este o problemã stilisticã, ci
una tehnicã.

Dinamica
Situaþie: Aceastã investiþie aduce un profit sigur.
Rãspuns greºit: Atunci check out repede!
Rãspuns corect: Nu mã intereseazã profitul dacã domeniul în-
suºi nu este dinamic.

Cerere
Situaþie: Exis tã ceva nou, dar nu ºtiu dacã existã cerere.
Rãspuns greºit: Dacã nu existã o cerere clarã, nu mã intereseazã.
Rãspuns corect: Cîtã muncã ºi ce cheltuieli presupune crearea
cererii?

PR
Ch iar ºi mare parte din lucrãrile care necesitã creativitate pot fi
realizate prin jocul de taste copy-paste. Ceea ce nu se poate face
aºa, este deja PR.

Comercialul
Ceea ce este de prost gust, rãsuflat, stupid, dar are succes pe pia-
þã, meritã o oarecare consideraþie tocmai din cauza succesului.
Comercialul este în legãturã neîntreruptã cu acel ceva pe baza
cãruia funcþioneazã piaþa ºi din acest motiv, într-un fel sau altul,
totu l se defineºte în raport cu comercialul. Comercialul este opu-
sul culturii de nivel înalt numai în mãsura în care cultura de ni-
vel înalt nu este capabilã de modernitate. Comercialul nu începe
acolo unde se terminã cultura de nivel înalt – acest fapt nu mai e
nici mãcar o evidenþã, ci un loc comun care, pe bunã dreptate,
atrage suspiciuni asupra celui care îl enunþã.

2. Timpul, în general
Nu existã moment petrecut în uitarea prezentului. Nicicînd pre-
zen tu l nu  a fost atît de întins ºi trecutul atît de fixat ca acum. Însã
trãirea radicalã a prezentului rezultã din scurt-circuitarea tim-
pului, nu dintr-un fel de carpe diem; acum nu mai este vorba de
trãirea clipei, ci de exploatarea, cotropirea ei. Toate acestea în
scopul stãpînirii prezentului.

Es te important de remarcat faptul cã, între puterea în prezen-
tu l curent ºi puterea într-un prezent viitor, diferenþa este semni-
ficativã. În primul rînd pentru cã viitorul rezultã din mitologia de
odin ioarã, uzatã ºi prea exploatatã a timpului: practic, este vorba
de o machetã în care
viitorul este imaginea
apropierii de trans-
cendenþã, telosul tim-
pu lui moral. Însã
transcendenþa se în-
ceþoºeazã odatã cu vii-
torul, iar ca urmare,
v iitorul devine treptat
un prezent întins*.
Cine vorbeºte despre
v iitor, o face din lipsã
de gust retoric sau din
capriciu feminin de
s fîrºit de secol. Viito-
rul îºi pierde sensul
pentru cã nu îl leagã
n imic de trecut, arcul
pe care aºteptarea
misticã l-a întins între
prezent ºi viitor nu
mai existã.

În  mod paradoxal,
v iitorul este prezent
numai prin interme-
diul imaginilor din
amintiri. Aceste imagini pot fi evocate de albumul de fotografii de
familie rãsfoit de Crãciun, de vise sau de prezentul istoric al unor
filme mai lirice. Dar acestea sînt boarfe. Orizontul se formeazã
de-a lungul altor lucruri.

Divizarea timpului
Pe mãsurã ce viitorul pierde teren în gîndire, þinuturile cucerite
sînt încorporate de prezent. Viitorul doar a fost, dar nu va fi, ci
este.

Timpul prezent, în curs de dilatare, este divizat de decizii. A
lua o decizie înseamnã a lansa pe drumul sãu prezentul cel mai
actual. Dilatarea prezentului are ca efect lãrgirea arenei vectori-
lor de decizie ºi, implicit, înmulþirea vectorilor. În acest sistem
viteza funcþioneazã ca o dovadã a existenþei (mã accelerez, deci
exis t) , iar existenþa împinsã pînã la limitã se întruchipeazã în cri-
za de timp (mã arunc în cel mai puternic curent, eu). Criza de
timp este modul de existenþã a post-postmodernului autentic –
în  mãsura în care tragicul este posibil acum, aceastã existenþã
es te tragicã. Menþinerea prezentului, menþinerea dovezii existen-
þei,  acþionarea vitezei, crizã de timp etc. – acestea nu meritã mai
multã risipã de cuvinte.

