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Provincia minima
În cãutarea ardelenismului

Scepticii sînt întotdeauna rãu vãzuþi cînd e vorba la o adicã de o construc-
þie, fie cã-i vorba de o casã, fie cã-i vorba de ceva ºi mai ideal, sau doar mai
impalpabil. Nici la construcþia unei instituþii ei nu sînt mai bine primiþi. As-
ta din cauza defetismului pe care-l induc, dar mai ales din cauzã cã sînt
prea mulþi. Mai cu seamã printre români, ei s-au înmulþit vertiginos, cres-
cuþi dintr-un acut sentiment al neîncrederii ºi neputinþei. Dacã n-a fost,
naþia româneascã a devenit una scepticã. Ce-i drept, e ºi de bonton; e un
semn de distincþie, dacã nu chiar o garanþie de intelectualitate sã fii, cît de
cît, sceptic. România plînge azi dupã entuziaºti, dupã paºoptiºti, complã-
cîndu-se, însã, în cinism. Totuºi, rolul scepticului nu e mereu ingrat. La ro-
mâni, cel puþin, marile construcþii culturale (sau mãcar unele din ele) se
datoreazã unor sceptici. Maiorescu ºi Lovinescu, de pildã, erau structuri
sceptice, dar au ºtiut sã punã în proiectele lor o tenacitate mai constructivã
decît ar fi fost entuziasmul. Entuziaºtii încep, dar de regulã ce încep ei tre-
buie continuat de sceptici. E oarecum normal, pentru cã entuziasmul e
combustiv, devastator ºi oboseºte repede. Scepticul e umbra entuziastului.
Peste înflãcãrãri, peste excese el rãstoarnã mereu cîte-o gãleatã de apã re-
ce, pentru a astîmpãra, pentru a domestici impetuozitatea proiectelor.
Scepticul e trebuitor la construcþie pentru cã e conºtiinþa dilematicã, pro-
blematicã a proiectului. Neputîndu-se îmbãta de sine ºi de idee, el e un gi-
rant al dimensiunii minimale a proiectului, privind cu îndoialã aventura
sa maximalã. Nu vreau sã fac aici (neapãrat) o pledoarie pentru scepti-
cism, dar el nu stricã.

Provincia, intratã în al doilea an, se redefineºte din mers. Atît din pro-
gresia ideii (ideilor) în sine, cît ºi din motive de reacþie a pieþii intelectuale,
din motive de feed-back, cum ar veni. Acesta e atît de încurajator, încît l-a
îndemnat pe Molnár Gusztáv de-a dreptul la optimism în editorialul Noi,
ardelenii... di n nr. 1-2/2001. N-aº vrea sã trag în jos acest optimism, fiind
convins de tonicitatea lui. Dar nici n-aº vrea sã mã ameþesc de alcoolul lui
prea volatil. Provincia e viteazã, e temerarã uneori. Mã tem însã sã nu fie
o vitejie de utopiºti ºi o temeritate de vizionari care nu mai simt greutatea
pãmîntului de sub picioare. Cîte-o verificare în oglindã devine nu doar ne-
cesarã, dar ºi obligatorie. Nu voi invoca aici nici una din reflectãrile defor-
mate, nici din cele deformate de rea-voinþã, nici din cele deformate de
(prea multã) empatie. Voi porni de la cazul unui cititor de bunã credinþã,
dar care dã o gravã rezoluþie de gratuitate. În nr. 9/2001 al revistei
Philosophy & Stuff (consacrat Universitãþii ca instituþie), un colaborator-
corespondent destul de exasperat ºi de „sceptic”, dl. Demeter Szilárd, zice
la un moment dat: „Bã, Duþi, în interviul pe care l-am fãcut în revista Ko-
runk, ai fost în totalitate împotriva folosirii termenului de agora .  Abia du-
pã discuþia noastrã mi s-a întãrit convingerea cã folosirea acestui cuvînt
„care este «esenþial grec» – este perfect legitimã. Tocmai pentru cã nu
existã nici un fel de agora. Existã încercãri interesante, cum ar fi, de
exemplu, Provincia, sau manifestaþiile organizate de Apostrof ºi Korunk
– mã îndoiesc cã toate acestea ar avea vreun efect, ar avea ceva de zis în-
tregii Românii, întregii societãþi româneºti. Eu le-aº numi poveºti clujene.
Regatul ºi Secuimea nu dau doi bani pe ele”. Aºadar, „poveºti clujene”, po-
veºti de cãtun. Provincia ca un fel de poveste din „cãtunul de lîngã
 Dikanka”. Nu-i o solidã bazã de optimism, dar sã zicem cã scepticismul
d-lui Demeter e în exces. (Dar dacã are dreptate – nu se prãbuºesc toate
zmeiele ridicate prea sus de Provincia? Poate cã nu, þinînd cont de faptul
cã, cu cît sînt mai sus, cu atît sînt mai vizibile. Iar „vizibilitatea” e o premi-
sã a reacþiei, a efectului.)

Cel mai cutezãtor s-a avîntat zmeul „partidului trans-etnic”. O parte
(partea bunã) din colegii mei crede cã realitatea dã argumente favorabile,
ba chiar se strãduieºte sã creeze condiþii propice pentru trecerea acestei
idei din cabinet pe teren. Ideea în sine e prea seducãtoare. E irezistibil de
seducãtoare. E o femeie fatalã. Nu poþi sã nu-i cazi victimã. Un partid trans-
etnic în România, ce-ar putea fi mai flatant ca probã de europenitate? Toate
complexele, toate idiosincraziile, toate resentimentele de naturã etnicã, te-
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zaurizate cu sîrg de istorie ºi folosite ca armament demagogic greu de poli-
ticieni, vindecate dintr-o loviturã ºi sublimate în ceva ce ar muta România
în avangarda Europei! Parcã ºi vãd dezvoltîndu-se în România un mãnos
„turism politic”, toþi politicienii, politologii ºi cercetãtorii din Occident dînd
buzna sã vadã minunea! (Se-nþelege cã e uºor sã-mpingi în caricaturã un
proiect, dar caricatura nu þine de argument. Eu sper doar cã argumentele
colegilor mei sînt mai consistente ºi mai eficiente decît acest argument de
sceptic.)

Minimalismul pe care-l susþin nu e nici el o aventurã chiar deplorabilã.
Ceea ce Provincia chiar ar putea face ar fi o restaurare ºi, concomitent, o
resemantizare a ardelenismului. Aceasta e o operaþie de recuperare cultu-
ralã, fãcutã însã nu doar cu scrupule muzeale, ci cu conºtiinþa unui efectiv
aggiornamento , a unei efective actualizãri ºi redimensionãri. O micã patã
de ardelenism în peisajul cultural al Europei n-ar fi de colea. ªi nu e vorba
de acel ardelenism agresiv, mohorît, de strict resentiment faþã de Miticã.
Miticã e azi caz banal ºi în Ardeal. El bate Corso-ul clujean cu nonºalanþa
cu care bate Calea Victoriei. Poate la densitate sã stãm mai rãu, dar sporul
de natalitate al tipologiei nu e în primejdie. Provincia poate face o operaþie
de identificare a valorilor transilvane (culturale, religioase, istorice, socia-
le, politice chiar), ca pregãtire pentru relansarea lor într-un model actual
(de comportament, de societate, de organizare). E vorba, fireºte, de un in-
ventar al valorilor active, nu al valorilor anacronice, al valorilor care sã dea
provincialismului vocaþie transprovincialã.

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

Traian ªTEF

Între orgoliu ºi frustrare

Înaintea votãrii legii bugetului e mare fierbere. Guvernul a luat mãsura re-
ducerii cu 30% a numãrului bugetarilor. Înseamnã cã nu sînt bani pentru
toþi. Înseamnã cã sînt mai mulþi decît trebuie. Sîntem îndemnaþi sã presu-
punem cã, în acest fel, se reduce birocraþia. Dar, oare, birocraþi sã fie bi-
bliotecarii de la Biblioteca Naþionalã? Dar muzeografii, sau profesorii? Nu
cred cã în acest fel se reduce birocraþia. Nu intelectualul este birocrat în
România, deºi ni se spune voalat acest lucru. Existã instituþii care nu fac
decît sã genereze formulare, dar acestea sînt protejate de stat. Ele sînt sta-
tul. Iar instituþiile care se constituie în patrimoniu naþional sînt reduse,
minimalizate. Deh, nu produc nici oþel, nici nu se ocupã cu ºtampilatul.
Proaspeþii parlamentari, îndeosebi cei la primul mandat, se agitã sã obþinã
cît mai mult pentru judeþele lor. Mai trebuie bani peste bugetele locale: la
drumuri (mai ales naþionale), pentru locuinþe, pentru salariile din Învãþã-
mînt, pentru Poliþie, pentru Armatã, pentru Culturã (aici, extrem de pu-
þin), pentru investiþii, pentru acoperirea unor pierderi etc. Parlamentarii
din Bihor, de exemplu, au stat cu toþii la sfat ºi au hotãrît sã þinã aproape
cînd e vorba de bugetul judeþului. Argumentele lor au fost foarte simple:
noi dãm mult ºi ni se restituie puþin. Mai concret, judeþul Bihor a trimis
spre bugetul de stat în anul 2000 cît toate judeþele din Moldova ºi ne putem
aºtepta sã primeascã mai puþin decît Vasluiul, cum s-a mai întîmplat. În
acelaºi timp, un judeþ cu ºomajul cel mai mic din þarã, cu 25 000 de firme
particulare (cu numãrul de angajaþi între 1 ºi 12000) care dau bani pentru
sãnãtate, se gãseºte în situaþia de a închide spitalele ºi de a nu mai plãti re-
þetele medicale compensate pentru cã banii sînt depozitaþi la Bucureºti.
Aici sînt argumentele ºi pentru frustrare, ºi pentru orgoliu. Colectivismul
nu face decît sã le accentueze.

Politica guvernelor de pînã acum a fost nu atît social-democratã, cît vul-
gar-social-democratã, haiduceascã (a lua de la cel bogat ca sã dai celui sã-
rac pînã la limita egalizãrii), ducînd, în ultimã instanþã, la inhibarea iniþia-
tivei sau la inginerii care evitau vãrsarea de bani la buget. Regional vorbind,
aceastã politicã a þinut în loc Transilvania, fãrã, însã, ca fondurile alocate
altor regiuni sã contribuie la o dezvoltare substanþialã a acestora. În situa-
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þia în care unul este þinut în loc, iar celãlalt împins anemic din spate, nu ne
putem aºtepta decît la nemulþumiri din partea amîndurora: unul este ne-
mulþumit cã i se ia prea mult, iar celãlalt cã i se dã prea puþin. Fiecare îºi
pierde elanul: unul pentru cã munceºte pentru altul, iar celãlalt pentru cã,
oricum, ceva-ceva tot va primi.

Cu toate promisiunile pedeseriste privind reforma administrativã, ni-
mic nou la orizont. Descentralizarea este întîmpinatã cu aceeaºi fricã a fe-
deralizãrii, teama de orgoliile ºi de frustrãrile ardelene are acelaºi antidot –
Ungaria, neputinþa îºi inventeazã aceeaºi cauzã – interesele strãine. La noi,
xenofobia este aþintitã spre patronii strãini care cumpãrã „pe bani de ni-
mic” performantele noastre fabrici ºi uzine, ºi nu spre acei strãini care
„cumpãrã” cu preþuri mai mici locul de muncã. Anchetele s-au dezlãnþuit
ºi þin capul de afiº, iar concluzia este deja fixatã în opinia comunã: privati-
zãrile au fost frauduloase, mai ales atunci cînd s-a vîndut strãinilor. Forma
bugetului ar fi un prim semn cã se doreºte descentralizarea ºi o reformã
administrativã. Era de dorit un procent mai mare din propriile venituri
pentru judeþe, un procent pe care l-aº numi de solidaritate, destinat celor
care nu realizeazã venituri semnificative, iar o altã parte pentru instituþiile
naþionale ºi obiective mari, de interes naþional. Ceea ce spun eu acum e atît
de simplu încît pare de-a dreptul naiv. ªi, probabil, aºa va fi (dis)preþuit.

În ce priveºte politica externã, aceasta i se pare unui ardelean lipsitã de
vigoare ºi îndreptatã în alte sensuri decît acelea care i-ar aduce lui un ce
profit. Preºedintele ºi ministrul de externe se preumblã prin Turcia, Bulga-
ria, Macedonia, pe de o parte, iar pe de alta, prin þãrile mari, America, An-
glia. Existã opinia cã ne putem apropia de instituþiile europene susþinînd
rãspicat cã ne situãm, regional, în Centrul Europei ºi nu în Balcani ºi în-
dreptîndu-ne nu zîmbetul în formã de semilunã spre Sud-Est, sau mai
muiat, spre Franþa, ci privirea serioasã spre Ungaria, Cehia, Polonia, Aus-
tria, Germania. Ardelenii sunt filogermani (a se vedea cererile românilor
pentru clasele cu predare în limba germanã ºi circulaþia mãrcii germane),
iar experienþa celorlalte þãri foste comuniste le este foarte bine cunoscutã.

Observaþiile de mai sus îmi întãresc opinia cã actualul guvern nu vine
cu o politicã vizionarã, aºa cum promisese, ci tot cu petice. Iar în Parla-
ment ºi în alte instituþii locale, sînt atîþia securiºti, încît nu mã mir cã dl.
Gabriel Andreescu suspecteazã pe oricine deþine o funcþie publicã, de legã-
turi. Obiºnuinþa ce-au avut de a ne considera pri noi ca pri boi este eviden-
tã la dînºii.

P. S. Celor din alte pãrþi, care nu ºtiu cum e cu limba maghiarã în admi-
nistraþie, le spun eu, pe scurt: în timp ce eu sînt în parc cu fetiþa mea, un
ungur merge la Primãrie. De la biroul de informaþii este îndreptat spre ser-
viciul unde are el problema. Bate la uºã, intrã în birou ºi salutã ungureºte.
Dacã i se rãspunde numai în limba românã, va vorbi în continuare româ-
neºte. Dacã un funcþionar îi rãspunde ungureºte, se îndreaptã spre acela
cu cererea ºi-i prezintã doleanþele. Într-un oraº cu peste 20% maghiari este
imposibil ca la Primãrie sã nu ajungã ºi angajaþi maghiari, astfel încît e po-
sibil ca de cele mai multe ori rãspunsul la salut sau la cerere sã vinã în lim-
ba maghiarã. Eu mã joc cu fetiþa în parc. Mã deranjeazã cu ceva?

1954, Brãdet (jud. Bihor); Familia , redactor; Leonid Dimov,  Braºov,
2000.

„Problema autonomiei
locale nu poate fi
ocolitã...”

Interviu cu deputatul Ráduly Róbert, adjunctul liderului de fracþiune
UDMR

–  D o mnule deputat, dumneavoastrã aþi jucat un rol important
în nego cierea ºi adoptarea, în Parlament, a recent promulgatei
legi a  ad ministraþiei locale. În opinia dumneavoastrã, putem afir-
ma astãzi cã a luat sfîrºit perioada în care autonomia localã a fost
sup usã unei co ntestãri permanente ºi cã în aceastã privinþã ur-
meazã o perioadã relativ mai stabilã?

–  Da, cred cã urmeazã o perioadã mai cumpãtatã, mai stabilã. Pre-
cedenta lege a administraþiei locale, legea nr. 69 din 1991, a fost adop-
t atã înainte de adoptarea prin referendumul din 8 decembrie 1991 a
Co nstituþiei, deci prevederile ei nu se bazau pe Constituþie, ci doar pe
tez ele cunoscute în prealabil ale acesteia. Dacã ne mai aducem amin-
te,  atunci a avut loc o discuþie privind terminologia, în urma cãreia
m ajoritatea de atunci, Frontul Salvãrii Naþionale (FSN), a respins con-
cep tele de autonomie ºi subsidiaritate ºi a fost dispus sã vorbeascã
nu m ai  despre descentralizare. Pînã la urmã acest fapt a determinat
sp iritul legii 69/1991. Însã pe parcursul elaborãrii Constituþiei, anali-
zînd legile de bazã ale statelor europene, legislatorii ºi-au dat seama
cã problema autonomiei locale nu poate fi ocolitã, nu poate fi elimi-
natã din Constituþie. Astfel, în final, autonomia localã a fost inclusã în
Co nstituþie, ºi anume ca o chestiune care trebuie reglementatã în le-
gea fundamentalã. Deci aici a apãrut prima contradicþie dintre legea
adm inistraþiei locale ºi Constituþie, fiindcã legea administraþiei locale
nu numai cã a eliminat principiul ºi termenul în sine, ci a ºi instaurat o
v iz iu ne. Aceastã concepþie etatistã, dominantã în 1991, a caracterizat
m ajoritatea care guverna în acea perioadã, care – sã spunem aºa – era
fo arte zgîrcitã cu competenþele delegate administraþiilor locale.

–  A  sur venit to tuºi o schimbare de mentalitate, deºi lentã ºi în-
cã nesigurã. Cum se explicã acest  fapt?

–  În primul rînd, cum am mai amintit, a fost adoptatã Constituþia,
ap o i  România a aderat la Carta Autonomiei Locale de la Strassbourg,

do cument internaþional al Consiliului Europei privind autonomia lo-
calã,  care a fost ratificat de Parlamentul nostru în 1997 ºi care astfel,
co nfo rm  Co nstituþiei, a devenit parte a legislaþiei interne a þãrii. Ast-
fel  a survenit, încetul cu încetul, o schimbare de mentalitate, pe baza
cãreia autonomia ºi subsidiaritatea ce se cuvenea comunitãþilor loca-
le, au devenit concepte acceptate.

–  Dar cui anume – autoritãþilor locale sau comunitãþilor locale
–  i se atr ibuie autonomia localã, este o întrebare care nu este încã
p e d ep lin clarificatã. De exemplu, existã chestiunea statutului co-
munitãþilor locale sau al localitãþilor...

–  Nu întrevãd ºanse reale ca instituþiile comunitãþilor locale sã
funcþioneze în curînd pe baza unui astfel de statut propriu. Statutul
este co nþinut de legea 69/1991 ºi este inclus ºi în noua lege dar, con-
fo rm  concepþiei dominante, acesta este o hotãrîre-cadru de funcþio-
nare p e care o adoptã administraþia localã, treptele confirmãrii aces-
teia de cãtre comunitate lipsind încã. Pe de altã parte, cred cã doar o
p racticã pe termen lung în relaþia dintre administraþia localã ºi comu-
nit atea lo calã va putea sã determine ce va însemna acest lucru în vii-
tor ºi cum va putea funcþiona.