Primul loc comun
„Accelerarea timpului produce aglomerarea situaþiilor de deci-
zie. Existã riscul ca în timpul disponibil pentru luarea deciziei, la
scarã umanã, sã nu se mai poatã reacþiona.”

Logica pulsaþiei deciziilor dilatã prezentul ºi accelereazã tim-
pu l, iar nu timpul aglomereazã agenda deciziilor. Cine nu þine
pasul, poate sã-ºi aleagã o agendã mai confortabilã ºi nu e nimic
tragic în acest lucru, fiindcã 80% din lume trãieºte practic fãrã
agendã. A fi în permanentã alertã nu este comod nici pentru cei
care dispun de calitãþile
in telectuale adecvate, dar
umple cu conþinut egoul
golit de cãtre consum sau
iluzia consumului. Înceti-
nirea nu comportã nici un
alt risc decît pierderea
subiectului, actorului li-
bertãþii. Iar accelerarea
comportã riscul suspen-
dãrii, într-o anumitã mã-
surã, a libertãþii.

De altfel, funcþioneazã
nenumãrate instituþii
compensatoare care asi-
gurã ºi celor incapabili de
autoaccelerare aceleaºi
imagini care le apar celor
angrenaþi în rotaþie (cei
care pot fi încãlziþi numai
pînã la nivelul de cãlduþ
ard totuºi pe un fel de foc).

Al doilea loc comun
„Epoca goanei”, „gonesc
ca nebunii”, etc. Esenþa
vitezei nu se vizualizeazã
n iciodatã, de aici provine
confuzia. În goanã sînt cei
care deservesc, nu cei ca-
re dicteazã, stãpînesc,
controleazã prezentul.
Post-postmodernul este
în  permanentã alertã dar
nu ºi în goanã permanen-
tã – aceste douã stãri su-
fleteºti oricum s-ar ºi ex-
clude reciproc. Ocazional poate da chiar impresia unui om do-
mol, melancolic. Pentru cã bãrbatul post-postmodern nu goneº-
te, ci accelereazã, nu hrãneºte, ci inflameazã**.

Traducere de VENCZEL Enikõ

1973, Oradea; Szeged, doctorand; Jelszó védené, Korunk,
2000, I.

**inflameazã
Ne putem imagina acest

lucru sub forma clãdirii
unei mari edituri, de exem-

plu a lui New York Times.
La subteran, rotativele exe-

cutã copiile cu o vitezã
ameþitoare. La etajele infe-
r ioare, birourile de difuzare
ºi cele de preluare a anun-
þurilor publicitare, eventual

birourile reporterilor. Mai
sus, redactorii ºi cronicarii
- aici observãm mai puþinã

goanã, dar un nivel mai
înalt de alertã. La etajul su-

perior al clãdirii se decide
ce anume trebuie inflamat.
Fotolii comode, bibliotecã

ºi avocaþi cu parfum catife-
lat stau la dispoziþia strate-

gilor.

*prezent întins
Într-un numãr de la începutul
anului 2000, poate ºi în legã-
turã cu prostioarele legate de
anul 2000, revista internaþio-

nalã pentru bãrbaþi Max a pu-
blicat calendarul anului 3000.
Legitimitatea teoreticã a unui
astfel de calendar, chiar dacã
este presupusã în mod ironic,

poate ilustra ideea cã exilul
din Paradis nu se va încheia
pînã în anul 3000, deci între

anul 3000 ºi noi nu existã
timp istoric.
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ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie

Devine mai provincialã o metropolã, dacã e locuitã de o mulþime de naþio-
nalitãþi? Mi-am pus aceastã întrebare în cursul unei croaziere, în apropie-
rea insulei Athos. Prietenul meu Kárász Miki (de fapt Nikos Karasz, ziarist
grec) îmi spunea – stãteam de vorbã sub soarele arzãtor, în jurul vaporului
nostru se zbenguiau delfini sprinþari, era cîndva în 1993 – cã la cumpãna
secolului trãiau la Salonic, în prosperitate ºi pace, peste cincizeci de etnii.
Vorbeam ungureºte cu Miki, el a crescut la Budapesta, acolo a fost minori-
tar, dar acum trãia de o bunã bucatã de vreme în oraºul menþionat – unde-
va, aºa îmi închipui, în cartierul comercial, în apropierea uriaºei pieþe de
flori. Aici, pe Marea Egee, în aceleaºi coordonate, trebuie sã fi navigat ºi
eroii lui Homer, vãzînd cam aceleaºi culori: albastru, verde ºi alb, toate în-
tr-o strãlucire ºi infinitate nepãmînteanã, astfel încît omul are sentimentul
cã lumea, cu el însuþi în ea, e atemporalã. Ni se aratã la orizont: acolo e in-
sula, dincolo mãnãstirile – pe lîngã cele greceºti ºi locaºurile ruºilor, sîrbi-
lor, românilor.

Cincizeci de etnii într-un oraº! De atunci, ori de cîte ori aud de convieþu-
irea mai multor popoare, renasc în mine, într-o sinestezie aproape palpabi-
lã, senzorialã, acele culori: într-o strãlucire celestã, cu reflexe aurii, cerul al-
bastru, marea albastrã-verzuie, coasta verde a dealului – galbenã pe alocuri
– ºi casele albe pe insula cãlugãrilor. În acelaºi fel, un corn cu unt îmi evocã
aproape totdeauna grãdiniþa de acum cincizeci de ani unde, pentru graþiile
unei fetiþe pistruiate, cu ochii albaºtri ca marea, pe nume Anneliese, învã-
þam sãseºte ºi fãceam legãmînt pe viaþã s-o învãþ limba maghiarã.

În drum spre casã mã rãtãcesc intenþionat pe strãzile din Sofia. Nu de-
parte de centrul oraºului gãsesc fãrã greº cartierul de blocuri. Oameni ce-
nuºii, înghesuiþi în cutii cenuºii. Mã simt deja la Bucureºti. Am ajuns repe-
de acasã...

Cum a fost, oare, Bucureºtiul, cînd încã nu existau aceste clãdiri deplo-
rabile? Cînd aºezarea de pe malul Dîmboviþei era, cel puþin din punctul de
vedere al locuitorilor ei de multe etnii, ca ºi Thessaloniki, un creuzet prin
balcanitatea sa. La ce au venit aici maghiarii noºtri, în cursul anilor, dece-
niilor, veacurilor? Iar dacã asemenea reconstituire nu e posibilã, putem
mãcar sã ºtim: cînd, cîþi au fost/sîntem în Bucureºti?

Niciodatã nu a putut fi
cel de-al doilea
Primul recensãmînt s-a fãcut în capitala Munteniei în 1810, din ordinul
mitropolitului Ignatie . Potrivit datelor acestuia, în Bucureºti erau atunci
7503 de case, cu 32.185 de locuitori. Dupã cum citim în studiul lui Árvay
Zsolt, referitor la evoluþia numericã a populaþiei maghiare din Bucureºti,
în acelaºi an ºi ruºii, care au þinut sub ocupaþie oraºul, au fãcut un recen-
sãmînt, dar datele acestuia nu au fost publicate. Generalul Kiseleff,  guver-
natorul principatelor, în 1831, dupã pacea de la Adrianopol, care a pus ca-
pãt rãzboiului ruso-turc, a ordonat un nou recensãmînt. Conform datelor
acestuia, Bucureºtiul avea atunci 70.000 de locuitori, dintre care 1226

Al. CISTELECAN

Douã fabule
„culturale”