–  A  fo st pusã pe ordinea de zi problema modificãrii Constitu-
þiei. Nu ar fi cazul ca de aceastã datã sã se formuleze mai clar lo-
cul  ad ministraþiilor locale, competenþele autonomiei locale, ca
p r in acest fapt sã fixãm, sã stabilizãm rezultatele obþinute pînã în
acest moment?

–  Consider cã acest lucru este discutabil, deoarece modificarea
disp o ziþiilor constituþionale actuale, în opinia mea, ar aduce, mai de-
grab ã, schimbãri negative. În condiþiile concepþiei care este domi-
nantã ºi în prezent, o procedurã de modificare a Constituþiei ar putea
fo arte u ºo r sã aibã ca urmare o restrîngere ºi nu o lãrgire a drepturi-
lo r, ar însemna un drum înfundat. Acest pericol mi se pare foarte real
ºi  m ai  degrabã aº atrage atenþia asupra faptului cã actuala lege-cadru
o ferã u n spaþiu de miºcare foarte larg, asigurã posibilitãþi serioase
adm inistraþiilor locale. În primul rînd: pe plan principial a intervenit
o  schim bare importantã, fiindcã legea-cadru afirmã cã tot ceea ce nu
este dat în competenþa statului prin prevederile unor legi speciale, in-
trã în co m petenþa autoritãþii locale care acþioneazã în numele comu-
nitãþi lo r locale. În continuare, aceastã lege prevede cã guvernul nu
este îndreptãþit sã acþioneze în locul autoritãþii locale în nici un do-
m eniu  pentru care nu este mandatat ºi autorizat prin legi speciale.
Un exemplu clasic al acestui lucru este modul în care legea adminis-
traþiei  locale a „retezat” competenþele prefecþilor: pe viitor, prefectul
va f i  doar un observator pasiv al activitãþii administraþiilor locale, va
veghea do ar asupra respectãrii legalitãþii. Acest fapt semnalizeazã cã
adm inistraþia centralã va fi mai degrabã un partener al administraþii-
lor locale.

Dar din lege se va realiza doar atît cît vor realiza, cît vor obþine
p entr u  ele însele administraþiile locale. Acum administraþia centralã
este dispusã sã lase administraþiile locale sã lucreze. Dacã acestea
sînt capabile sã demonstreze cã ºtiu sã lucreze independent ºi nu vor
u m b la toatã ziua pe la ministere cerºind fonduri ºi îndrumãri, atunci
acest sistem se va întãri. Dacã însã lucrurile vor decurge ºi în conti-
nu are aºa cum au decurs pînã în prezent, adicã nivelul local va conti-
nu a sã se milogeascã în Bucureºti, atunci în Bucureºti va dãinui acel –
crez  sau percepþie eronatã, nu ºtiu cum sã-i zic – cã administraþiile lo-
cale nu  sînt destul de puternice pentru a putea face faþã problemelor
comunitãþilor locale ºi atunci el, centrul, trebuie sã intervinã ºi în
co ntinuare, tocmai în interesul comunitãþilor locale.

–  Legea este o lege-cadru care conþine astfel de delimitãri de ni-
vel  principial. Pe lîngã aceasta, ce alte legi concrete sînt necesare
p entru ca autonomia localã sã fie funcþionalã?

–  Ac est e legi sînt uºor de enumerat, ele chiar existã, ºi în primul
rînd aº aminti aici legea proprietãþii publice ºi a regimului juridic al
ac est eia, care reglementeazã regimul proprietãþii publice ºi private
a st atului, a consiliilor judeþene ºi a consiliilor locale. Aceasta este o
reglementare în vigoare, singura problemã este cã ea nu se aplicã.
Prim u l  pas în aplicarea acestei legi este distribuirea proprietãþii de
stat, unic proprietar pînã în prezent, între actorii noului cerc de
proprietari publici, adicã între stat, judeþe ºi administraþiile locale.
ªi  aic i  apar problemele: existã suprapuneri între pretenþiile de pro-
p rietate, nu existã inventarul iniþial care ar constitui baza distribui-
ri i . Pe de altã parte, este o problemã ºi faptul cã în cadrul proprietã-
þ i i  de stat comuniste nu exista proprietate publicã ºi privatã în sens
clasic ºi din acest motiv acum existã discuþii în cadrul autoritãþilor
p u b lic e competente asupra a ceea ce este proprietate publicã în ca-
drul unui anumit cerc de proprietari publici, deci care sînt elemen-
t ele de patrimoniu care sînt de interes public ºi prin urmare nu pot
f i  înstrãinate, respectiv ce aparþine de proprietatea privatã a comu-
nit ãþii, a administraþiei locale respective. Dar legea este în vigoare
ºi  sîntem martorii fenomenului de care am amintit ºi adineauri: ad-
m inist raþ iile locale aºteaptã soluþia de la altcineva, iar alþii nu prea
vo r sã dea o soluþie, spunînd: sã rezolve administraþiile locale sin-
gure problema. Pot da ºi un exemplu în acest sens: în foarte multe
lo curi, existã disputa între administraþiile locale ºi cele judeþene
p riv ind dreptul de proprietate asupra spitalului judeþean – sã apar-
þ inã acesta municipiului-reºedinþã de judeþ sau consiliului judeþean,
iar administraþia centralã nu intervine în aceastã disputã. Conform
legislatorului, criteriile sînt clare – pe de o parte – privind ceea ce
constituie proprietate publicã, respectiv privatã, iar pe de altã par-
te, criteriile conform cãrora un obiect de patrimoniu, un imobil este
dat  în proprietatea administraþiei locale sau a judeþului, sau – even-
tual – rãmîne în proprietatea statului. Însã în practicã apar proble-
m e, aici fiecare dintre noi îl aratã cu degetul pe celãlalt, sîntem mar-
t orii unei adevãrate „arãtãri cu degetul în cerc”...

–  D acã aºa ceva este posibil, totuºi legea trebuie sã aibã proble-
me...

–  E u aº spune mai degrabã cã în România nu existã tradiþia respec-
tãri i  legilor de acest fel. ªi aceasta este o cauzã obiectivã, deoarece la

m o m entul respectiv legislatorul a stabilit chiar ºi un termen limitã
p entru aplicarea legii, pe care nimeni nu s-a grãbit sã îl respecte...

–  C um evolueazã condiþiile financiare ale autonomiei locale?
–  Cred cã la sfîrºitul anului 1998, cînd am adoptat legea nr.

189/1998 privind fondurile publice locale, am fãcut un important pas
înainte. Aceastã lege este corespunzãtoare ºi astãzi. Pînã în acel mo-
m ent mîinile administraþiilor locale erau legate, existau mai multe re-
glem entãri legale care împreunã formau un sistem birocratic care sta-
bilea ce se poate cheltui ºi în ce scop. Legea 189 forma un singur coº
din multele coºuri ale unui sistem, bugetul local a devenit un singur
co º: organele reprezentative locale sînt chemate sã stabileascã cuantu-
m ul impozitelor locale ºi acest lucru s-a asociat cu o mai mare libertate
ºi pe partea de cheltuieli. Mai mult, în 1998 s-a înfãptuit ºi un alt pas
înainte: pentru prima datã, un tip de impozit care constituie o resursã
importantã pentru bugetul central a apãrut în rîndul resurselor loca-
le. Este vorba de impozitul pe salarii, actualul impozit pe venit, din ca-
re un anumit procentaj ajunge la bugetul local, iar o altã parte în buge-
tul judeþean. Desigur, în acest domeniu vor fi necesare ºi alte modifi-
cãri, fiindcã, deºi în 1998–’99 s-a produs o schimbare de mentalitate,
aceasta nu a soluþionat nici pe departe toate problemele. Pentru cã în
u rm a schimbãrilor din 1998 au apãrut unele administraþii locale care
dispun de resurse considerabile – este vorba de aproximativ 7-8 la su-
tã din administraþiile locale, mai ales municipiile –, dar în acelaºi timp
ap roximativ 70 la sutã din administraþiile locale suferã de o finanþare
def icitarã cronicã. ªi nu existã soluþii normative pentru aceastã situa-
þie. Însã dacã aceastã problemã nu va fi rezolvatã, atunci autonomia
rãmîne pur declarativã ºi creºte pericolul discreditãrii ideii de autono-
m ie localã, ceea ce favorizeazã intenþiile ascunse de centralizare.

–  Î n p o f ida acestei legi care funcþioneazã relativ bine, putem
auzi f recvent plîngeri, mai ales aici, în Transilvania, cum cã pute-
rea centralã ia nedrept de mult de la administraþiile locale ºi, mai
mult,  cã acest lucru se face mai ales în defavoarea regiunii Tran-
silvania…

–  N u  este vorba numai de faptul cã în România mentalitatea buge-
tarã este extrem de centralizatã, cã aceasta este mentalitatea Bucureº-
tiu lu i: întregul sistem de finanþare este centralizat, inclusiv probleme-
le de protecþie socialã ºi de ordine publicã. Deci avem de-a face cu o
p ro b lemã fundamentalã a gestionãrii statului, problemã care nu este
rezolvatã ºi nu existã nici baze elaborate pentru finanþarea normati-
vã. Situaþia bugetarã defavorabilã a Transilvaniei ca regiune este o
p ro b lem ã realã, dar trebuie sã spunem cã aceastã politicã bugetarã
afecteazã nu numai Transilvania, ci ºi alte regiuni dezvoltate, cum ar fi
Do b ro gea, mai exact Constanþa ºi împrejurimile ei, litoralul, care este
de asemenea o zonã mai dezvoltatã. ªi ei pot percepe faptul cã redistri-
b u irea fondurilor este arbitrarã, dupã bunul plac al guvernului cen-
tral . Dar nu  am date în acest sens, pentru cã nu am realizat un studiu
comparativ între Transilvania ºi celelalte regiuni, însã am realizat un
studiu în cadrul Transilvaniei, pe baza datelor din 1999. În cadrul
Transilvaniei, pe baza datelor Ministerului Finanþelor – datele prog-
nozate ale bugetelor locale ºi judeþene – am constatat cã judeþele Ti-
m iº, Sibiu ºi Satu Mare au fost cele mai favorizate. Între oraºe – în ace-
eaºi analizã – municipiul Satu Mare ocupa primul loc, urmat de Timi-
ºo ara ºi  Miercurea-Ciuc în grupul fruntaºilor. Baza de comparaþie a
fost bugetul pe cap de locuitor, adicã suma pe care bugetul o alocã pen-
tru  un locuitor al localitãþii respective. De atunci, disproporþia a mai
crescut în favoarea reºedinþelor de judeþ, deoarece sediile firmelor se
înfiinþeazã de cele mai multe ori în aceste localitãþi, indiferent unde ar
f i  si tuate punctele de lucru, unitãþile de producþie, ºi astfel un cuan-
tu m  însemnat al impozitelor nu se varsã în contul localitãþilor în care
se desfãºoarã activitatea productivã ºi unde se utilizeazã veniturile.

–  Una d in cele mai importante prevederi ale legii adoptate
acum este cea care face posibilã utilizarea limbilor minoritãþilor
în ad ministraþia publicã. Cum s-a determinat pragul de 20% legat
d e aceastã prevedere?

– Pentru acest lucru trebuie sã revenim la începutul anului 1997,
cînd UDMR a discutat acest subiect cu partenerii de coaliþie. Noi am
p ropus 10%, ei au vrut 50% ºi multã vreme pãrea cã cele douã puncte
de vedere se vor întîlni la cota de 30%, dar dupã aceea, ºi acest lucru
trebuie spus, în Victor Ciorbea  am  gãsit un partener care în ºedinþa
gu vernului a hotãrît el însuºi valoarea de 20% ºi chiar el a trecut
aceastã valo are în proiectul de lege. Deoarece aceastã întrebare a rã-
m as deschisã pînã la ºedinþa de guvern, în proiectul introdus în faþa
gu vernului, locul procentajului era necompletat ºi cifra de 20% a fost
înscrisã în proiect personal de Ciorbea. Aºa s-a nãscut ordonanþa nr.
2 2  pe care guvernul a acceptat-o atunci, înainte de momentul Madrid.
E xistã ºi alte exemple în Europa pentru pragul de 20%. Un astfel de
p rag de 2 0 % este în vigoare ºi în Austria, însã acest lucru nu prea s-a
ap licat în practicã, iar nu demult în Slovacia a fost adoptatã o lege ca-
re introducea acelaºi prag de 20%. Se pare deci cã, dacã adãugãm ºi
Ro m ânia la aceste state, în Europa Centralã ºi de Est s-a format un fel
de consens asupra pragului de 20%. De altfel, în þara noastrã existã
10 5 6  de localitãþi care cad sub incidenþa pragului de 20%, printre mi-
noritãþile care beneficiazã de acest prag numãrîndu-se, pe lîngã noi,
m aghiarii, slovacii din Bihor, ucrainienii din Maramureº ºi Suceava ºi
l ipovenii din Deltã. Este posibil sã se aplice ºi în cazul saºilor, deºi aco-
lo  – în urma emigrãrilor – practic nu mai existã localitãþi cu populaþie
germanã considerabilã. Însã prevederea poate fi aplicatã ºi sub pra-
gu l de 20%, nu existã restricþii, singura prevedere este cã peste 20%
acest lucru este obligatoriu. Astfel de aceastã prevedere pot beneficia
ºi  cehii, sîrbii, croaþii care trãiesc în Banat ºi în Caraº-Severin. Baza de
referinþã pentru stabilirea pragului de 20% o constituie recensãmîn-
tul din 1992. În cazul populaþiei maghiare, mai mult de douã treimi,
70% din populaþie beneficiazã de aceste drepturi, pe care trebuie sã
le considerãm fireºti.

Realizat de BAKK Miklós
Traducere de VENCZEL Enikõ
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Adio la o
patrie închipuitã*

Pe 26 mai 1848, cu cîteva zile înainte de întrunirea la Cluj a Dietei ca-
re avea sã legifereze al 12-lea punct („unire cu Ardealul”) al revoluþiei
maghiare dar, din pricina reticenþei saºilor ºi a opoziþiei fãþiºe a româ-
ni lor,  nu sã-i ºi confere legitimitate în sens democratic, sosea la Cluj o
delegaþie a unor entuziaºti decemviri budapestani, „întru a sãvîrºi
amurgul istoriei transilvane” ºi „a izvodi glorioasa aurorã a patriei
maghiare unificate”. Unul dintre ei, un anume Székely József, a scris
o „mirificã poemã” dedicatã momentului. Cea de a patra strofã a poe-
ziei intitulate A  Királyhágón (Pe Piatra Craiului) suna aºa:

Fraþii îºi dau mîna ºi se veselesc,
Piatra Craiului se prãvale
ªi pe glia ungureascã pînã-n Bucureºti
Fîl fîieºte tricoloru-n soare.
Dupã ce pe data de 30 a lunii, cu surle ºi trîmbiþe, aplauze ºi flutu-

rãri de eºarfe Dieta clujeanã „s-a pronunþat”, mulþimea care nãpãdise
curtea Redoutei (actualul Muzeu de Etnografie) din strada Mãnãºtu-
rului rebotezatã ad-hoc Unió utca (strada Unirii) a început sã-i ova-
þioneze pe saºii derutaþi ºi pe singurul român care votase în favoarea
unirii, episcopul greco-catolic Ioan Lemeni. În vreme ce delegatul si-

bian Schmidt ºi „venerabilul moºneag cu aspect patriarhal” cuvîntau
aducînd mulþumiri mulþimii „în mîna lor au apãrut niºte drapele pe
care – dupã cum afirma martorul ocular Kõvári László – s-a întîm-
p lat sã fie înscrise aste cuvinte: „Unire sau moarte!”.

„S-a împlinit în sfîrºit grandiosul moment: dispariþia Transilvanei
ca þarã.” Sã ne înscriem adînc în memorie cuvintele istoricului
Kõvári László, ca sã ne vinã în minte ori de cîte ori ne-ar podidi jalea
din pricina soartei vitrege a Ardealului.

Sfînta febrã a creãrii naþiunii unitare nu era caracteristicã, desigur,
doar în ceea ce-i priveºte pe unguri. Cehii, de pildã, dupã un milenar
trecut imperial romano-german, ºi-au dat seama deodatã cã erau
slavi ºi ºi-au întors faþa cu adîncã evlavie cãtre fraþii lor de sînge. Un
democrat german din Cehia îºi exprima astfel uluirea provocatã de
acest fenomen: „Cum adicã, pe croaþi, pe slovaci, pe ruºi, pe munte-
negreni vi-i socotiþi mai apropiaþi decît pe germanii de care vã leagã
înrudiri seculare, a cãror culturã a devenit ºi a voastrã, a cãror limbã
este limba culturii voastre? Aþi sfîºiat vechile legãturi ºi iatã sãlbãticia.”

Dar un entuziast panromân era ºi mult apreciatul de cãtre noi – ºi
pe bunã dreptate – Nicolae Bãlcescu .  Cel care a  vãzut cu ochii sãi, ro-
ºindu-se de ruºine, cum „Românii se luptarã pentru libertate sub

steagul celui mai mîrºav, mai cumplit si mai învechit despotism.” „A
creea o naþie! – exclama la Paris patriotul român –  o naþie de fraþi, de
cetãþeni liberi, aceasta este, Români, sfînta ºi marea faptã, ce Dumne-
zeu ne-a încredinþat.” Nu conta cã ideea chematã la viaþã, spiritul în-
trupat se nutreau ºi din ura acelor „îngrozitori moþi… hrãnind o urã
fanaticã cãtre duºmanii lor” („astfel cum trebuie sã fie orice popor în
rãsboaiele naþionale”, adãuga liniºtitor Bãlcescu), nu conta cã „geniul
naþionalitãþii” îºi clama straniul imn plutind „deasupra mormintelor
duºmanilor strãini”.

Pe vremea aceea toatã lumea era cuprinsã de febra edificãrii naþio-
nale sau cel puþin a celei statale. Pînã ºi conservatorii austrieci, des-
pre care – dupã cum relateazã eminenta specialistã în istorie austria-
cã, Deák Ágnes – circula în mediile vieneze ale epocii urmãtoarea
anecdotã: „Întrebare: «Unde anume va fi creatã noua Austrie?» Rãs-
puns: «O vor tipãri la imprimeria curþii.»”

Numai reacþiunea clericalã era scepticã. ªi – acum, odatã – cîtã
dreptate avea! ªtiu cã – aici ºi acum – aceasta echivaleazã cu o verita-
b i lã blasfemie dar – cu îngãduinþa domniilor voastre – am sã citez din
ep istola pastoralã a episcopilor ºi arhiepiscopilor adunaþi în vara lui
1849 la Viena: „Aºa s-a preschimbat sãnãtoasa dragoste a popoarelor
faþã de istoria, limba ºi obiceiurile ce þin de fiinþa lor… într-o demen-
þã pãtimaºã înteþitã artificial, care descoperã în orice vecin vorbitor de
al tã limbã un duºman de moarte ºi dã pradã flãcãrilor ºi propria sa
casã doar pentru a o nimici pe aceea a vecinului. Acesta nu este cîtuºi
de puþin un progres pe calea dezvoltãrii, cu toate cã aºa este denumit;
e un deplorabil regres… cãtre barbaria întunecatã a pãgînãtãþii; na-
þionalitatea a devenit viþelul de aur iar patimile neînfrînate iscate în fo-
cul  adorãrii sale adeseori o luptã ca între rase de sãlbãticiuni, ruºine a
omenirii, înspãimîntãtor pãcat înaintea lui Dumnezeu.”

Naþiunea ca personalitate colectivã, ca organism însufleþit – la în-
ceputul secolului al XXI-lea, nu e dificil sã constatãm –, este moartã.
Prin aceasta nu dispare desigur din cîmpul vederii noastre, doar cît cã

ni  se înfãþiºeazã sub o laturã nouã. Dupã cum ºi religia o vedem într-o
cu totul altã luminã de cînd sîntem incapabili sã credem cu adevãrat.
François Bocholier, un tînãr doctorand francez, îmi spunea recent la
Cluj, dupã ce citise ultimele numere ale Provinciei: „Sã priveºti na-
þiunea din punct de vedere postnaþional e ca ºi cum ai cerceta religia
ca necredincios. Astfel, e cu adevãrat interesant – ºi uimitor.”

Harald Roth, istoricul ardelean de la Heidelberg, scria recent des-
pre faptul cã în istoriografie nu se poate admite uzul persoanei întîia
plural, al lui „noi”. Nici cã s-ar putea exprima mai plastic cum cã na-
þiunea ca fiinþã istoricã existã fãrã îndoialã pe undeva, dar pentru noi
e o problemã insolubilã sã intrãm în legãturã cu ea.

Trecînd în revistã din aceastã perspectivã postnaþionalã viaþa politi-
cã d in Ungaria zilelor noastre ne vedem nevoiþi sã constatãm cã, în ca-
drul ei, schemele naþionale tradiþionale („paºoptiste”) sînt pînã azi
dominante, ele determinã modul de exprimare, limbajul politicieni-
lor maghiari.

Acum mã refer doar la oamenii politici liberali, cãci restul fie ha-
bar n-au de naþiune, fie strîng în pumni rãmãºiþele zdrenþuite ale dra-
pelului celui „mai mîrºav, mai cumplit ºi mai învechit” naþionalism.
Liberalii de dreapta (printre care m-am aflat ºi eu în treabã fãrã prea

mult folos o bucatã de timp) ciugulesc azi resturile din tot ce a rãmas
de pe urma viziunii de la 1848 a lui Kossuth despre 15 milioane de
unguri. Kossuth îi includea în aceste 15 milioane – absolut logic – pe
toþi cetãþenii Ungariei istorice imaginate sub auspicii burgheze, subîn-
þelegîndu-i aºadar ºi pe croaþi. Azi sînt incluºi aici acei „cetãþeni ai na-
þiunii” care – indiferent de faptul cã sînt sau nu cetãþeni unguri – so-
cotesc drept determinantã apartenenþa lor în sens istoric, cultural ºi
juridic deopotrivã la o naþiune maghiarã unitarã în imaginaþia politi-
cienilor ºi ideologilor dreptei.

L iberalii de stînga vãd în aceste demersuri anacronice ºi care au
doar o vagã tangenþã cu procesele sociale ºi politice reale, manifestãri
ale exclusivismului naþional ºi ale unui iredentism mascat. De aceea
propun în loc schemele nu mai puþin anacronice ale naþiunii politice
ungare, române ºi aºa mai departe, de parcã n-ar ºti ºi n-ar vedea cu
ochii lor cã forþa de coeziune ºi asimilare a naþiunilor aparþine trecu-
tului. Naþiunea ca comunitate politicã e o stereotipie politicianistã, ca-
re, în lipsã de altceva, mai subzistã o vreme în stare vegetativã, dar nu
mai  reprezintã cadrul viu al celor mai diverse þesãturi sociale ºi politi-
ce constituite din destine, din cariere individuale.

În procesul de dezintegrare care se face simþit atît la nivelul þãrilor
ºi regiunilor cît ºi pe plan european ºi mondial, patria ca atare a înce-
tat sã existe. De aceea cînd eu azi, dupã 13 ani trãiþi în Ungaria, declar
cã aceastã þarã – unde de altfel nu mã simt prost, la urma urmei
Ungaria e un loc plãcut – mie nu-mi este patrie, exprim doar un loc
comun, pe care îl simte toatã lumea. Doar cã eu simt asta cu o inten-
si tate ceva mai mare, deoarece pe timpul cît trãiam în acea altã þarã, a
cãrei fiinþã colectivã îmi era la modul natural strãinã, nutream sfînta
convingere cã existã o asemenea patrie.

Transilvania a putut deveni importantã pentru cîþiva intelectuali
maghiari, români ºi germani (de mai mulþi nu e vorba în clipa de fa-
þã) întrucît acolo existau oarecare ºanse ca naturalã sã devinã trans-
naþionalitatea. Nu în sensul cã nimeni n-ar avea identitate naþionalã,
ci în acela cã toatã lumea are, mai precis, presupunem despre toþi cã
posedã aºa ceva, dar chestiunea are o mizã veritabilã numai în noul,
ab ia întrezãritul spaþiu transnaþional. La fel ca în Europa. Interesant
în ceea ce priveºte Ardealul nu e deci nici pe departe faptul cã acolo
trãiesc unguri. Trãiesc ºi aici destui iar eu urmãresc plin de curiozita-
te sã vãd ce realizeazã cu asta. Ceea ce aici e punct terminus, eventual
punct mort, acolo e punct de pornire.

În sensul acesta am devenit eu ardelean, unire ori ba, n-are a face,
aici, la Budapesta, mãcar cã trei din cei patru bunici ai mei s-au nãs-
cut pe teritoriul Ungariei de azi ºi nici al patrulea n-a vãzut lumina zi-
lei dincolo de Piatra Craiului, ci în Bihor. Iar despre Ardeal – ca sã rã-
mînem la subiectul aniversar – Dieta din 1863-64 de la Sibiu, care a
încercat sã facã din Transilvania o comunitate politicã transnaþionalã
îmi  spune mult mai mult decît cea de la Cluj, cu proclamaþia sa unio-
nistã, dupã cum Adunarea Constituantã a Transleitaniei întrunitã la
Kremsier, în Moravia, dar oferind un model ºi pentru Transilvania ºi
Croaþia mã face sã înþeleg mai bine ºi vechea-noua arhitecturã în de-
venire a Europei federale de azi decît locul de întrunire a Parlamentu-
lui imperial german, Paulskirche d in Frank furt, Meca revoluþionari-
lor maghiari de la paºopt.

Ca ardelean, în treacãt fie spus, despre situaþia politicã de azi din
Ungaria, pãrerea mea e cã Fidesz va cîºtiga ºi pentru a doua oarã ale-
gerile, va introduce þara în Uniunea Europeanã – iar atunci va reieºi
cã politicienii noºtri habar n-au unde au ajuns. Atunci va putea veni
vremea unei forþe politice alternative care, cu deviza descentralizãrii
politice radicale, a federalismului intern ºi extern va fi eventual capa-
b ilã sã urneascã masele ungureºti din expectativa lor uneori ironicã,
alteori amarã ºi mînioasã prin care se delimiteazã de politicã. Atunci
poate, într-un tîrziu secular cam prea îndelung aºteptat la periferia
Europei, Ungaria – însuºindu-ºi împãrþirea teritorialã a puterii de stat
nu numai în privinþa Budapestei care dispune deja de o autoguverna-
re politicã de facto, ci ºi a regiunilor (provinciale) – se va putea cupla
în sfîrºit la Europa carolingianã.

Oricît de ciudat ar suna asta azi, aici, dar mai înapoiata Transilva-
nie era ºi la mijlocul veacului trecut ºi este ºi astãzi mai aproape de
Europa adevãratã, adicã federalã, decît Ungaria. Dacã Budapesta intrã
în rîndul lumii, dacã va fi capabilã sã se elibereze de cãtuºele statului
naþional, poate sã ajungã mai aproape ºi de ea.

*Expunere în cadrul „dialogului liber festiv” pe tema „Ce doreº-
te naþiunea maghiarã”, organizat pe 15 martie 2001 la Teatrul
Merlin din Budapesta.
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Reînnoirea
istoriografiei
transilvane

Revin asupra anchetei în curs, începînd cu ianuarie, din Provincia, pe
tema oportunitãþii scrierii sau nu a unei istorii globale a Transilvaniei,
ºi asupra modalitãþilor practice ale acestei rescrieri. Autorul acestui
articol nu va putea, în mod sigur, sã fie acuzat cã utilizeazã acest „noi”
posesiv ºi subiectiv pe care îl stigmatizeazã Harald Roth în textul sãu
publicat în Provincia1. Din contrã, din punctul lui de vedere – de cer-
cetãtor absolut strãin zonei ºi de specialist al istoriei contemporane –,
îl ameninþã alte tipuri de greºeli, care vor trãda insuficienta (deocam-
datã) sa cunoaºtere a meandrelor lungii istorii transilvane. Sã-i fie în-
gãduit sã le supunã indulgenþei cititorului.

Aºa cum era de aºteptat, ansamblul cercetãtorilor interogaþi au cã-
zut de acord asupra necesitãþii realizãrii unor lucrãri istoriografice în-
tr-un nou spirit de deschidere ºi de cooperare transetnicã. Printre alte-
le, douã argumente m-au frapat în mod deosebit:

Primul întruneºte un consens aproape unanim: el exprimã necesi-
tatea depãºirii cadrului istoriografiilor naþionale. Sorin Mitu ºi Pál
 Judit, mai ales, au insistat, totuºi, pe bunã dreptate, asupra frînelor
materiale care stau în calea unei asemenea depãºiri: chestiunile scã-
derii nivelului profesional, slaba cunoaºtere a limbilor ºi culturilor tre-
cutului, inerþia mediului universitar, nu sînt doar de ordin conjunctu-
ral. Ele þin mai cu seamã de faptul cã istoria, ca disciplinã universitarã
modernã, construitã în secolul al XIX-lea, a fost gînditã, de la origine,
într-un cadru naþional, ca „istoria naþionalã” însãºi, consubstanþialã
cu elaborarea politicã a identitãþilor naþionale, începînd cu cazul ger-
man (Ranke) sau francez (Michelet) ºi cu interacþiunile lor polemice
(a se vedea disputa dintre Fustel  de Coulanges ºi Mommsen de dupã
rãzboiul franco-prusac din 1870). În acelaºi timp, cum statul-naþiune
modern reglementeazã, în schimb, mai mult sau mai puþin direct, ca-
drele, finanþãrile, programele ºcolare ºi universitare, structurile inde-
pendente (programele europene, fundaþiile private de tip „Soros”), nu
mai rãmîn decît excepþiile. Este evident cã Transilvania, mai mult ca
oricare altã regiune, a suferit teribil datoritã acestor construcþii naþio-
nale: microcosmosul medieval pierdut în secolul XIX, divizat în etnii,
religii, stãri (Stände), corporaþii, nu putea decît sã se regãseascã muti-
latã prin aplicarea grilelor naþionale, simplificatoare ori anacronice.

Al doilea argument, repetat de mai multe ori (a se vedea Ovidiu
Ghitta , Lucian Nastasã , Harald Roth, Szász Zoltán etc.), se oferã ca
posibilã soluþie pentru depãºirea dilemelor ºi disputelor istoriografii-
lor naþionale: este vorba despre lãrgirea domeniilor de investigare, de
abolirea limitãrii la istoria politicã, de explorarea istoriei sociale, eco-
nomice, culturale. Vãd aici un omagiu implicit adus ªcolii Analelor pî-
nã la derivãrile ei cele mai recente, evocate de Toader Nicoarã, în do-
meniul psiho-istoriei. Regãsirea duratei lungi ºi a inerþiei structurilor

ar pãrea o chestiune de bun simþ într-o regiune adeseori perifericã ºi
conservatoare. Dar mã îndoiesc cã s-ar putea construi o sintezã în
acest spirit al „istoriei totale” fãrã sprijinul instrumentelor de lucru, al
demersurilor documentare, mai pozitiviste în concepþia lor, ºi din ne-
fericire încã deficiente (vezi Jakó Zsigmond, Pál Judit). Pe de altã par-
te, mi se pare cã lãrgirea constã ºi în încercarea de a pãstra în perma-
nenþã un punct de vedere comparatist ºi relativist în sînul evoluþiei ge-
nerale a Europei Centrale ºi Orientale – aºa cum a fãcut-o cehul
 Miroslav Hroch pentru teoria dezvoltãrii identitãþilor naþionale2 – fe-
rindu-se însã de viziunile globalizante, pripite, „à la Spengler”.

Necesitatea lãrgirii temelor demersului nu trebuie sã oculteze fap-
tul cã o bunã parte a istoriei politice, tradiþionale, tocite, este de rescris
de la izvoare, în pofida cantitãþii impresionante de lucrãri publicate cu
privire la evenimente precum revoluþiile de la 1848 sau „Marea Unire”
din 1918. Dar ea însãºi trebuie conectatã la aceastã voinþã de lãrgire a
temelor de cercetare pentru a nu rãmîne superficialã: ceea ce înseam-
nã, în mod concret, cã pînã ºi chestiunea aparent cea mai evenimen-
þialã din lume necesitã, ca sã fie tratatã corect, o sumã considerabilã
de lucrãri, de colocvii, de teze… Cu titlul de ilustrare succintã, aº ale-
ge un exemplu extras din cercetãrile mele în curs, cel al regionalismu-
lui românesc transilvãnean în cadrul Marii Uniri din anul 1920.

Cum sã dai seamã de dihotomia „ardeleni”/„regãþeni” în România
de dupã 1918? Pentru istoriografia naþionalã românã cu privire la
„Alba-Iulia” ºi consecinþele sale, chestiunea þine de tabu sau de blasfe-

mie. Procedînd prin simplificãri succesive, ea face din ideologia „sta-
tului naþional unitar” o realitate istoricã intangibilã, disputele dintre
Partidul Naþional ºi Partidul Liberal neavînd decît o semnificaþie pur
politicã, conjuncturalã. Este inutil sã insist asupra acestei prime pers-
pective. La prima vedere, poate fi tentant, în cadrul edificãrii unui re-
g ionalism politic sau pentru a ceda „aerului timpului” – post-naþio-
nal, european etc. – evocat de Lucian Boia3,  sã fie atacatã aceastã isto-
riografie depãºitã, procedînd la colectarea sistematicã a plîngerilor cla-
sei politice transilvãnene contra „balcanizãrii”, „fanariotismului”, co-
rupþiei ºi centralismului Regatului, mai ales în anii 1920-1928: dizol-
varea Consiliului Dirigent pînã la marile miºcãri de protest din primã-
vara lui 1928, trecînd prin boicotarea atît de simbolicã a încoronãrii
regale din septembrie 1922. Pamfletele, discursurile, articolele unei
epoci nu lipsesc pentru a construi un raþionament care, ºi el, þine mai
mult de ideologie decît de istorie.

Din voinþa de a aprofunda, o reacþie spontanã ar fi sã te forþezi sã
treci de o istorie evenimenþialã, de o simplã cronicã politicã, spre un
studiu de „imagologie”, adicã la o analizã a discursurilor ºi a argu-
mentãrilor din punctul de vedere al imaginilor reciproce, al reprezen-
tãrilor, aºa cum a fãcut atît de bine Sorin Mitu pentru secolul XIX4. Se
vãd astfel degajîndu-se stereotipuri ca, de exemplu, cel al „descãleca-
tului”, prin referirea la întemeierea miticã a Moldovei de cãtre un no-
bil român din Maramureº, care exprimã ideea transilvãneanã, pig-
mentatã cu condescendenþã, a unei descinderi într-un þinut înapoiat

pentru a-l reforma ºi moderniza; sau, invers, cel al „dezrobirii” utili-
zat de regãþeni, într-un mod la fel de dispreþuitor, pentru a aminti ro-
lul lor preponderent în eliberarea sãrmanilor ardeleni, robii jugului
maghiar.

Dar ni s-ar pãrea dificil sã lansãm un asemenea ºantier de studii
asupra mentalitãþilor regionale în România Mare în absenþa studiilor
mai tradiþionale dintr-un punct de vedere metodologic cu privire la par-
tidele politice, societatea ºi economia Transilvaniei dintre cele douã
rãzboaie mondiale5. Analiza discursurilor reprezintã, de fapt, o totalita-
te în sine, închisã asupra ei însãºi, care, cel puþin dacã istoriografia nu
este consideratã drept „simplu discurs asupra unui discurs”, trebuie
sã se raporteze la un mãnunchi de cauzalitãþi „obiective”. Voi indica
aici trei direcþii posibile pentru iniþierea unui studiu asupra discursului
regionalist românesc cu privire la evoluþiile mai structurale ºi, cu ace-
eaºi ocazie, multietnice, privind integrarea Transilvaniei în România:

Prima intereseazã sociologia ºi raporturile între evoluþiile sociale
ºi identitãþi. Plecînd de la ipotezele lui Ernest Gellner, legînd direct
emergenþa societãþilor industriale ºi a statelor moderne de dezvoltarea
identitãþilor naþionale6, consider cã un studiu al regionalismului poli-
tic trebuie sã fie sprijinit de studii de istorie socialã cu privire la desti-
nul elitelor din Transilvania în prima jumãtate a secolului XX, însã ºi
mai global, prin studii asupra transformãrilor socio-economice indu-
se de (ori concomitente cu) integrarea provinciei în Regatul Român.
Astfel, spre exemplu, în cartea ei de pionierat, Irina Livezeanu a pus
deja regionalismul „ambiguu” al elitelor transilvane într-o dublã rela-
þie cu noile perspective de promovare socialã printre români, legaþi de
posturile de funcþionari prin statul central (începînd cu cãile ferate ºi
pînã la Universitatea din Cluj) ºi, în acelaºi timp, cu frustrãrile create
de dificultatea de a-ºi face loc printre elitele urbane dominante ale
marilor oraºe transilvãnene rãmase esenþialmente maghiare ºi ger-
mane7.