Ne propunem sã deschidem aici o rubricã – nu personalã, ci mai degrabã
colectivã – ce poate risca la fel de bine sã fie monotonã sau interesantã. As-
ta dincolo, fireºte, de capacitatea fiecãruia dintre contribuabili de a fi inte-
resant sau plictisitor. Riscurile þin, amîndouã, oarecum de tema în sine.
Ele pot fi, poate sînt, nu doar inerente, ci chiar fatale. Rubrica e menitã
unor mici (sau mari) experienþe de frustrare, de tip „minoritar”, acelor
momente de excludere sau deposedare sau marginalizare prin care putem
trece cu toþii ºi în care ceva din fiinþa noastrã e negat de o colectivitate mai
mare sau mai micã. Mãrunte traume ale condiþiei, aºadar. Poate cã acest
lucru e o banalitate pentru „minoritarii” ca atare, confruntaþi cotidian cu
astfel de situaþii, din care ºi-au construit o modalitate existenþialã, mai
mult sau mai puþin înþeleaptã ori plinã de tact. Dar ºi „majoritarilor” li se
poate întîmpla sã aibã, dintr-un motiv ori altul, experienþe de „minoritar”.
Se-nþelege cã aceste experienþe sînt, în cazul lor, mai degrabã incidentale ºi
nu pot fi promovate în coerenþa ºi continuitatea unei „condiþii”. Doar prin-
tr-un fel de interpretare, doar printr-un fel de abuz metaforic putem vorbi
de „experienþele de minoritar” ale majoritarilor. Dar din cînd în cînd ase-
menea experienþe nu sînt simple cochetãrii. Ca sã nu parã cã am deschis
aici o pîrtie exclusivã pentru unguri sau pentru puþinii noºtri nemþi, vom
deschide rubrica prin aceste „douã fabule” cu protagonist „majoritar”.

Simpozion despre
ªcoala Ardeleanã
Cred cã era în primãvara lui ’90, oricum aproape de revoluþia din decem-
brie, cînd, la Tîrgu Mureº, s-a organizat un mare simpozion despre ªcoala
Ardeleanã. Zic „mare” pentru cã se þinea în chiar sala de spectacole a Filar-
monicii ºi pentru cã sala era plinã, deºi putea fi considerat „mare” ºi pen-
tru cantitatea de comunicãri prezentate. Erau mai multe instituþii organi-
zatoare, dar „sufletul” organizator a fost regretatul Serafim Duicu, pe
atunci inspector-ºef la culturã. Serafim Duicu a scris cîteva cãrþi despre
ªcoala Ardeleanã, de tipul „pe urmele lui...”. N-or fi ele prea savante ºi nici
foarte liber scrise, dar, oricum, omul nu era strãin de problemã. Invitaþii
grei ai simpozionului erau mitropolitul Plãmãdealã (pe atunci nu doar
foarte activ, dar ºi foarte vivace) ºi proaspãtul episcop de Alba, Andreicuþ.
Asta ºi explica afluenþa, deºi mai întîi mi-am suspectat coreligionarii (pe
„uniþii” tîrgu-mureºeni) cã au dat nãvalã la simpozion. I-am suspectat însã
degeaba, pentru cã, de fapt, în salã nu era nici urmã de ei. ªi nici urmã de
ei nici în aglomeratul prezidiu, în care cei doi ierarhi tronau printre cerce-
tãtori de calibre diverse. Biserica unitã nu prea avea, în acel moment cel
puþin, pe cine sã delege la o atît de elevatã ºi simandicoasã manifestare.
Dar mã aºteptam sã vãd, mãcar la capãtul ºirului de scaune din prezidiu,
prezenþa decorativã, simbolicã, a baremi unuia din bãtrînii noºtri preoþi.
Nu era însã niciunul ºi cu siguranþã cã fuseserã evitaþi cu mare tact. Cerce-
tãtorii erau, aproape toþi, localnici ºi dacã nu ei, atunci în mod sigur pãrin-
þii lor fuseserã uniþi. Un simpozion despre ªcoala Ardeleanã, patronat de
cele mai înalte feþe bisericeºti ale ortodoxiei din Ardeal ºi susþinut de cerce-
tãtori cu o condiþie confesionalã dilematicã, iatã ceva predispus la suspans.
Toatã lumea ºtie cum sînt „comunicãrile” la astfel de ocazii. ªi mai ales
„comunicãrile” istoricilor. Erau temeinice. Erau documentate. Erau admi-
rabile. Un singur lucru lipsea din toate: o cît de micã referinþã la Biserica
Românã Unitã cu Roma, cãreia ªcoala Ardeleanã îi era doar faþa culturalã.
Nu cã nu existau referinþe, sub formã aluzivã ºi cît mai ceþoasã. Era imposi-
bilã o astfel de performanþã. Dar numele ca atare al Bisericii Unite n-a fost
invocat niciodatã. Eram curios cum o vor scoate la capãt cei doi ierarhi. Ei
bine, au scos-o. Inocenþiu, Samuil Micu, ªincai, Petru Maior defilau, în
invocaþii pioase, ca strãmoºi direcþi ai ierarhilor prezenþi. Între Inocenþiu ºi
Plãmãdealã nu era nici o soluþie de continuitate, nici o fisurã. Se vorbea pa-
tetic despre ce-au fãcut strãmoºii, despre cum au pus ei la lucru conºtiinþa
naþionalã, despre cum au trezit poporul, despre cum l-au ridicat, despre
Blajul luminãtor etc. etc. Numai cã tot ce fãcuserã Corifeii ªcolii Ardelene
pãrea fãcut de strãmoºii mitropolitului Plãmãdealã. Simpozionul devenise
eminamente orwellian, pãrînd organizat direct de Ministerul Adevãrului.
Asistam la un transfer aproape total al istoriei Bisericii Unite pe seama Bi-
sericii Ortodoxe. Nouã, uniþilor, nu ne mai rãmînea, de fapt, nimic. Decît
poate greºelile, cãci de merite eram cu totul despuiaþi. Ãsta e, desigur, un
fel de a fi minoritar.