A doua direcþie de cercetare fecundã ºi abundent ilustratã în isto-
riografia francezã a identitãþilor naþionale este cea a „ sociabilitãþilor”
politice: cum se organizeazã, la nivel local, viaþa asociativã, mobiliza-
rea militantã, politicã, culturalã. Trebuie operatã o trecere de la studii-
le macropolitice la studii mai fine privitoare la reþele ºi organizaþii:
cum sã interpretezi chestiunea unui eventual regionalism român fãrã
niºte bune monografii, nu doar cu privire la Partidul Naþional sau la
ASTRA în Ardeal, dupã 1918, ci ºi privitor la asociaþiile culturale loca-
le8?

A treia direcþie face apel la geografia umanã: ea considerã cã un
travaliu asupra regionalismului trebuie legat de o reflecþie asupra
Transilvaniei, ca spaþiu  ºi modalitãþi de structurare în „teritoriu/teri-
torii”. Puþine studii de istorie contemporanã ale Transilvaniei aºeazã,

mi se pare mie, aceastã dimensiune spaþialã în centrul preocupãrilor
lor. Or, fãrã sã vorbim despre uºurinþa lexicalã care face ca, sub nume-
le de „Transilvania”, sã fie desemnat ansamblul teritoriilor de sub stã-
pînire maghiarã adãugate României în 1918, utilizarea pripitã a ter-
menului generic de Erdély/Ardeal/Siebenbürgen ºterge persistenþa pe
termen lung a unei impresionante fragmentãri sub-regionale care
merge mai departe decît chestiunile „Königsboden”-ului sãsesc ori a
„Székelyföld”-ului. Astfel, pentru a rãmîne în cadrul direct al istoriei
politice româneºti de dupã 1918, divergenþele locale par a fi numeroa-
se. Sã citãm cîteva exemple posibile cu titlul de ipotezã de lucru: un
Maramureº arhaic, de departe, prost legat de restul þãrii, o Criºana un-
de cultura maghiarã pare sã pãstreze un puternic potenþial de asimila-
re în ce priveºte elitele locale româneºti, un clivaj între Ardealul de sud
(Þara Fãgãraºului, Þara Haþegului, împrejurimile Braºovului) ortodox,
în contacte vechi ºi permanente cu românii de la sud de Carpaþi, ºi Ar-
dealul de Nord, adeseori greco-catolic, mai marcat de influenþa ma-
ghiarã, etc. De la studiile de „geopoliticã internã” ale ºcolii lui Yves
 Lacoste la modelãrile spaþiale ale grupului de geografie umanã
RECLUS, fãrã a mai vorbi de mai multe contribuþii ale vastei întreprin-
deri de radiografie istoricã identitarã, Les Lieux de Memoire9, instru-
mentele metodologice nu lipsesc pentru a depãºi problema mono-et-
nicismului (Geschichte eines Volks), focalizînd asupra constrîngerilor
spaþiale ºi articulãrii interne/externe a numeroaselor „þãri mici”
(„Petits-Pays”, Geschichte der Lander) care compun mozaicul tran-

silvan spre a forma un „teritoriu” mai mult sau mai puþin net delimi-
tat ºi unificat.

Aceste cîteva scurte dezvoltãri programatice aratã deci cum, ple-
cînd de la o chestiune politicã limitatã, ne gãsim, efectiv, în necesitatea
de a lãrgi cîmpul de investigaþii ºi de a regãsi acest „timp lung” ºi aces-
te consideraþii culturale, sociale, economice pe care mulþi dintre noi le
considerãm drept cheia reînnoirii istoriografiei transilvane.

Totuºi, ne dãm seama ºi cã aceste noi direcþii necesitã un numãr
considerabil de lucrãri monografice parþiale, punctuale, ceea ce împin-
ge perspectiva unei sinteze profund reînnoite asupra istoriei Transilva-
niei, sã zicem, „de la 1867 pînã în zilele noastre” (fãrã a pomeni deo-
camdatã de sintezele generale mai ambiþioase) într-un viitor îndepãr-
tat. Sã nu vedem în acestea o constatare pesimistã! Acest lung ocol nu
va avea nimic dezastruos dacã, începînd de aici încolo, se vor publica
mai multe studii monografice metodologic reînnoite ºi conºtiente de
necesitatea, atît practicã, cît ºi moralã a muncii în echipe de cercetare.
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Ovidiu PECICAN

Pesimism intelectual,
pesimism românesc?

Prietenul Molnár Gusztáv este îngrijorat de ceea ce numeºte
„acest profund pesimism istoric ºi politic” „atît de caracteristic in-
telectualilor români din Transilvania” (Noi, ardelenii...,  în Pro-
v incia,  2001, nr. 1-2). El se întreabã „cum se face cã românii din
Transilvania au devenit, în mod ciudat, atît de melancolici tocmai
dupã îndeplinirea celui mai fierbinte vis naþional al lor, care a fost
unirea?” Molnár Gusztáv are, desigur, ºi un rãspuns. Dacã l-am
înþeles bine, dupã înglobarea Ardealului în statul naþional unitar ºi
indiv izibil, românii ajungeau în imposibilitatea de a-l concepe pe
acesta ca pe un inamic mobilizator. Totodatã, dacã pe vremea con-
fr untãrii cu comportamentul „stupid ºi arogant” al Budapestei, ro-
mânii aveau în faþa ochilor ºi Austria – mai flexibilã ºi cu un regim
juridic mai dezvoltat –, dupã 1918 schimbarea radicalã a contex-
tului geopolitic (ori poate chiar ºi a modelui de a se concepe pe ei
înºiºi în ansamblul mai larg al României Mari) i-a fãcut pe româ-
nii din Transilvania aºa cum îi vede el astãzi. În sprijinul diagnosti-
cului emis, Molnár Gusztáv evocã – aluziv – probe culturale pre-
cum scrisoarea lui Traian Vuia cãtre primul prefect al Lugojului,
George Dobrin (11 aprilie 1922, publicatã în Aradul cultural de
Horia Medeleanu) , eseul lui Al. Cistelecan despre Provincia rata-
tã º i un articol al subsemnatului.

1. Pesimism?
Dacã este sã cãutãm dovezi ale pesimismului românesc al ardele-
nilor, ele pot fi depistate ºi (mult) mai devreme de 1918, ºi dincolo
de contextul discuþiei despre locul ºi rolul Transilvaniei în regiune.
Pen tru prima ipostazã voi cita dintr-o epistolã a lui I.
Budai-Deleanu cãtre Petru Maior: „ª tiu eu foarte bine cã toate
acele urgii purced din culcuºul nevrednicilor de numele româ-
nesc ce s-au încuibat la Blaji. Mai mult de treizeci de ani domnesc
aceº ti ethnoctoni ºi ca sã-ºi veciniceascã stãpînia prodesc binele de
obºte a poporului, fãcîndu-se organ vrãjmaºilor, spre ovilirea lui.
Cunoscutu-i-am eu atunci foarte bine, cînd i-am pãrãsit ºi – fu-
gind – mai bine am ales nemernicia, decît sîmbra cu dînºii. Însã
veni-va vremea, ºi doarã nu e departe, cînd vor ieºi la luminã toate
rãsfãþatele ruºinãri a Hierusalimului cestui nou. [...] Cît mai cu-
rînd voi sã trag de pre faþã obrãzariul viclean acestii mamile ºi sã-i
arãt adevãrata fisiognomie”. (Scrieri inedite,  Cluj, Ed. Dacia,
1976, p. 146) Se lasã descifratã aici o sumbrã deznãdejde, iar ea
es te exprimatã faþã de conducãtorii spirituali ai românilor, de astã
datã, ºi nu în raport cu vreo altã asuprire. Nici Samuil Micu nu era
mai încrezãtor în viitor, privind semnele triste ale vremii lui:
„... neamul românesc carele mai iaste, petrece supus ºi înjugat de
alte neamuri; cel ce stãpînea tot pãmîntul, acum preste tot pãmîn-
tul pãmînt nu au, cei ce era domnii neamurilor, acum la toate nea-
murile slujesc, ºi ce e mai mare ticãloºie, lor le iaste ruºine a sã
numi români, ºi unii sã ruºineazã ºi a vorbi româneºte, ºi întrã si-
ne unii cu alþii mai voesc a grãi greceºte sau ungureºte sau altã
limbã decît a sa, ºi sã lenevesc a-ºi lucra ºi a-ºi iscusi limba sa ºi în-
tr u aceia a scrie ºi învãþa, care rãu lucru al românilor au adus pre
neamul românesc la cea mai mare prostie ºi ticãloºie” (Scurtã cu-
noºtinþã a istorii românilor,  Bucureºti, Ed. ªtiinþificã, 1963, p.
70-71). Prin urmare, dincolo de orice posibilã discriminare politi-
cã ori etnicã – pe care nu o discutã aici, dar pe care eu o pomenesc
totuºi, fiind cel mai adesea invocatã ca explicaþie a situaþiei triste a
românilor din trecut –, Samuil Micu vedea cauzele decadenþei ro-
mâneºti în atitudinea faþã de propria limbã ºi de propria culturã.
Cu un secol înainte de Unirea de la 1 decembrie 1918, cei doi cori-
fei ai ªcolii Ardelene constatau impasul ºi îºi exprimau tristeþea cã
lucr urile se prezintã precar pentru români, invocînd o cauzalitate
diversã (prostul management al comunitãþii de cãtre ºefii sãi, în
cazul primului, ºi dezinteresul pentru propria limbã ºi culturã, în
cazul celui de-al doilea).

Pe lista lui Molnár Gusztáv mai putea figura, fãrã îndoialã, alã-
turi de interbelicul Vuia, ºi contemporanul lui mai tînãr din Rãºi-
nari, Emil Cioran.  El mãrturisea: „O tristeþe infinitã mã cuprinde
de cîte ori mã gîndesc cum o mie ºi atîta de ani ne ascundeam prin
pãduri ºi munþi de frica duºmanului, adicã de propria noastrã fri-
cã. Nu existã duºmani, ci numai frica (subl. E. C.) din care ei se
nasc” (Schimbarea la faþã a României, Humanitas, p. 83.). Prin-
tr-o asemenea punere în paginã, Cioran se asocia liniei interpreta-

tive care constata amar un eºec comunitar, încercînd sã îl explice
nu prin cauze exterioare, ci printr-o anume realitate interioarã, de
trãire psihologicã.

Ceea ce se poate constata acum, refãcînd lista, de la
Budai-Deleanu la Cistelecan este cã simptomele „profundului pe-
s imism istoric ºi politic” diagnosticate sînt mai vechi cu cel puþin
un veac de 1918 ºi cã, dacã e aºa, atunci s-ar prea putea ca aici sã
nici nu fie vorba de... pesimism. Nu voi face acum caz de tentativa
de înþelegere a lui Lucian Blaga,  soldatã prin elaborarea teoriei
„retragerii din istorie” (Trilogia culturii), ºi nici de studiile lui
Mircea Eliade dedicate vieþii spirituale a comunitãþilor anistorice,
deº i ambele indicã una dintre cãile de explorare posibile. Dar voi
constata cã toate numele invocate în acest cadru de discuþie s-au
caracterizat prin aceea cã, în ciuda unor asemenea constatãri, au
adoptat o conduitã activã, fãcînd eforturi redutabile pentru modifi-
carea situaþiei. (Nu-l exclud din grup nici chiar pe pesimistul de-
clarat ºi consecvent care a fost Cioran, de vreme ce cartea din care
am citat este tocmai un manifest prin care autorul îi mobiliza pe
români la o nouã construcþie de sine.) Toþi aceºti înaintaºi – dar ºi
alþi i , nepomeniþi aici –, ºi chiar actuala generaþie culturalã, au ac-
þionat ºi acþioneazã în virtutea unui activism de fond. Cã în diverse
chestiuni punctuale ne manifestãm scepticismul, cã sîntem critici

º i chiar acizi, toate acestea þin mai curînd de o anume strategie a
discursului ºi acþiunii care, de altfel, nu este nici datã ca atare pen-
tr u totdeauna, nici generalã, nici îndreptatã în toate direcþiile.

2. Suflet colectiv ºi context istoric
Molnár Gusztáv se grãbeºte, deci, un pic atunci cînd, identificînd o
tonalitate amarã, chiar încrîncenatã, a textului meu (Partid trans-
etnic sau forum civic?, în Provincia, 2000, nr. 6), îl pune, împre-
unã cu atîtea alte texte româneºti izvorîte dintr-un scepticism foar-
te personal al autorilor, pe seama unui pesimism care i-ar caracte-
riza pe intelectualii români. Tot o eroare mi se pare ºi sã presupui
cã aceste manifestãri critice ar fi corelabile doar cu atmosfera de
dupã unificarea statalã din 1918. De fapt, Molnár cade într-o dublã
eroare: pe de o parte, pare sã identifice o trãsãturã psihologicã a in-
telectualilor români în general – ceea ce pune în parantezã diversi-
tatea tipului intelectual în general, ca ºi a celui din societatea ro-
mâneascã în particular –, pe de alta, el circumscrie prea strîns un
context istoric care ar genera pesimismul românesc (perioada cu-
prinsã între 1 decembrie 1918 ºi prezent). O datã, el pãrãseºte te-
renul istoriei ºi al politicului pentru a trimite la chestiuni inefabile,
precum una dintre caracteristicile psihismului unei pãturi socio-
profesionale foarte diverse (ºi chiar versatile), cealaltã datã este de
pãrere cã un secol ar fi de ajuns pentru a modifica una dintre do-
minantele – crede el – ale psihologiei colective româneºti (la nive-
lul elitei). Cum e posibil acest anti-istorism ºi, simultan, istorism?

De fapt, discuþia ne aduce într-un bazin colector mai amplu ºi,
oarecum, tradiþional în ultimul secol ºi jumãtate: cel al dezbateri-
lor despre profilul sufletesc (spiritual) al unui popor. ªi iatã cã, în-
tr-adevãr, doar cîteva paragrafe mai jos, în acelaºi text, autorul no-
teazã: „Conform cercetãrilor care studiazã procesele de lungã du-
ratã, douã sute de ani înseamnã perioada minimalã care poate de-
termina din punct de vedere tipologic apartenenþa unui anumit
spaþiu [la un tip de civilizaþie – completarea mea, O. P.]”. Invocînd

textele reprezentanþilor ªcolii Ardelene, i-am furnizat colegului
meu de la Provincia secolul care lipsea pentru a da consistenþã
acestui argument. Pomenindu-l ºi pe Cioran, am lãrgit – explicit –
discuþia aplicînd-o românilor în general. (Nu este Cioran ardelea-
nul care a ridicat discuþia la nivelul întregii comunitãþi româ-
neºti?)  Totuºi, nici mãcar douã sute de ani de remarci cu gust de
pelin nu sînt suficiente pentru a decide cã este vorba, pur ºi sim-
plu, despre un pesimism istoric ºi politic românesc.

Datoritã observaþiilor de mai sus, ca ºi în virtutea unor preocu-
pãri mai vechi – a se vedea studiul meu Modele masculine româ-
neºti, (Aradul cultural, iunie 1999, p. 17-23; versiunea englezã în
Margit Feischmidt, Enikô Magyari-Vincze ºi Violetta Zentai (eds.)
Women and Men in East European Transition, Cluj-Napoca,
EFES , 1997), unde eu însumi constatam un anume defetism mas-
culin românesc –, cred cã ipoteza pesimismului trebuie abando-
natã sau mãcar supusã unor noi verificãri. O anume reacþie pru-
dentã – care traduce ºocul lucid în faþa unor realitãþi dezagreabile
– este însã fãrã îndoialã atestabilã la românii ardeleni luaþi în dis-
cuþie. În mãsura în care vor sã se menþinã pe teritoriul ferm al
constatabilului, ei sînt însã obligaþi la aceasta. Aici ar putea sta ex-
plicaþia unei atitudini politice cum a fost aºa-numitul „pasivism”
al Partidului Naþional Român din Transilvania în a doua parte a se-
colului XIX, ori comportamentele ce adeseori genereazã acuza de
conservatorism comportamental ºi de gîndire, pe care non-ardele-
nii o  aplicã românilor din Transilvania. La aceasta din urmã con-
tribuie ºi setul de valori culturale în jurul cãruia s-a agregat conº-
tiinþa identitarã colectivã româneascã în modernitate (origine,
limbã, tradiþii comune). Nu trebuie uitat cã nucleul dur de artizani
ai naþiunii române moderne l-au constituit tocmai cîþiva cãrturari
ardeleni.

3. De la tribal la civic
Despre ce poate fi vorba atunci, dacã este sã confruntãm cele douã
ºiruri de fapte? De o parte, melancolia ciobanului din Mioriþa, a
poeziei lui Eminescu, a lui Avram Iancu din a doua parte a vieþii...
De alta, „activismul” constructor al tribunilor, de la Inochentie
 Micu la Samuil Micu, Andrei ªaguna, Vasile Goldiº,  ªtefan
Cicio-Pop,  Ioan Lupaº º i ceilalþi... Ipoteza mea este cã avem de a
face cu o tensiune specificã, cea dintre o dominantã temperamen-
talã ºi de caracter ºi corectivul adus de contextul social-politic ºi is-
toric. Nu ignor cã un asemenea enunþ cu implicite pretenþii de ge-
neralizare poate fi eventual dovedit fals la o lecturã punctualã a
faptelor. Este posibil însã, cu toate acestea, ca efortul meu inter-
pretativ sã rãspundã întrucîtva mai adevãrat unei vechi chestiuni
pe care, în felul sãu, prietenul Molnár Gusztáv nu a fãcut decît sã o
reitereze.

.. .Vorbeam despre conflictul dintre o dominantã temperamen-
talã º i de caracter ºi evidenþa unui contextul istoric contrariant.
Faptul acesta este un adevãr, dar el nu caracterizeazã doar situaþia
românilor. Constrîngerea realitãþii este prezentã în viaþa tuturor in-
div izilor umani, deci ºi în cea a comunitãþilor alcãtuite de aceºtia.
În cazul românilor, însã, elanurile ºi dinamica personalã incontes-
tabile sînt contrazise de încã ceva. Este vorba, cred, despre o anu-
me cantonare statornicã la nivelurile primare ale vieþii sociale.
Aces tea sînt cele mai concrete ºi conferã celor implicaþi legãturile
sociale cele mai trainice, îmbibate de emoþional, încãrcate de afec-
tivitate. O asemenea viaþã evocam atunci cînd vorbeam despre an-
corarea în logica ºi ritualurile de clan ancestral. ªi tot ea este cea
care, mi se pare mie, conferã o anume unitate – nici nu ºtiu cum
sã o numesc: de civilizaþie? antropologicã? – românilor, dincolo de
diferenþele pe care, de la o provincie la alta, ºi chiar pe teritorii mai
res trînse, eu sînt primul dispus sã le constat ºi sã le recunosc.