La statuia lui Petõfi
O voce drãguþã din comitetul de organizare mã invitã sã vorbesc, din partea
revistei, la dezvelirea statuii lui Petõfi. Mi s-a pãrut absolut normal într-un
oraº ca Tîrgu-Mureºul, unde încã mai e de construit la convieþuirea civili-
zatã. În dimineaþa ceremoniei ploua cîineºte. Ar fi putut sã ningã, pentru
cã eram în plinã iarnã, dar nu: ploua mocãneºte, trist ºi cu încãpãþînare.
Am ajuns cu cinci minute înainte ºi scuarul era plin de umbrele. Lume bu-
luc pe trotuare ºi pe strãzile degajate de poliþie. N-am vãzut pe nimeni cu
vreo banderolã de organizator, ca sã aflu unde ar trebui sã mã prezint. Pre-

„austrieci” ºi aproximativ 12.000 de locuitori „vremelnici”. Potrivit acestor
date, efectivul de atunci al maghiarimii din Bucureºti poate fi evaluat la cir-
ca 3-4000 de suflete. Valurile de refugiaþi de dupã înfrîngerea revoluþiei ºi
epoca Bach au fãcut sã creascã efectivul maghiarimii din Bucureºti. Con-
form datelor recensãmîntului efectuat în decembrie 1899, în Vechiul Regat
au fost þinuþi în evidenþã 5.912.000 de locuitori, iar în capitala Bucureºti
282.000. La acea datã numãrul maghiarilor s-a apreciat a fi de 20.000. Ur-
mãtorul recensãmînt a avut loc abia în 1930, atunci apare prima cifrã ofi-
cialã privind numãrul locuitorilor maghiari din capitalã: 24.052. Prin re-
prezentanþii sãi, Partidul Maghiarilor din România a protestat în Parlament
împotriva abuzurilor constatate în cursul recensãmîntului dar, potrivit au-
torului semnatar al studiului menþionat, numãrul populaþiei de atunci în
nici un caz nu poate fi evaluat la mai mult de 35.000. În timpul rãzboiului
mondial, numãrul maghiarilor din Bucureºti a scãzut vertiginos, iar mai
apoi treptat. Aºadar este absurdã afirmaþia cã, dupã Budapesta, Bucureº-
tiul ar fi (fost) cel mai mare oraº maghiar. Fapt este, însã, cã în capitala Ro-
mâniei cei mai mulþi maghiari au trãit în epoca interbelicã.