Considerîndu-se pe parcursul istoriei moderne – ºi mai ales o
datã cu începuturile secolului al XIX-lea – drept urmaºi ai coloniº-
tilor romani aºezaþi în Dacia dupã 106 e.n., românii ºi-au conce-
put identitatea genului în linia – foarte generalã – a tradiþiei latini-
tãþii. Paul Veyne sesiza cã „Roma este o societate ’machistã’ [...];
femeia este în slujba bãrbatului, îi aºteaptã dorinþa, îi procurã ast-
fel plãcerea, dacã poate, ºi aceastã plãcere este adesea moralmente
suspectã...” (în Philippe Ariès,  André Béjin, Sexualitãþi occiden-
tale,  Bucureºti, Ed. Antet, 1998, p. 45). Aceastã imagine despre
bãrbat ºi virilitate, despre raporturile dintre el ºi femeie vine de al-
tfel de mai departe ºi îºi are originea în concepþia cu privire la fa-
milie ºi societate la indoeuropeni. Conform moºtenirii indoeuro-
pene, familia are un caracter patriarhal, pater familias fiind axul
uman în jurul cãruia graviteazã atît cei mari cît ºi cei mici, bãrbaþi,
femei ºi copii deopotrivã.

Creºtinismul – ajuns în Dacia încã la sfîrºitul antichitãþii –, a
adus  ºi el cu sine un model patriarhal, Vechiul Testament abundã
în exemple de relaþii patriarhale între membrii familiei ºi ai socie-
tãþii evreieºti. Convieþuirea cu slavii a întãrit, apoi, viziunea patriar-
halã asupra nucleului vieþii sociale. Familia monogamã în care
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Tragicomedia erorilor

În scrierea mea Ansamblul maghiarimii ºi transilvanitatea,
publicatã anul trecut în numãrul 4 al revistei Provincia, mi-am
formulat critica în legãturã cu concepþia transilvanistã a lui
Molnár Gusztáv. Esenþa acestei critici, trecînd peste irealitatea pe
termen mediu a concepþiei lui Molnár, este cã, atunci cînd auto-

bãrbatului îi revenea rolul central era, totodatã, aidoma zadrugãi
s lave, o „mare familie” (bunici, pãrinþi, copii, fraþi ºi cumnate).

Cã modelul familiei – care alcãtuieºte, cum se ºtie, zona maxi-
mei complicitãþi ºi solidaritãþi în societãþile tradiþionale – a slujit la
or ganizarea relaþiilor din întreaga societate româneascã o dovedeº-
te ºi faptul cã, pe lîngã înrudirile de sînge, românii au simþit într-o
mãsurã considerabilã nevoia sã îºi întãreascã legãturile sociale
prin înrudiri spirituale. Astfel, instituþii precum cumetria, nãºia
ori frãþia de cruce au lãrgit, practic, virtual, raporturile familiale
pînã la o amplitudine greu imaginabilã. Acest lucru nu îi diferen-
þiazã de alte popoare din rãsãritul ºi centrul Europei. Ei se situeazã
într-o zonã, sã-i zicem, medie între comunitãþile care nu au depã-
ºit saltul gentilic-tribal decît de circa un secol sau douã (albanezii,
grecii, sîrbii ºi bulgarii, pe de o parte, cehii, slovacii, polonezii ºi
maghiarii, pe de alta). Prin reformele despotismului luminat, atît
ruºii, cît ºi foºtii supuºi ai Imperiului Habsburgilor au intrat siste-
matic – deºi, la rîndul lor, în grade diferite – în etapa statului mo-
dern birocratic ºi a unui nou tip de raporturi în viaþa socialã. Trep-
tat, supuºii au devenit cetãþeni, principiile ordinii burgheze au în-
ceput sã se substituie (dupã epopeea napoleonianã) rînduielilor
feudale.

Un alt aspect al acestei realitãþi sociale se referã la proprietatea
comunã asupra patrimoniului familial – pentru descendenþii di-
recþi din strãmoºul comun. Grija prezervãrii acesteia, cel mai ade-
seori în indiviziune, a fost, la rîndul ei un factor coagulant supli-
mentar, menit sã solidarizeze la maximum pe membrii clanului ºi
sã- i þinã la respect pe strãini.

Oricine þine minte aceste realitãþi vechi ºi strãvechi îºi va putea
explica mai pertinent „dedublarea socialã” a românilor din vre-
murile moderne. Dublul proces al eliberãrii-împroprietãririi þãra-
nilor i-a transformat în cetãþeni liberi, participanþi la viaþa politicã
(vezi cazul lui Badea Cârþan în Ardeal, ori Ion Roatã în Moldova).
Aceas tã miºcare, care a marcat intrarea þãranului român pe scena
publicã, a fost ºi prima separare a lui de „satul etern”, intrarea în
is torie. Sub acest aspect este interesant de observat cã în Transilva-
nia, revoltele þãrãneºti stîrnite de ortodocºii Visarion Sarai ºi
 Sofronie din Cioara au fost nu atît confruntãri religioase, cît „un
protes t împotriva unei lumi pãcãtoase ºi un strigãt de mîntuire” cu
„un vãdit caracter anistoric, nenaþional ºi, într-o anumitã mãsurã,
milenarist” (Keith Hitchins, Istoria românilor, Bucureºti, Ed. Hu-
manitas, 1996, vol. I, p. 252). Ele porneau, altfel spus, de pe poziþii
antipolitice ºi, de fapt, antiistorice. La fel, pe un anume plan dintre
multiplele straturi ale socialului, violenþele colective coordonate de
Horia ºi cãpitanii lui la 1784 au fost (ºi) o revoltã împotriva repre-
zentanþilor unui mod de viaþã urbanizat ºi occidentalizat (cel ma-
ghiar, dar într-un fel, ºi cel austriac, desigur).

Al doilea moment care a marcat divorþul ireversibil al þãrãnimii
româneºti de viaþa socialã dupã tipic ancestral a fost transformarea
postbelicã în muncitori (deci orãºeni). Ea însemna, simultan,
pierderea proprietãþii asupra pãmîntului – afectînd, deci, baza
economicã a þãranilor –, destrãmarea coeziunii sociale tradiþiona-
le prin existenþã citadinã atomizatã ºi accelerarea ritmurilor vieþii
cotidiene. Rãmîne de observat cã, dacã cel de al doilea proces este
despãrþit de un secol de primul, între începuturile modernizãrii
v ieþii  þãranilor – adicã inaugurarea unui alt mod de viaþã, marcat
de alt tip de solidaritãþi, bazate pe opþiune conºtientã, nu pe in-
stinct – ºi momentul de faþã, abia s-au scurs circa 150 de ani. Prea
puþin, prin urmare, pentru ca frustrarea provocatã de aceastã ade-
vãratã „revoluþie” socialã sã fi fost depãºitã ºi comunitatea româ-
neascã sã fi lãsat definitiv în urmã vechiul tip de raporturi sociale.
Continuare în numãrul urmãtor

1959, Arad; UBB, Facultatea de Studii Europene, conferenþiar; Troia, Ve-
neþia, Roma, Cluj, 1997.

r u l trage liniile de demarcaþie în cadrul politicului maghiar ºi ro-
mân pe baza problematicii Transilvaniei, pe de o parte el aduce în
centr u l atenþiei o chestiune care este destul de perifericã în am-
bele tabere, iar pe de altã parte, nu identificã în mod corect partea
antitrans ilvanistã în tabãra maghiarã. Pentru cã în sînul eºichie-
r ului politic maghiar din Transilvania nu „mainstream”-ul
UDMR centrat pe Bucureºti, ci tocmai reprezentanþii programului
maghiarismului global, etichetat drept antitransilvanist de cãtre
primul grup – ºi anume, Tõkés  László ºi Grupul pentru Reformã
(GR) – au îmbrãþiºat ideea transilvanitãþii.

Ovidiu Pecican a reacþionat la scrierea mea rezumatã mai sus
în numãrul din ianuarie-februarie al Provinciei ,  „citind” în arti-
colul meu lucruri care parþial stau departe de mine ºi parþial,
chiar dacã nu stau departe, ele nu au fost formulate în textul res-
pectiv. Sã vedem ce a desluºit Pecican din articolul meu din de-

cembrie: „în opinia lui (adicã în opinia mea – observaþie de la
mine, B. Zs. A.), dacã vrei sã ai actori transetnici, mai întîi trebu-
ie sã-i naþionalizezi cu tot dinadinsul”. Cred cã aici se aflã eroa-
rea în gîndire din care Pecican deduce apoi toate absurditãþile.
Adicã, cã „orice maghiar, indiferent cã este transilvanist sau do-
reºte doar sã se integreze în ansamblul maghiarimii, în final tot
acolo ajunge”, cã pentru mine existã numai „ei” ºi „noi”, cã „fie-
care maghiar este recunoscut ca atare (...) doar dacã va urma se-
tu l de valori al adepþilor construcþiei ’ansamblului maghiarimii’,
adicã al Grupului pentru Reformã din UDMR”, cã Grupul pentru
Reformã „s-a repliat într-un naþionalism de secol XIX, restrictiv ºi
pr udent în faþa alteritãþii etnice”, cã „adepþii Grupului pentru Re-
formã sînt mai maghiari decît înºiºi regii arpadieni, care, de bine
de rãu, au îngãduit pecenegilor ºi cumanilor sã se aºeze pe pã-
mînturile lor”. Între interpretãrile total greºite pot fi de acord cu
un singur pasaj, ºi anume cã în Evul Mediu „maghiarimea nu s-a
concepu t pe sine cu aceeaºi fermitate (...) ca în interiorul nucleu-
lui dur al Grupãrii pentru Reformã din UDMR”. (Evident cã nu,
aº  adãuga, avînd în vedere faptul cã altã paradigmã naþionalã era
predominantã atunci peste tot în Europa ºi încã nu se formase
concepþia „rigidã” de politicã naþionalã a epocii moderne. Teza de
mai sus poate fi afirmatã deci nu numai despre Grupul pentru
Reformã, ci despre aproape orice forþã politicã a oricãrei naþiuni
europene de astãzi.)

Revenind la rãstãlmãcirea datã de Pecican: în mod intere-
sant, el nu  observã cã afirmaþia mea pe care o citeazã ºi el („în ca-
dr u l maghiarilor din Transilvania, cei care au îmbrãþiºat ideea
trans ilvanitãþii sînt tocmai aceia care sînt adepþi ai construcþiei
ansamblului maghiarimii”), stabileºte pur ºi simplu un fapt inte-
resant ºi ignorat de Molnár Gusztáv, adicã are caracter descriptiv,
ºi nu normativ.  Nu afirm cu nici un cuvînt, nicãieri, cã cineva
„trebuie naþionalizat”. La fel cum m-aº feri sã condiþionez apar-
tenenþa la maghiarime de acceptarea programului Grupului pen-
tru Reformã. Mai mult, simt o aversiune pronunþatã faþã de forþe-
le politice care nu se sfiesc sã afirme cã cine nu îi urmeazã, nici
nu  es te maghiar. Sã dau un exemplu concret: m-am simþit ofen-
sat în identitatea mea maghiarã atunci cînd în anul 1990, fiind
s impatizant MDF, pe afiºele electorale ale Partidului Independent
al Micilor Proprietari (Független Kisgazdapárt) din Ungaria am
citit lozinca clasicã din ’56: „cine-i maghiar, e cu noi”.

În ceea ce priveºte naþionalismul: dacã se poate numi naþiona-
lism faptul cã sine qua non-ul programului unei forþe politice or-
ganizate în scopul apãrãrii intereselor unei comunitãþi naþionale
– în speþã, Grupul pentru Reformã – este dãinuirea acelei comu-
nitãþi,  pãstrarea identitãþii ei, atunci accept acest epitet, deºi nu îl

consider prea fericit, avînd în vedere coloratura puternic peiorati-
vã pe care o are. Nu este reuºitã aceastã definiþie a naþionalismu-
lu i nici pentru cã, dacã pornim de la aceastã idee, atunci, cu ex-
cepþia partidelor-carierã care favorizeazã expansiunea globalis-
mului ºi rãspîndirea ºabloanelor uniformiste ale culturii
McDonalds,  toate organizaþiile politice pentru care pãstrarea
identitãþii naþionale este o prioritate, pot fi etichetate drept naþio-
naliste. Eu personal îmi însuºesc definiþia clasicã enunþatã de
Illyés Gyu la în aceastã problemã, conform cãreia diferenþa dintre
patriot ºi naþionalist este cã patriotul apãrã drepturi, iar naþio-
nalistul încalcã drepturi.  (Sã convertim acum termenul „pa-
triot” în „cei care gîndesc în termeni naþionali”, cãci analiza
„patriotismului” maghiarilor din Transilvania, împinºi de
 Trianon sub tutela unor state strãine ºi antimaghiare, ar duce de-
parte.) În fine, cred cã ºi Pecican poate sã fie de acord cu mine
cînd afirm nu numai despre Grupul pentru Reformã, dar ºi des-
pre oricare orientare politicã a maghiarimii din România, cã pînã
în prezent au rãmas în sfera apãrãrii drepturilor.

Iar în ceea ce priveºte pomenirea regilor arpadieni, aceasta
chiar cã este o exagerare. Cele de pînã acum pot fi citite din textul
meu  cu oarecare neatenþie superficialã – deºi aº prefera ca pasa-
jele citate sã fie exacte, de vreme ce singurul pasaj de-al meu evi-
denþiat de autor susþine punctul meu de vedere –, dar nu am
scris despre politica de colonizare. Desigur, am punctul meu de
vedere în aceastã problematicã ºi acest punct de vedere coincide
cu  prevederile dreptului internaþional, conform cãrora modifica-
rea prin intervenþia statului a structurii etnice a unor teritorii cu
popu laþie mixtã (ceea ce s-a întîmplat în ultimii optzeci de ani în
Transilvania, prin care s-a ajuns la situaþia cã în oraºe care odini-
oarã erau  pur maghiare sau aproape pur maghiare, ca Oradea
sau Cluj, maghiarii nici mãcar nu mai sînt în majoritate) – fãcînd
sau  nu abstracþie de arpadieni – este o politicã pe care trebuie sã
o respingem categoric. Dar, repet, în textul cu pricina nu am ros-
tit nici un cuvînt pe aceastã temã.

În final, în legãturã cu problema evidenþiatã de Pecican chiar
º i în titlu: nici vorbã ca eu sã fi uitat de existenþa persoanelor cu
mai multe afinitãþi, „românii-maghiari” ºi „maghiarii-români”.
Cu  atît mai puþin pentru cã existenþa lor nu influenþeazã nici în
cea mai micã mãsurã conºtiinþa identitãþii politice, aspiraþiile po-
litice ale indivizilor legaþi în mod dominant de o anumitã culturã.
(Ar fi chiar straniu ca natura „mai vulnerabilã, mai timidã” a
unora – cei care sînt pe cale sã se rupã dintr-o anumitã comuni-

tate – sã determine politica de autoapãrare a respectivei comuni-
tãþi naþionale.) Ei se simt mai apropiaþi fie de una, fie de cealaltã
cu lturã, dar este posibil sã se considere ca aparþinînd ambelor co-
munitãþi. În acest caz sînt liberi sã decidã dacã susþin sau nu efor-
turile de integrare naþionalã a Ungariei ºi dacã vor exercita sau nu
drepturile pe care le acordã legea statutului sub egida strategiei
naþionale a ansamblului maghiarimii. Esenþa acestui program
naþional maghiar este tocmai faptul cã nu lezeazã interesele ni-
mãnui: î i  leagã mai mult – pe lîngã legãturile spirituale ºi cul-
turale, ºi prin cele juridice – de statul maghiar ºi de comunita-
tea naþionalã a ansamblului maghiarimii pe cei care doresc
acest lucru.

Traducere de VENCZEL Enikõ
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KÁNTOR Zoltán

Consocierea*
în Ardeal.
Procese ºi modele

În paginile Provinciei, au ieºit la lumina zilei mai multe teme care
aveau ca scop interpretarea ºi depãºirea faliei etnic/naþional. Cred cã
dezbaterile ºi scrierile despre literatura transilvanã, consociere, naþio-
nalismul civil, posibilitatea unui partid transetnic, respectiv despre is-
toria comunã a diverselor etnii se înscriu printre acestea. Din cînd în
cînd, chiar dacã nu explicit, întrebarea care se pune este urmãtoarea:
ce poate face intelectualul luminat, de tip european, român sau ma-
ghiar, actor public în direcþia deconstrucþiei statului naþional centrali-
zat, astfel încît identitatea/interesul sãu naþional sã aibã cît mai puþin
de suferit. Ideea de bazã este cã ar trebui create în interiorul societãþii
româneºti niºte structuri care ar putea sã asigure, în acelaºi timp, ieºi-
rea României din categoria de failed states ºi convieþuirea paºnicã din-
tre români ºi maghiari.

Dezbaterile scot în evidenþã douã falii: prima este cea etnicã/naþio-
nalã (dintre români ºi maghiari), iar cealaltã este cea regionalã (dintre
Ardeal ºi restul României). În interpretarea mea, în primele numerele,
poate în urma articolului Problema transilvanã1, accentul cãdea mai
degrabã pe regionalism ºi federalism, în timp ce, mai nou, locul cen-
tral în ordinea întrebãrilor îl ocupã o gîndire ce cautã notele comune
din interiorul Ardealului ºi, de asemenea, fundamentarea posibilelor
acþiuni ºi cadre politice ce se hrãnesc dintr-o asemenea gîndire. Nu-
merele din Provincia care se ocupã de literatura transilvanã, de naþio-
nalismul civil ºi de istoria transetnicã servesc la formarea unei culturi
politice comune, iar ideea unui partid transetnic ºi modelul consocia-
þional se îndreaptã spre naºterea cadrului politic ºi al unei acþiuni poli-
tice în comun.

Cei care se ocupã de problemele Europei Centrale ºi de Est cerce-
teazã, înainte de toate, modul în care se formeazã democraþiile în
aceastã regiune. Explicit sau nu, analizele lor se bazeazã pe ideea cã,
dupã cãderea sistemelor socialiste de stat, în aceastã regiune se for-
meazã niºte sisteme democratice. Sînt de acord cã, în comparaþie cu
sistemele politice non-democratice de dinainte, putem observa o de-
plasare înspre direcþia economiei de piaþã, a parlamentarismului ºi a
libertãþilor individuale, numai cã, de la axa formatã de Polonia, Cehos-
lovacia, Ungaria ºi Slovenia înspre rãsãrit, acest proces are loc mult
mai încet. Aici nu putem vorbi decît de democraþii în sens formal, apa-
riþia unei democraþii substanþiale se mai lasã aºteptatã – în cazul în ca-
re ea se va naºte vreodatã. Deci, în mãsura în care analizãm chestiunea
în acest cadru politic, trebuie sã punem accent nu doar pe consociere,
ci ºi pe democraþie. Chiar dacã aceastã afirmaþie e deja un loc comun,
democraþia nu poate fi imaginatã în aceastã regiune în lipsa acelor ca-
dre politice în interiorul cãrora minoritãþile naþionale sã-ºi poatã pãs-
tra identitatea naþionalã. Pentru acest lucru este nevoie atît de forma-
rea, în interiorul statului, a unor formaþiuni mai mici, cît ºi de institu-
þii autonome ale minoritãþilor. Un asemenea model posibil ar fi demo-
craþia consociaþionalã2.

În interpretarea mea, modelul democraþiei consociaþionale, legat
de numele lui Arend Lijphart, are o parte sociologicã ºi una politologi-
cã. Partea sociologicã se referã la specificul societãþilor pluraliste ºi la
caracteristicile subculturilor acestora, iar cea politologicã la sistemul
politic ce ia naºtere (sau ar trebui inventat) în astfel de situaþii.

În ceea ce priveºte partea sociologicã a modelului, în cazul în care
am încerca sã-l aplicãm României, trebuie spus încã de la început cã
deºi teoria ne vorbeºte despre douã subculturi – de doi piloni sau de
doi stîlpi –, respectiv despre formele instituþionalizate ale acestora, în
cazul nostru subcultura românã ºi cea maghiarã, în realitate doar una
dintre acestea, cea maghiarã, funcþioneazã ca subculturã autonomã.
Subcultura românã nu s-a instituþionalizat pe linia de demarcaþie a et-
nicitãþii, în timp ce subcultura maghiarã a luat ca reper pentru institu-
þionalizarea ei tocmai etnicitatea. În sensul în care foloseºte Lijphart
termenii, o subculturã nu poate fi determinatã doar printr-o singurã li-
nie de demarcaþie, din contrã, e nevoie de o serie de astfel de linii care
se întãresc reciproc ºi se acoperã una pe cealaltã. În cazul maghiarimii
d in România o astfel de linie de demarcaþie este determinatã de urmã-
torii factori: limba, religia, poziþia geograficã ºi, mai ales, naþiunea/et-
nia. Bineînþeles, o analizã riguroasã ar arãta cã nici una dintre aceste
linii nu este chiar atît de univocã pe cît le-ar plãcea analiºtilor3. Cred cã
prin combinarea acestor linii de demarcaþie, dintre care cea naþionalã/
etnicã este cea mai importantã, maghiarimea din România devine re-
lativ bine delimitabilã ºi interpretabilã ca subculturã4.

Linia de demarcaþie naþionalã este determinantã în aceastã regiune
din secolul XIX, încã din perioada formãrii naþiunilor moderne ale
acestui spaþiu geografic. Ca efect al instituþiilor naþionale, limba ºi reli-
gia s-au (re)instituþionalizat în cadre naþionale. Disoluþia monarhiei
austro-ungare ºi schimbarea de sistem ce a avut loc în 1989 s-au pe-
trecut într-o epocã în care statele ºi grupurile etnice nedominante (mi-
noritãþile naþionale) s-au organizat dupã principiul naþional ºi duceau
o politicã de construcþie sau de consolidare naþionalã. Ambele mutaþii,
capitale pentru aceastã regiune, au intervenit în formarea ambiþiilor ºi

a spaþiilor de joc politice ale acestor grupuri naþionale, dar n-au dus la
o minimizare a principiului naþional, ci, din contrã, i-au conferit un
caracter mai univoc. Acest lucru este valabil deopotrivã în cazul majo-
ritãþilor ºi minoritãþilor dintotdeauna. Politica de construcþie naþionalã
a majoritãþii, respectiv a minoritãþii, a dus la consolidarea faliei etnice/
naþionale.

Într-un asemenea caz este dificil a gãsi o soluþie politicã ce acordã
atenþie faptelor de mai sus, dar, în acelaºi timp, doreºte ºi sã le depã-
ºeascã. Într-o lucrare mai veche am ajuns la concluzia, pe care o îm-
pãrtãºesc ºi astãzi, cã în România nu poate lua naºtere o democraþie
consociaþionalã, dar cã existã aici anumite mecanisme consensuale cu
caracter consociaþional5. Acest lucru îºi gãseºte valabilitatea nu numai
în cazul special în care UDMR este la guvernare, ci e valabil chiar prin
faptul cã UDMR este reprezentantul politic al subculturii maghiare.
Din acest motiv, putem spune cã din 1989 UDMR duce o politicã de tip
consociaþional. Iar acest lucru nu se va schimba atîta timp cît va reuºi
sã-i convingã pe alegãtorii propriei subculturi ca s-o voteze.

Una dintre caracteristicile cele mai importante ale organizãrii con-
sociaþionale este cã nu se bazeazã pe formaþiuni din interiorul statului,
ci pe subculturile determinate prin anumite falii. În acest sens, aceastã
teorie se înrudeºte cu autonomia individualã a austro-marxiºtilor, dar
se distanþeazã de federalism ºi de concepþiile bazate pe autonomia teri-
torialã. Referitor la posibilitãþile de consociere în Ardeal, Szász Alpár
Zoltán spune foarte corect cã: „pentru a se forma cadrele instituþiona-
le ale consocierii, (…) ar trebui sã se modifice structura teritorialã a
statului”6. Împreunã cu Gabriel Andreescu  ºi Szász Alpár Zoltán, crede
cã existã puþine ºanse ca o asemenea modificare sã aibã loc în viitorul
apropiat. În schimb, dacã se modificã structura teritorialã a statului,
adicã se formeazã o organizare bazatã pe asociere federativã, atunci,
pe o unitate teritorialã în care ponderea demograficã a maghiarilor es-
te considerabilã, nu este exclusã aceastã posibilitate. Modelul n-ar de-
veni teritorial nici în acest caz, ci s-ar realiza într-o formaþiune mai res-
trînsã din interiorul þãrii.

În opinia tranzitologilor, pentru ca într-o societate pluralã bazatã pe
falii sã ia naºtere democraþia, trebuie sã aparã niºte linii de demarcaþie
care sã depãºeascã etnicitatea. Una dintre acestea ar putea fi linia de
demarcaþie civilizaþionalã – realã sau doar voitã – sau cea economicã.
Forþînd un pic lucrurile, putem cãdea de acord cã o atare linie existã
deja între Ardeal ºi restul României, dar, în opinia mea, se pot stabili li-
nii de demarcaþie la fel de valabile între una sau alta dintre pãrþile Ar-
dealului (a se vedea de exemplu cazul judeþului Hunedoara). Cele pa-
tru segmente (piloni) caracterizate de Molnár Gusztáv pot fi descrise
mai degrabã ca preferinþe politice ºi nu ca subculturi autentice. Ne-am
afla într-o mare dificultate dacã am încerca sã caracterizãm aceste seg-
mente din interiorul modelului lijphartian; ce anume ar mai determi-
na acest segment în afarã de transilvanism ºi de opoziþia faþã de acesta?

Molnár Gusztáv se gîndeºte la o consociere în interiorul Ardealului,
care sã fie un fel de compromis între elitele politice române „transilva-
niste” ºi cele maghiare. Gabriel Andreescu se apropie de – în termenii
dînsului – modelul consensualist dinspre participarea UDMR la un gu-
vern de coaliþie7. Desigur, modelul consociaþional se manifestã în rela-
þiile dintre partide, însã acest lucru þine doar de partea politologicã a
modelului, ºi, în aceastã lecturã, e dependent de conjuncturã. Pentru a
putea vorbi de democraþii consociaþionale nu e suficient ca elitelor (în
cazul României conducãtorii UDMR ºi conducerea unui partid româ-
nesc) sã li se parã reciproc fructuoasã o guvernare împreunã. Ar mai fi
necesar sã convingã propriile subculturi de avantajele unei atari cola-
borãri, respectiv ca acest compromis sã fie susþinut de majoritatea pro-
priei subculturi. În ceea ce priveºte UDMR ºi maghiarimea din Ardeal,
situaþia este relativ simplã, dificultatea stã mai degrabã în faptul cã, de
partea românã, nu putem vorbi despre o singurã subculturã (chiar da-
cã, adesea, privind dinspre partea maghiarimii, lucrurile par sã stea
aºa). Deci UDMR, maghiarimea din Ardeal nu duce tratative cu elita
„celeilalte” subculturi, ci cu un partid politic, care, în realitate, nu se
bazeazã pe o subculturã. Simplificînd puþin lucrurile, faptul cã majori-
tatea românilor nu sprijinã anumite doleanþe ale minoritãþilor nu în-
seamnã cã þin cu toþii de aceeaºi subculturã, ci doar cã o parte din gru-
pul vizat ia o poziþie politicã faþã de o anumitã chestiune. Faptul cã
UDMR ºi partidele aflate la putere leagã niºte compromisuri cu carac-
ter consociaþional, nu poate fi numit consociere.

În opinia lui Bakk Miklós, UDMR a urmat în ultimii zece ani trei
strategii: strategia autonomiei naþionale, strategia regionalã în ce-
ea ce priveºte Ardealul ºi strategia consociaþionalã8.  Dupã cum spu-
ne el, primele douã „depãºesc structura actualã a statului român”. În
principiu, a treia nu pune sub semnul întrebãrii structura statului, dar
reorganizeazã raportul dintre majoritate ºi minoritate. Cum acest lu-
cru nu poate fi viabil decît acolo unde existã o culturã politicã consen-
sualistã, ale cãrei condiþii, datoritã „moºtenirii istorice a României”,
nu sînt date, Bakk Miklós va concluziona referitor la strategia conso-
ciaþionalã cã, „urmînd programul Provinciei, atît condiþiile unei «so-
cializãri bazate pe falii» în Transilvania, cît ºi cadrele regionale ale
acesteia” trebuie supuse unei analize.

Gabriel Andreescu nu mediteazã deloc asupra chestiunii consocie-
rii în Ardeal, însã acest lucru va fi fãcut de Borbély Zsolt Attila. În esen-
þã, el îl contrazice pe Molnár Gusztáv într-un singur punct: în chestiu-
nea interpretãrii liniilor de demarcaþie din interiorul societãþii din Ar-
deal9. Borbély considerã nelalocul ei distincþia dintre români transilva-
niºti ºi anti-transilvaniºti, respectiv maghiari; în schimb, el susþine cã
elita româneascã ar trebui înþeleasã prin raportul ei faþã de trecut, iar
cea maghiarã prin raportul faþã de puterea româneascã dintotdeauna.
În dezbaterea Borbély-Molnár, cea mai importantã chestiune este una
a perspectivelor, iar eu aº caracteriza-o în felul urmãtor: ameliorarea
conflictelor interne ale unei societãþi segregate etnic se poate atinge
prin potenþarea sau slãbirea acestei segregãri. Simplu, jurnalistic,
acest lucru se formuleazã în felul urmãtor „sã nu ne uitãm la ceea ce
ne separã, ci la acel ceva care ne uneºte”. Molnár Gusztáv crede cã o
asemenea bazã comunã se poate forma în dezbaterile dintre transilva-

niºtii români ºi cei maghiari, ºi se aºteaptã ca schimbãrile sã aibã loc
pornind de la colaborarea lor. În schimb, Borbély Zsolt Attila considerã
ca determinantã linia de demarcaþie etnicã ºi vede o ºansã în compro-
misul dintre subculturi. Dupã pãrerea mea, abordarea lui Borbély se
aflã mai aproape de teoria modelului consociaþional, mai ales cã inter-
pretarea segmentelor fãcutã de Borbély corespunde exigenþelor socio-
logice ale modelului.

În fond, fiecare autor care a participat la aceastã dezbatere e de
acord cã ºansele modelului clasic al consociaþiei în România se apro-
p ie de zero. În schimb, meritã vãzut ce se poate folosi din acest model,
referitor la România ºi la Ardeal.

În ceea ce priveºte România, nu pot intra în calcul decît compromi-
surile ºi negocierile, caracteristice democraþiei consociaþionale, pe ca-
re le poartã UDMR – fie din postura opoziþiei, fie din aceea a guvernãrii
– cu partidul sau partidele aflate la putere. Doar în cazul maghiarilor
se poate vorbi de o subculturã instituþionalizatã, delimitatã de linia de
demarcaþie etnicã. În mãsura în care analizãm chestiunea consocierii,
focalizînd doar pe Ardeal, iese în evidenþã faptul cã nu putem vorbi,
deocamdatã, decît despre o singurã subculturã. O parte a elitei acestei
subculturi împãrtãºeºte, meditînd împreunã în paginile revistei
 Provincia, gîndurile elitei unei subculturi încã neinstituþionalizate.
Consociaþia este, pentru UDMR, o strategie posibilã, iar maghiarimea
din România poate fi convinsã de sprijinirea acesteia; însã, astãzi, nu
se poate zãri încã acea subculturã cu elita cãreia ar fi posibil un com-
promis. În spatele cercului restrîns al intelectualitãþii româneºti trans-
ilvaniste, care a participat la aceastã dezbatere, nu stã încã o subcultu-
rã care sã sprijine acest grup.

În viziunea mea, situaþia din România poate fi descrisã prin douã
procese de construcþie naþionalã, iar acestea se incomodeazã reciproc.
Nu existã o versiune care sã satisfacã ambele construcþii naþionale, ast-
fel – în vederea democraþiei –, mai devreme sau mai tîrziu, va trebui
încheiat un compromis, adicã va trebui gãsit un model în care nimeni
nu se simte învins. Un asemenea compromis posibil este democraþia
consociaþionalã, însã aceasta trebuie sã se construiascã per definitio-
nem pe baza subculturilor, întãrind astfel legãturile ºi instituþiile naþio-
nale. Acest lucru însã, fie cã vrem, fie cã nu, lasã prea puþin loc abordã-
rilor transnaþionale.

Traducere de Alexandru POLGÁR

Note
*   În virtutea dreptului la existenþã a mai noului limbaj de lemn, mã vãd

nevoit sã introduc în limba românã un termen care nu se aflã în D icþio-
narul explicativ al limbii române, dar care respectã regulile derivãrii.
Consociere, consociaþie ºi consociaþional, trei termeni de care ne vom
lovi pe parcursul lecturii acestui text, provin din englezul consociation,
care produce adjectivul consociational ºi care are, dupã dicþionarul
Webster, trei semnificaþii: 1. asociere în tovãrãºii sau alianþe; 2. o asocia-
þie a bisericilor sau a societãþilor religioase; 3. o simbiozã ecologicã cu
un singur partener dominant. Motivul pentru care n-am tradus maghia-
rul „konszociáció” (care provine la rîndul sãu din englezescul conso-
ciation) simplu prin „asociaþie”, termenul semantic cel mai apropiat de
cel englez, se datoreazã folosirii idiosincrazice, respectiv conceptuale a
acestui cuvînt. Aºa cum va explica, mai jos, ºi autorul, termenul se refe-
rã la teoria lui Arend Lijphart – sociolog al politicului printre lucrãrile
cãruia se numãrã The Politics of Accommodation: Pluralism and De-
mocracy in the Netherlands (Politici ale acomodãrii: pluralism ºi de-
mocraþie în Olanda; în aceastã lucrare se elaboreazã o teorie sociologicã
a „pilonizãrii”, care se referã la politicile de convieþuire ale diverselor
subculturi, care se constituie ca „piloni” ai unui sistem politic; de ase-
menea, aceasta este lucrarea care oferã cadrul conceptual al studiului
de faþã), E le c toral Systems and Party Systems: A Study of
Twenty-Seven Democracies, 1945-1990 (Sisteme electorale ºi sisteme
de partid. O analizã a douãzeci ºi ºapte de democraþii) – despre conso-
ciational democracy, sintagmã pe care o traduc aici prin termenul de
democraþie consociaþionalã. „Consociere”, va numi deci, la rîndul
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Marius LAZÃR

Despre prieteni,
puterea trecutului ºi
„complexul”
restaurator

Profit de discuþia asupra inerþiilor „intelectualitãþii române demo-
cratice”, lansatã prin publicarea de cãtre Tamás Gáspár Miklós în
Élet es Irodalom (15 dec. 2000) a unei Scrisori cãtre prietenii
mei români 1,  ca sã introduc la rîndul meu cîteva teme, cred eu
esenþiale, în analiza responsabilitãþii intelectualitãþii româneºti, la
11 ani de la cãderea comunismului. Nu vreau sã polemizez cu ero-
rile din articol – au fãcut-o pînã acum alþi respondenþi la Scrisoa-
re într-un mod copios. Încerc numai sã iau în serios ceea ce mi se
pare a fi problema cea mai gravã, corect identificatã de Tamas, ºi
anume cecitatea politicã generatã de socio-centrismul protagoniº-
tilor „scenei” culturale din România ºi – în consecinþã – lipsa de
claritate în asumarea pînã la capãt a propriilor atitudini.

1. Astãzi ne este clar: schimbãrile politice din 1989 ºi, mai ales,
turnura anticomunistã pe care au luat-o evoluþiile ulterioare au
prins nepregãtite elitele intelectuale româneºti, radicalizate împo-
triva comunismului abia în timpul conflictului din decembrie. ªi
aceas ta pentru cã, înainte de 22 decembrie 1989, aºteptãrile cele
mai optimiste vizau cel mult o reformã din interior a sistemului
(de tipul ºi sub influenþa celei gorbacioviene) ºi nu o cãdere de vio-
lenþa celei experimentate atunci. De aici a venit apoi inadecvarea
fr us trantã care a polarizat apoi România între douã opþiuni majore
politice atît de divergente. Prima a fost datã de un „revizionism” în
consonanþã cu aºteptãrile ameliorãrii în structura regimului (linia
pe care a mers apoi FSN ºi descendenþii sãi politici de pînã azi),
prelungind în practica politicã limitãrile impuse de angoasa unei
rupturi radicale faþã de comunism). Din motive electorale, acest
tip de reformism îºi spune „social”, cînd vizeazã mai curînd o re-
negociere a puterii –, ºi e legat încã de etatismul patrimonial ºi de
fostele structuri de organizare comuniste, pe care în fond le conti-
nuã ºi valorificã.