Scrisoare de la o cititoare
Acum, cînd am intrat în cel de-al patrulea deceniu de activitate jurnalisticã,
mã bucurã mai mult decît m-aº fi aºteptat semnele venite din partea citito-
rilor. Un telefon, o epistolã... Mi-a fãcut o deosebitã plãcere cea primitã de
la Salonta, din partea unei doamne de aceeaºi vîrstã cu mine. Prima pe ca-
re am primit-o de la un cititoare necunoscutã, în urma scrierilor mele din
Provincia.

„Dragã domnule redactor! Citind articolul dumneavoastrã am aflat
cã sînteþi de mult timp locuitor al Bucureºtiului ºi, dacã nu mã înºel, aþi
scris ºi altã datã pe aceastã temã. Daþi-mi voie sã mã prezint: sînt
Jámbor Elvira, în vîrstã de 56 de ani, nãscutã la Salonta, unde trãiesc ºi
acum, deja pensionarã fiind. Dupã 25 de ani de cãsãtorie, timp în care ºi
eu am purtat numele de Ágoston, am divorþat. Am trei copii ºi un nepot.

Mama mea, Jámbor Irma ,  s-a nãscut în 1923. În 1933, în timpul cri-
zei economice, ca mulþi alþii, a plecat cu familia la Bucureºti. Bunicul
meu a fost un bun pantofar, dar ºomajul a fost copleºitor. Mama avea
a tu nci zece ani, fiind cea mai micã dintre cei trei copii. La Bucureºti
bunicul meu a lucrat în construcþii, iar bunica a fost spãlãtoreasã. Aca-
sã , mama mea a fãcut primele clase de ºcoalã în limba maghiarã, apoi
vreo douã clase în limba românã, fiindcã astfel nu era obligatorie taxa
bisericeascã. La Bucureºti ºi-a continuat ºcoala primarã. S-a ales cu
vreo ºase clase.

Avea acolo o colegã, o fetiþã armeancã. Dupã ce a terminat ºcoala –
sau a încetat sã o mai frecventeze, cine mai ºtie dupã 65 de ani – ma-
ma a ajuns într-un salon de lucru manual din Calea Victoriei, la fami-
lia Erdész.  ªcoala frecventatã de mama mea a fost ºcoala primarã Sfîn-
tul Ioan Moº, de lîngã o bisericã româneascã. Confirmarea a fãcut-o la
o micã bisericã reformatã din spatele Palatului Regal. Au locuit în stra-
da Lucaci nr. 2, apoi în strada Calafat nr. 7, ambele fiind cartiere ale
sãracilor. Obiºnuieºte sã vorbeascã de Piaþa Obor, de magazinele de pe
Lipscani ºi de un teatru maghiar. Mama îºi mai aduce aminte ºi cã pe
atunci, ºi ea fiind copil, l-a vãzut pe copilul-rege Mihai în caleaºcã cu
mama lui, regina Elena. Amintirile din copilãrie ºi tinereþe sînt vii în
me moria ei. Au trãit acolo din 1933 ºi s-au întors la Salonta în noaptea
cutremurului.

Fe tiþa armeancã ºtia sã croºeteze frumos ºi, cînd mama fierbea ºi
servea tocana de cartofi, ea întreba: cînd se va mãrita de unde va ºti
cîþi cartofi trebuie sã punã pe farfurie soþului, fãrã sã aibã la îndemînã
strachina micuþã? Tatãl ºi bunicul acestei fetiþe au fost pantofari. Mai
întîi au locuit ºi ei pe strada Pãrintele Lucaci – de acolo cunoºtinþa. Mai
tîrziu s-au mutat în strada Turtucaia nr. 11. Intrarea în aceastã stradã
era din ºoseaua Pantelimon – dacã memoria nu ne înºalã. Fetiþa se nu-
mea Hovasapian Ana. Acum mama o pomeneºte adeseori. Am trimis o
ilustratã pe aceastã adresã, dar nu am primit rãspuns ºi nici cartea
poºtalã nu mi-a fost returnatã. Atunci m-am gîndit sã încerc sã primesc
informaþii prin dumneavoastrã. Poate cã s-ar putea afla unde trãieºte
ea, sau dacã are descendenþi. Cer scuze pentru îndrãzneala mea ºi am
fi recunoscãtori dacã fetiþa armeancã ºi cea maghiarã de aici ar putea
sta de vorbã în limba românã, ca ºi cu ºaizeci de ani în urmã”.