Cealaltã opþiune fusese pentru o rupturã radicalã cu fostul re-
gim, consecventã cu un principiu de justiþie socialã (a anula aten-
tatul la demnitatea umanã ºi nedreptãþile comise de fostul regim)
dublat repede, pe urmã, de un principiu „restitutiv”. Acesta din ur-
mã pretindea retrocedarea drepturilor, bunurilor, stãrii de lucruri
dis locate prin instaurarea comunismului ºi conducea la legitima-
rea implicitã a unei politici restaurative. A doua opþiune se justifica
aºadar prin pretenþii diferite, þinute laolaltã de un set de aºteptãri
nedefinite faþã de schimbare. Ea urma sã se realizeze ca un „nega-
tiv” al comunismului (un fel de comunism „dat la întors”, prin ca-
re se cerea rãsturnat tot ceea ce era identificat cã funcþioneazã du-
pã schemele anterioare).

Solidaritatea se construia astfel mai curînd în jurul unei utopii
în care fiecare putea sã-ºi proiecteze propriile aºteptãri ºi fantasme
decît în jurul unui model societal anticipat coerent – precum cel
de tip neoliberal, de exemplu, la care s-a ajuns mult mai tîrziu. De
aici ºi coexistenþa sub aceeaºi umbrelã politicã (CDR) a proiectelor
„res tauratoare”, ce promiteau resuscitarea democraþiei din peri-
oada interbelicã), cu cele „moderniste” sau „sincroniste”, atrase
mai mult de reconectarea societãþii româneºti la valorile Occiden-
tului. Legitimitatea indistinctã conferitã, indiferent de program,
aºa-numitelor „partide istorice” a fost una din trãsãturile sale spe-
cifice – de unde amestecul de conservatorism ºi liberalism, ateism
ºi ortodoxism, naþionalism ºi occidentalism, dreapta ºi stînga, –
amestecul de Cioran ºi Þuþea alãturi de Popper ºi Heyek, de
 Gabriel Andreescu ºi de Octavian Paler,  de Stelian Tãnase ºi
 Constantin Noica,  de Gabriel Liiceanu, Heidegger ºi Alina Mungiu
– º i toatã confuzia de valori provocatã de atîta indistincþie.

Atîta vreme cît toate aceste tendinþe erau subordonate aceluiaºi
principiu simbolic (corectarea nedreptãþilor comunismului), exis-
ta ºi un corp politic comun. Dar eºecul electoral din 2000 a obligat
la reformularea situaþiei ºi realinierea intelectualã la care asistãm
acum, dureroasã sub multe aspecte, pentru cã presupune asuma-
rea unor eºecuri ºi re-evaluãri, distanþãri ºi excluderi, convertiri
subite ºi excomunicãri. A venit de aceea momentul s-o recunoaº-
tem: responsabilitatea intelectualitãþii româneºti provine din fap-
tul cã ea nu a posedat conceptele ºi, astfel, nu a putut pregãti alter-
native la modelul societal al epocii ceauºiste. Ea nu a fost în stare
nici mãcar de o criticã din interior a socialismului, de tipul celei
care pregãtise reforma în Ungaria sau Polonia. Culpa intelectuali-
tãþii constã însã în refuzul (ºi nu doar absenþa) unei culturi politi-

ce asumate din necesitate intelectualã, prin celebrarea obstinatã a
autonomiei Culturii (cu majusculã) ºi trãirea iluzorie în mitul
„salvãrii prin Culturã”.

2. Faptul a fost acut resimþit imediat dupã 22 decembrie 1989
de o parte dintre literaþi (grupul cel mai distinct conturat în cîm-
pul cultural, în raport cu cîmpul puterii), cînd imaginile televizate
ale participãrii masei la revoluþie le dau unora sentimente de vino-
vãþie ºi chiar – umilitor – de laºitate. Exponent al unei inteligen-
tsia ce ar fi fost datoare sã se defineascã nu numai prin superiori-
tatea intelectualã ºi charisma distinctivã în raport cu lumea omu-
lui „de rînd” ci ºi prin termenii responsabilitãþii civice – scriitorul
s imte acum cã prestigiul i se clatinã, faþã în faþã cu curajul civic al
anonimilor din stradã. Fusese, în fond, testul care oferea ºansa
conºtientizãrii limitelor propriului socio-centrism ºi ocazia unei
reflexii lucide asupra poziþiilor de adoptat faþã de evenimentele ca-
re vor urma. Pentru foarte mulþi, însã, a avut loc, paradoxal, o în-
regimentare „retroactivã” la revoluþie, nãscutã din dorinþa de a-ºi
reabilita imaginea periclitatã de decalajul dintre radicalitatea
schimbãrii ºi absenþa unui activism politic anticipator.

Înainte de a ajunge sã convingã „o lume întreagã cã revoluþia,
de fapt, nici n-a avut loc”, recurgînd la „tertipurile poetice ale mi-
tologizãrii negative”, cum observã caustic Tamás, o bunã parte din
intelectuali au trecut printr-o fazã de „revoluþie” dupã revoluþie ºi
au înfierat „comunismul” dupã comunism, întîrziaþii luîndu-ºi o
revanºã tardivã – ºi tocmai de aceea resimþitã cu mai acutã violen-
þã – în faþa propriilor inadecvãri anterioare. Mistificarea a început
prin substituirea trãirii realitãþii specifice a schimbãrii cu trãirea ei
în imaginaþie, refãcîndu-se, mental, scenariul revoluþiei prin in-
cluderea în el ºi a „eroilor absenþi”. La fel, prezentul va fi confun-
dat cu trecutul: cel puþin în primele luni post-totalitare, se dau no-
ilor situaþii, prin intermediul sãu, rãspunsuri psihologic compen-
sative la situaþii deja consumate în fostul regim, – replici nu aºa
cum au fost ele în fapt, ci cum ar fi trebuit sã fie date. Furibund
trãitã, noua realitate este în bunã mãsurã ºi una fantasmaticã, pro-
vocãrii ei rãspunzîndu-i-se prin ficþiuni.

3. Replicile acestea aruncate mereu în urmã dezvãluie astfel o
inaptitudine specialã de a ieºi din trecut, în directã legãturã cu in-
aptitudinea raportãrii la evenimentele semnificative ale actualitã-
þi i .  Es te încã unul din efectele perverse ale epocii Ceauºescu,  al cã-
r ui cult naþionalist al „Istoriei” a înlocuit de fapt istoricitatea cu
mitul, desfiinþînd astfel odatã cu dimensiunea temporalã a realitã-
þi i  º i sensul noþiunii de prezent. Cotidianul devenea astfel etern ºi
imemorial, lipsit totodatã de o relaþie de continuitate cu trecutul:
nu se mai ºtia de unde provine, ºi oricum, nu era important, fiind
substituit cu versiunea sa propagandisticã.

Dealtfel, Tamás a intuit bine vidul ideologic ce caracterizeazã
deceniile ceauºismului, lipsa de angajament în raport cu mar-
xism-leninismul ºi apelul la un naþionalism din ce în ce mai agre-
s iv, ca ultimã resursã de legitimare ideologicã. Paralizia teoreticã
în care se afla regimul nu va avea drept consecinþã liberalizarea
gîndirii decît într-un sens extrem de restrîns (inclusiv temporal,
dacã ne gîndim la anii de început ai lui Ceauºescu). Dimpotrivã,
urmãrile vor fi paradoxale: de acum, orice filosofie poate, practic,
justifica un deziderat politic, aºa cum, prin monopolul de partid,
orice accent (chiar ºi cel pur ºi simplu marxist!) poate deveni
clandestin. Complexul de culpabilizare pe care îl genereazã ºi ca-
nalizeazã acest pragmatism ideologic îi atinge pe ideologii înºiºi,
pe membrii aparatului de propagandã, care nu mai ºtiu ce e ºi ce
nu mai e „pe linie”. Unicul criteriu de validare devine fidelitatea
politicã, afirmatã ºi reafirmatã – iar singura instanþã autorizatã
ideologic, Centrul însuºi, restrîns din ce în ce mai mult la persoa-
na lui Ceauºescu.

Fenomenul încurajeazã, astfel, pe de o parte, tranzacþionismul
ideologic: neexistînd un cod ideologic unic – ipotetic, orice poate
trece de cenzurã, dacã îºi afiºeazã fidelitatea politicã. Pe de alta,
tocmai arbitrariul autoritãþii centrale iese de aici întãrit: toate teo-
riile – exceptîndu-le pe cele emanate de puterea hic et nunc – de-
vin, în fapt, semi-legitime: au nevoie de o confirmare, sînt „tolera-
te”. În atari condiþii ºi cenzura, dominatã de obsesia tot mai acutã
a „greºelii”, e tot mai acerbã, îºi pierde principiile ºi controlul, de-
v ine la rîndul ei arbitrarã, funcþioneazã haotic ºi ineficient. Este
elementul care alimenteazã frustrarea în chiar interiorul aparatu-
lui de propagandã – uriaº ºi, totodatã, nefuncþional – „deprofesio-
nalizat” în raport cu propria menire ºi propriul proiect. De aici
„mîrîiala” ºi „fluierãturile în bisericã” duplicitare ale aparatcik-i-
lor – ºi tot de aici pretenþiile mincinoase de „opozanþi ai regimu-
lui” pentru foºtii cenzori ºi activiºti politici în spaþiul democraþiei
post-revoluþionare.

Sîntem în mãsurã astfel sã evaluãm mai bine relaþia intelectua-
lului cu sfera politicã, înainte de 1989. Nu avem de-a face nici cu o
sclav ie ideologicã la care e supus intelectualul, aºa cum ne apare
epoca Ceauºescu în vulgata anticomunistã. Dar nici cu un „colabo-
raþionism” structural, cumpãrat prin „privilegii” inamovibile ine-
rente asimilãrii actului de culturã la actul de propagandã, aºa cum
îl prezintã discursul anti-elitar. „Convenþia tacitã” care regla rela-
þii le regimului cu intelectualii este mai curînd a unui joc strategic,
„þarcul politic” în care fuseserã prinºi aceºtia din urmã fiind deter-
minat tocmai de acceptarea regulilor ºi de speranþa obþinerii unui
cîº tig. Analogia are, totuºi, o valabilitate limitatã: în „jocul” cu regi-

mul ceauºist libertatea (în literaturã el s-a numit „autonomia este-
ticului”) e supraevaluatã iar jucãtorul putea avea iluzia cã iniþiati-
va îi aparþinea întotdeauna, cînd, în fond, aceasta nu depãºea con-
diþia prealabilã pentru ca jocul sã poatã fi în continuare jucat…
Faptul a fost resimþit din ce în ce mai mult pe mãsurã ce disoluþia
ideologicã a regimului fãcea ca puterea sã intervinã din ce în ce
mai des în derularea lui ºi „negocierile” sã fie din ce în ce mai ne-
s igure. Doar slugãrnicia patentatã mai putea fi sigurã de succes.

4. Rev in acum asupra tentaþiei restitutive, ca sã o pun în con-
textul „tranzacþional” de care am pomenit. Dacã existã o relaþie de
continuitate între perioada lui Ceauºescu ºi cea post-revoluþiona-
rã, ea constã în persistenþa – ºi permanenta neîmplinire – a pro-
iectului recuperãrii tradiþiei. Din acest punct de vedere, anii de du-
pã 1989 nu fac decît sã întãreascã ºi consacre public un complex
cultural restaurator generat în perioada comunistã, care se ada-
ugã la acelea mai vechi, ale marginalitãþii europene sau izolãrii. El
es te în mãsurã sã explice o bunã parte din absenteismul politic al
intelectualitãþii ºi lipsa ei de contact cu realitatea. Dacã întoarcerea
în trecut, cum spune un filosof, este de fapt o întoarcere în ideal,
miturile Marii Culturi ºi al Salvãrii prin culturã nu mai sînt, în
esenþã, decît o formã de paseism idealizant. Pe fondul izolãrii in-
formaþionale, fenomenul a contribuit la întîrzierea într-o culturã
desuetã ce putea adesea sã se autocontemple admirativ, dar care
contribuia mai curînd la ieºirea culturii însãºi din propriul timp.
Odatã cu perioada comunistã, cultura româneascã nu este atît de
anacronicã, pe cît de a-cronicã – instalatã extatic într-o utopie ºi
ucronie a Culturii ºi a unui Livresc substitutiv, ale cãror dimen-
s iuni se aflã în proporþie directã cu potenþialul halucinogen al fan-
tasmelor lor constituente...

Mentalitatea culturalã de dupã 1989 este în bunã mãsurã pro-
gramatã sã desãvîrºeascã ceea ce fusese început înainte: „noua fa-
þã” a revistelor culturale, de pildã, care reapar, „libere”, imediat
dupã ’89, este aceeaºi de dinainte, dar fãrã cenzurã ºi la standar-
dele maxime pe care ºi le puteau propune, fãrã Ceauºescu, redac-
torii-ºefi. Intelectualii vor rãmîne în continuare prizonierii unui
mecanism infinit de producere a trecutului – expresie care nu tri-
mite decît în aparenþã la reproducþia lui – ºi a unui standard de
excelenþã pus la punct, involuntar, cu concursul instituþiilor pute-
rii  ºi al strategiilor patrimoniale din perioada comunistã (aºa-nu-
mita politicã de „valorificare a moºtenirii culturale”).

As tfel,  printre strategiile de legitimare uzitate de partidul comu-
nis t – ºi în directã legãturã cu componenta naþionalistã a politici-
lor sale – restituirea a trecutului în consonanþã cu ideologia oficia-
lã reprezintã una dintre modalitãþile ostentative prin care intelec-
tualii au putut fi înregimentaþi ºi apoi controlaþi, din chiar interio-
r ul practicilor ºi a ethos-ului lor profesional. Devenind pãrtaºi, în
epoca post-stalinistã, la diferite „acþiuni” de reabilitare politicã a
personalitãþilor trecute – Maiorescu, apoi Blaga, Lovinescu etc. –
ei contribuie la punerea în miºcare a unui mecanism de recupera-
re al cãrui principiu este întotdeauna o „redescoperire” controlatã
ideologic ºi implicit fragmentatã. Puterea asupra timpului – ºi im-
plicit asupra trecutului – ca parte integrantã a exerciþiului politic
în regimul totalitar, devine monopol de partid, în directã legãturã
cu proiectul sãu ideologic.

Sã menþionez aici ºi rolul jucat de mecanismul cenzurii, care
constr uieºte un spaþiu autonom al tranzacþiilor culturale, pe fon-
dul unor interdicþii mai mult sau mai puþin clar statuate, – un fel
de zonã situatã la marginea licitului ºi ilicitului, a cãrei consistenþã
e datã de efectele complexe pe care le provoacã interdicþia. O inter-
dicþie niciodatã definitivã, ºtiind sã se retragã progresiv, ca sã legiti-
meze actele de liberalizare, – ºi nici permisivã în mod radical,
pentru cã aspirã la menþinerea monopolului acordãrii de privile-
gii, avînd nevoie mereu de cãtre o rezervã de permisivitate pentru
v iitor. Interdicþia este, deci, instanþa de fundal la care se raporteazã
finalmente sensul restituirii laolaltã cu psihologia ei vicariantã – ºi
obiectele recuperate dobîndesc consistenþã ºi pondere în funcþie
de relaþia cu ceea ce este interzis. Faptul cã, sub cenzurã, operele
inedite rãmîn un obiect de juisare culturalã clandestinã ºi cã inter-
dicþia lecturii fetiºizeazã obiectul interzis – creeazã, instituþionali-
zat, un fenomen de iluzionare la nivel societal prin care diferenþele
între obiectele admirate (obiecte interzise ºi în egalã mãsurã ale
dorinþei) dispar. Toate acestea întîlnesc motivaþia intrinsecã a cer-
cetãtorului specializat: el se mobilizeazã pentru a smulge progre-
s iv  cenzurii mici insule de tradiþie culturalã, ºi face astfel sã aparã
un cîmp ºi o mentalitate a recuperãrii permanente, care este, poa-
te, în cel mai înalt grad responsabilã pentru „magia” transfigurãri-
lor mentalitãþii receptoare contemporane.

Existã, astfel, ºi o istorie (nerecuperatã…) a recuperãrilor res-
titutive, ulterioarã interdicþiilor impuse de stalinism. Sã urmãrim,
de pildã, restituirile din epoca interbelicã: La începutul anilor ’60
se recupera nu numai critica lui Maiorescu ci ºi poezia – Blaga ºi
Barbu s înt reeditaþi. La sfîrºitul anilor ’60 ºi în anii ’70: filosofia lui
Blaga. Fenomene corelate la nivelul producþiei literare: resurecþia
liricã a anilor ’60 ºi „blãgãlãiala” (epitetul lui Noica!) metafizicã a
anilor ’70. În criticã sînt reintegraþi, Lovinescu ºi Pompiliu Con-
stantinescu,  nãscîndu-se un prim standard al epocii interbelice,
preponderent literar. Anii ’80 impun însã un alt model, dependent
de revenirea în forþã a lui Noica ºi Motru ºi de recuperarea (parþia-
lã) a „anturajului” lor filosofic din perioada interbelicã. Anii de re-
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Alte meditaþii asupra
transetnicitãþii

(continuare din numãrul anterior)
În prima parte a scrierii mele am realizat un scurt rezumat despre
modul în care „Universitatea clujeanã”, ca arenã a confruntãrii
politicilor identitare române ºi maghiare, a instaurat ºi menþine

conºtiinþa importanþei graniþelor etnice ºi frica de amestecare etni-
cã. Acum încerc sã înþeleg de ce este o problemã foarte complexã
sã gîndim altfel despre noi înºine, despre celãlalt, despre convieþu-
ire, despre instituþiile ºi despre practicile noastre cotidiene.