Pînã acum nu am reuºit sã îndeplinesc rugãmintea, dar scrisoarea El-
virei Jámbor (fostã Ágoston) îmi vine în minte ori de cîte ori apare la supra-
faþã, în legãturã cu ceva, epoca respectivã (ca ºi recent, cînd am tradus stu-
diile lui Z. Ornea ºi Pavel Câmpeanu privind extrema dreaptã româneascã
din perioada interbelicã, miºcarea legionarã ºi atitudinea unor intelectuali
de atunci – Cioran, Eliade, Noica) ...

Prieteni bucureºteni, poate cã împreunã o vom gãsi pe Ana Hovasapian.
Traducere de Florica PERIAN
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supuneam cã oratorii trebuie sã aibã un colþ al lor. Am rãzbit cu greu spre
cercul interior. Nici acolo n-am dat de vreun îndrumãtor. Speram sã vãd pe
cineva cunoscut, vreun coleg de la Látó. Vor fi fost acolo, dar n-am avut no-
roc. Într-un tîrziu l-am vãzut pe K. ºi am presupus cã va fi avînd ºi el vreun
roliºor printre organizatori. Dar n-avea, „numai baronii azi”, îmi spune el,
noi, oamenii de rînd, stãm aici, dincoace de sfoarã. Dar mã sfãtuieºte sã
merg mai în faþã, sã trec peste sfoarã ºi peste brazdele în care primãria va
pune la primãvarã flori. Ungurii îmi fac loc, deºi li se pare cam suspect
(sau mi se pare mie cã li se pare) cã un român vrea sã se înghesuie în faþã.
Presupun, probabil, cã-i vorba de vreun ziarist, aºa cã înþeleg necesitatea
mediatizãrii ºi se dau, chiar dacã fãrã plãcere, la o parte. Abia acum, cãl-
cînd în noroi, îmi dau seama cît de greºit mi-am ales pantofii: deja sînt ud
pînã la glezne. Nu mã dumiresc mai mult nici aici, în interiorul „spaþiului
sacru”. Dar vãd un ciopor consistent de oameni aºteptînd spre capãtul
scuarului, iar printre ei e ºi primarul. Ãºtia trebuie sã fie, îmi zic, aºa cã mã
strecor pe lîngã ei, chiar în spate. Nimeni nu-mi zice nimic, toatã lumea
vorbeºte cu toatã lumea. Dar, fireºte, în maghiarã. Fumez, ca sã-mi ascund
încurcãtura. Ora anunþatã pentru solemnitate a trecut de mult. Dar abia
acum vine, elegant, euforic, grupul parlamentarilor UDMR. Trec printre
noi joviali ºi se instaleazã în faþã. Mãcar mi-am dat seama cã e locul unde
trebuia sã stau. Nu mi-a zis nimeni nimic pînã nu m-am auzit strigat. Cred
cã nici nu erau siguri dacã am venit. Dar s-au bucurat (organizatorii) cînd
au vãzut cã ceva se miºcã din spatele grupului de baroni. Mi-am dat um-
brela în grija unei frumoase doamne ºi am vorbit. La sfîrºit am primit mul-
þumirile de rigoare ºi invitaþia de a participa la mica masã festivã. Norocul
meu cã ar fi trebuit sã plec la Cluj, norocul meu cã aveam un pretext rezo-
nabil pentru a refuza. Cãci nu-mi doream o amiazã de duminicã în care sã
fumez de unul singur într-o generalã veselie ungureascã. Chiar dacã e, în-
tr-un fel, oaspete, minoritarul simte imediat cã, de fapt, e de prisos.

1951, Aruncuta (jud. Cluj); Universitatea Transilvania, Braºov, lector;
Celãlalt Pillat, Bucureºti, 2000; Top ten, Cluj, 2000.