Dificultatea vorbirii despre depãºirea graniþelor etnice se dato-
reazã ºi faptului cã prin aceastã discuþie ne miºcãm într-un para-
dox straniu: meditãm asupra dizolvãrii unei situaþii ºi în acelaºi
timp cons iderãm aceastã situaþie ca fiind un dat natural. Cãutãm
posibilitatea unei politici identitare de tip nou, dar în acelaºi timp
reproducem ipoteza fundamentalã a practicii etnocentrice con-
form cãreia graniþele etnice sînt date odatã pentru totdeauna. Ne
deosebim de cei care acþioneazã în numele conservãrii segregaþiei
º i a graniþelor prin faptul cã „noi” considerãm cã nu menþinerea
aces tora este deziderabilã, ci depãºirea lor, lucru de neînþeles pen-
tru „ei”. Cele douã puncte de vedere îºi subordoneazã argumenta-
þia unor valori diferite ºi astfel ele par ireconciliabile: în interpreta-
rea uneia, „depãºirea graniþelor” înseamnã renunþarea la propria
„esenþã”, pe cînd în cealaltã, menþinerea „graniþelor” cu orice
preþ genereazã o serie de conflicte distructive. Dar amîndouã rã-
mîn prizoniere ale paradigmei etnicizante ca putere discursivã/
s imbolicã, care – cum ºtim de la Foucault încoace – defineºte ºi
or ganizeazã concepþia noastrã despre noi ºi despre celãlalt, despre
practicile cotidiene ºi obiceiurile noastre de menþinere a contacte-
lor, ºi în acelaºi timp face imposibilã/ interzice existenþa altora.

Este important deci sã ne gîndim cum putem trata paradoxul
amintit. Pe de o parte, trebuie sã urmãrim modul în care s-a for-
mat hegemonia gîndirii în termenii graniþelor etnice ºi de ce, în
anumite contexte, conºtiinþa ºi practica apartenenþei la un grup et-
nic dominã organizarea societãþii. Istoricii ºi antropologii (de
exemplu Frederik Barth,  Benedict Anderson,  Eric Hobsbawm, ca
sã-i amintim numai pe cei „clasici”) ne oferã importante puncte
de sprijin în aceastã privinþã. Pe de altã parte, trebuie sã conºtienti-
zãm faptul cã, în viaþa de zi cu zi, menþinerea ºi depãºirea graniþe-
lor etnice sînt procese complementare care se intersecteazã cu di-
ferenþierile definite în alþi termeni (de exemplu, gen, clasã, vîrstã,
orientare sexualã). În aceastã privinþã ne sînt de ajutor acele anali-
ze feministe care – efectuînd ºi o (auto)criticã a propriei politici
identitare – conºtientizeazã corelaþiile complexe între diferitele
identificãri sociale.

Polemica despre transetnicitate care se desfãºoarã în paginile
revistei Provincia º i, mai concret, cea care priveºte posibilitatea
înfiinþãrii unui partid politic care depãºeºte graniþele etnice (nr.
1-2/2001), nu s-a referit la problemele de mai sus. De asemenea,
n-a pus în discuþie responsabilitatea elitelor, ºi a modului în care,
dupã 1990 atît politicul, cît ºi societatea civilã ºi cercetarea socialã
au întãrit/reprodus credinþa în caracterul natural al acestor hota-
re. Desigur, este foarte dificil sã vorbim despre „graniþe etnice” ºi
identificare etnicã, fãrã a utiliza conceptele existente, ºi este greu
sã le folosim ºi sã le depãºim în acelaºi timp, punînd tot timpul
sub semnul întrebãrii valabilitatea lor. ªi nu este, desigur, confor-
tabil sã reprezentãm categorii sociale asuprite, defavorizate (de
exemplu, „minoritãþi” etnice ºi sexuale) în timp ce conºtientizãm
caracter ul relativ ºi diferenþele interioare ale identitãþii în numele
cãreia inventãm/ legitimãm programe ºi politici. Însã trebuie sã fa-
cem aceste lucruri dacã dorim sã înþelegem hegemonia anumitor
moduri de gîndire ºi practici sociale (de exemplu, a celor etnici-
zante) , cu atît mai mult cu cît ne propunem demolarea acestora.
Puterea unui discurs poate fi învinsã numai dacã îi deconstruim
sis tematic conceptele, regulile, interdicþiile ºi dacã ne dãm seama
de modalitatea ºi mãsura în care noi înºine sîntem dominaþi de el.
Aceas tã activitate este o erezie intelectualã ºi cel/cea care se încu-
metã sã înceapã acest demers, nu poate conºtientiza îndeajuns fe-
lul º i momentul în care devine marginal ºi nu se mai poate mira
de ce rãmîne mereu în afara sistemelor de clasificare dominante,
de ce nu se poate bucura de conºtiinþa liniºtitoare a apartenenþei
de ceva, într-un mediu unde majoritatea considerã acest fapt ca
fiind „normalitatea”. De cele mai multe ori, practica depãºirii gra-
niþelor nu rãmîne nepedepsitã în contextul care localizeazã „valo-
rile autentice” în existenþele segregate, paralele. Starea terþã a hi-
briditãþii, a eterogenitãþii, a intermediaritãþii nu este evaluatã pozi-
tiv  nici în privinþa identificãrii etnice, nici în privinþa celei sexuale
de cãtre o comunitate care s-a socializat sã se gîndeascã în terme-
nii unor opoziþii binare, ºi sã explice diferenþele prin „caracteristici
biologice”.

Deci, cei care mediteazã asupra posibilitãþii iniþiativelor trans-
etnice, nu pot sã piardã din vedere modul în care oamenii depã-
ºesc diferitele graniþe ale lor în viaþa de zi cu zi, ºi nici cine ºi cum
(re)constituie aceste graniþe ca date naturale. În mãsura în care îºi
asumã sã inventeze transetnicitatea ca program social-politic ºi ca
utopie într-un mediu care considerã închiderea în etnicitate ca
fiind un criteriu fundamental al convieþuirii sociale, ei nu pot uita
paradoxurile cu care trebuie sã se confrunte în aventura lor, ºi nu
pot sã nu fie îndeajuns consecvenþi în critica modului de gîndire
tradiþional.

Traducere de VENCZEL Enikõ
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ferinþã în definirea „legitimã” a profilului perioadei se schimbã:
dacã înainte „interbelic” însemna situarea în zona anilor ’20, cel
mult ’30, odatã cu recuperarea lui Noica termenul trimite la „epo-
ca Criterioniºtilor: a lui Eliade, Comarnescu, Cioran etc.”. Politic,
cadr ul de referinþã se apropie din ce în ce mai mult de acela al ani-
lor ’40! Sînt deceniile aflate în „semilegitimitate” restitutivã, în ca-
re se reediteazã, cenzurat, operele principale ale filosofilor dreptei
(Mircea Vulcãnescu ºi Vasile Bãncilã), pînã atunci proscriºi. Lu-
crãrile lor sînt imediat puse în circulaþie, comentate, asimilate. La
s fîrºitul anilor ’80, însã, regimul Ceauºescu cade ºi apare un alt
discurs cultural, care legitimeazã anti-comunismul. Zeificarea lui
Eliade, Cioran etc. (concomitent cu intrarea în umbrã destul de
repede a lui Noica, tratat acum drept „colaboraþionist” ceauºist)
prelungeºte ºi „reparã” un început timid de reintegrare, conferind
un nou etalon de excelenþã culturalã.

Cum se vede, versiunile asupra epocii interbelice sînt depen-
dente de istoria restituirilor. Nu ºi atracþia pentru epocã, care devi-
ne ea însãºi un mit intangibil. El afecteazã ºi etaloanele culturale:
dacã schimbarea regimului ar fi survenit cu 10 ani mai repede,
modelul promovat ar fi putut fi cel blagian. Cu cîþiva ani mai tîrziu
ar fi fost probabil cel legionar!

Ce ne transmite, deci, mitizat, modelul interbelic? Întîi, o epocã
idilicã, în dimensiunile ei afective principale: e perioada cînd Ro-
mânia era realizatã ºi „Mare” (nu se reflecteazã însã asupra cauze-
lor interne care au fãcut-o, pe parcurs, micã…), apoi un moment
fas t, cînd „noi” ajunseserãm la cel mai înalt standard de culturã,
cînd eram „europeni” ºi, – cliºeu mai recent – aveam sistemul cel
mai democratic – vezi repetatele invocãri admirative ale Constitu-
þiei din 1923 –, etc. etc. Consideratã din perspectiva omului de azi,
fixaþia asupra perioadei interbelice se dovedeºte la rîndul ei com-
pensativã, construindu-se în jurul unor „poveºti de succes” care
satis fac deopotrivã revendicarea de la o tradiþie ºi bovarismul recu-
noaºterii în strãinãtate (exemplele unor Ionescu,  Eliade sau
 Cioran). Imediat dupã 1989 ea va fi adoptatã entuziast drept gene-
raþie-„etalon”, simbol al unei reuºite culturale „europene” aparte
faþã de comunism.

La nivelul conºtiinþei critice, asta se traduce însã ºi prin reflexul
de a spune cã ceea ce era interbelic era bun ºi ceea ce a venit dupã
e rãu. (De aici, apoi, ºi tendinþele de restauraþie politicã). Mitologia
epocii interbelice pune semne de egalitate între personaje care al-
tfel se opuneau, unite în conºtiinþa „recuperatorului” prin aparte-
nenþa la „marea familie” a interbelicilor, care ne legitimeazã „pe
noi ºi trecutul nostru” în faþa agresiunii ºi distrugerii perioadei ur-
mãtoare.

Pentr u intelectualii perioadei comuniste, modelul interbelic
funcþiona drept exemplu de culturã liberã, alternativ la cel pre-
zent. Este limpede însã cã între România de astãzi ºi România in-
terbelicã existã o rupturã pe care nostalgia culturalã o escamotea-
zã. Faptul cã ne place sã ne vedem pe noi înºine ca descinzînd di-
rect din „interbelici”, – omiþînd din propria „autobiografie” colec-
tivã culturalã anii lungi de acomodare cu regimul comunist, – ig-
norã tocmai schimbarea de naturã, radicalã, pe care a impus-o
României istoria ultimilor 50 de ani. E o istorie pe care încã nu
sîntem pregãtiþi sã ne-o asumãm, o cecitate legatã de faptul cã trã-
im încã sub puterea propriilor noastre complexe ºi frustrãri.

5. Mã întorc însã la Tamás Gáspár Miklós ºi la vehementa sa
luare de poziþie. Citez un pasaj esenþial, cu toatã neliniºtea pãtima-
ºã ºi enormitatea pe care le conþine, pentru cã dã seamã de un pa-
radox al atitudinii: „Cum doriþi voi, dragii mei prieteni români, sã-l
criticaþi pe Vadim Tudor pentru faptul cã este fascist, din moment
ce izvoarele voastre spirituale – care n-au fost supuse unei critici,
fiind incriticabile – sînt aceleaºi ca ºi ale lui? Cum pot eu – care
sînt maghiar ardelean – sã fiu prieten cu adepþii ºi admiratorii
morfologiei culturale promovate de Lucian Blaga, din moment ce
es te cît se poate de clar cã singurul scop adevãrat al Trilogiei este
sã demonstreze cã maghiarii sînt strãini de esenþã, indiferent de
natura acesteia?” (I-auzi!)

Acuzaþia e foarte gravã: intelectualitatea românã tolereazã prin
chiar genealogia ei fascismul. Admit însã cã avem de-a face mai
curînd cu o provocare menitã sã zgîndãre. Fiindcã, altfel, ca unul
cãruia nu îmi sînt familiare cunoºtinþele româneºti ale lui TGM,
cînd citesc cã „printre protagoniºtii gînditorilor ºi scriitorilor ro-
mâni din generaþia mea nu era nici unul care sã nu fi fost adept al
Gãr zii de Fier” (!), pot sã mã întreb: la urma urmei, cine sînt, de
fapt, „prietenii sãi români” – ºi încã „democraþi”? Adevãrata pro-
blemã sesizatã o constituie însã etnocentrismul structural al eli-
telor româneºti,  exprimat prin acordul explicit sau tacit cu politi-
cile naþionaliste. De aici ºi teama – cumva justificatã – de o posibi-
lã derivã politicã totalitarã pe care naþionalismul o poate resuscita
printr-un politician de felul lui Corneliu Vadim Tudor. Aici compo-
nenta naþionalã îºi spune ºi ea cuvîntul: dincolo de deconcertare,
la români, succesul relativ înregistrat de Tudor la ultimele alegeri
provoacã ruºine. La maghiari – spaimã.

Etnocentrismul este una dintre consecinþele importante ale ne-
despãrþirii de trecut. Produs secundar al incapacitãþii de a ieºi din
„complexul restaurator” el este filtrat tot prin socio-centrismul li-
teraþilor. De aici ºi ambiguitãþile raportãrii la naþionalism: pome-
nindu-l pe Corneliu Vadim Tudor, Octavian Paler, de pildã, se re-
voltã nu împotriva naþionalismului, ci împotriva „confiscãrii” lui

de cãtre naþional-comuniºti. De aici ºi ideea unui naþionalism „de-
cent” – sau a „patriotismului luminat” – care sã-l contrabalanse-
ze atît pe acela purtînd marca „Vadim Tudor” cît, ºi „cosmopolitis-
mul” europenismului „de nicãieri”. Ideea a fost însuºitã de cîþiva
oamenii politici, care, cu un ochi pe cota din sondaje ºi cu celãlalt
la concurenþii din celelalte partide aspirante la Parlament, au ºi ve-
nit în programele lor cu ideea unui naþionalism pasabil, cu „faþã
europeanã”, „moderat”.

Aº  putea sã-i dau pentru o clipã dreptate lui Paler urmãrind
dezgustãtorul spectacol de duplicitate al lui Tudor ºi al celor ca el.
Priv ind spre actualitate, îmi dau totuºi seama de capcanã: nu
avem, de fapt, de ales între un naþionalism radical ºi unul mode-
rat, ci între naþionalism ºi opusul sãu pur ºi simplu: între naþiona-
lismul radical ºi cel moderat e doar o deosebire de grad ºi nu de
esenþã. Iar în Transilvania, naþionalismul „moale”, menit sã recu-
pereze în beneficiul partidelor democratice electoratul unui PUNR
pe cale de dispariþie, s-a dovedit pãgubos, fiind în cel din urmã
surclasat de scorul obþinut de PRM. Fiindcã, – nu-i aºa? –, cum
poþi veni cu un discurs naþionalist „slab” fãrã sã îi dai apã la moarã
celui „tare”? Cum poþi crede cã poþi sã-i baþi pe Vadim ºi pe Funar
cu propriile lor arme, îmblînzite, fãrã sã te gîndeºti cã, astfel, le dai
dreptate implicit, ajungînd sã le împingi ºi mai tare electoratul în
braþe? Mai trist este cã inspiratorii unor astfel de iniþiative nu par
sã-ºi dea seama nici acum de efectele perverse pe care le-a produs
s trategia lor ardeleanã – faptul cã, finalmente, l-au fãcut pe alegã-
tor sã constate cã, „în fond”, chiar dacã existã „unele exagerãri”,
în politica lui Funar nu e nimic blamabil! Este încã unul din cazu-
rile în care carenþele patente de culturã politicã devin carenþe ale
politicii însãºi – ºi aici pe cine mai poþi sã-l faci dezertor de la dato-
rie dacã nu pe intelectual?

În rest – cã intelectualitatea româneascã nu are sensibilitate la
temele stîngii? Dupã ce ai ieºit dintr-o dictaturã ce se legitimeazã
printr-o ideologie de stînga ºi observi cã, independent de cosmetica
politicã, foºtii opresori sînt aceia care fac în continuare jocurile, –
º i cînd þi se mai ºi spune cã nu mai are rost sã te rãzboieºti cu „fan-
tomele trecutului” (trecutul, aici, fiind trecutul imediat ºi incomod
al potentaþilor care, uitîndu-ºi biografiile, vor sã-ºi construiascã,
odatã cu capitalurile acumulate, o nouã legitimitate, de data aceas-
ta democraticã!) te umpli de revoltã ºi încerci o puternicã dorinþã
de reparaþie moralã – asemãnãtoare ºi la fel de legitimã cu aceea a
activ is tului „goºist” francez, revoltat de perpetuarea la el în þarã a
privilegiilor „clasei dominante”. Nu poþi, de asemenea, sã nu ob-
servi cã ceea ce fãceau „clandestin” activiºtii lui Ceauºescu, înainte
de 1989 (ghilimelele relativizeazã tipul de curaj cu voie de la stãpî-
nire, reprezentat printre alþii de Adrian Pãunescu!), dînd impresia
cã „apãrã” – de marxismul ortodox oficial, de internaþionalismului
proletar, de ruºi etc. – un spirit naþional „ofensat”, au rãmas tot
aceºtia sã facã ºi dupã 1989, dar cu aerul cã ei – ºi nu, de pildã, di-
zidenþii anticeauºiºti – se remarcaserã prin curaj. Fascismul „ro-
ºu” post-decembrist este unul care face din duplicitate un eroism
ºi, mai mult, îl propune drept prototip de conduitã la scarã naþio-
nalã. Aºa s-a ajuns la instrumentalizarea naþionalismului în bene-
ficiul unei clici politice incompetente ºi speriate, dar dispuse sã-ºi
pãstreze puterea cu orice preþ (aceeaºi lipsã de scrupule indiferen-
tã la orice angajament ideologic ca, în vecinãtate, a liderilor fostei
Iugoslavii).

Vedem bine cum la noi, „stînga” ºi „dreapta” sînt noþiuni care
º i-au pierdut de mult relevanþa, fiind interºanjabile în funcþie de
context. Problema legitimitãþii stîngii româneºti rãmîne astfel de
lãmurit în continuare ºi, poate, de reinventat. În fond face parte
din acelaºi pachet de probleme ce ne obligã la o despãrþire criticã
de trecut.

Note
1   Vezi traducerea scrisorii ºi comentariile lui Andrei Pleºu, Pavel
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Din punct de vedere istoric ºi cultural Transilvania aparþine
Europei Centrale, fiind totodatã legatã puternic de Europa
de Sud-Est. Este firesc cã aflîndu-ne în aceastã situaþie atri-
buim o importanþã deosebitã atît faliei istorice, culturale ºi
politice ce separã Europa Occidentalã de Europa Centralã,
cît ºi celei care o separã pe aceasta din urmã de Europa de
Sud-Est. Dupã curmarea euforiei democratice de dupã prã-
buºirea comunismului, aceste diferenþe apar într-o luminã
din ce în ce mai crudã ºi constituie o sfidare serioasã atît
pentru specialiºtii în ºtiinþe politice, cît ºi pentru politicieni.
Aºa cum arãtam ºi în editorialul primului numãr – apãrut
exact acum un an – al Provinciei, în momentul de faþã nu
putem încã stabili în mod cert care dintre diferenþe este mai
mare: cea dintre Europa Centralã, definitã prin creºtinis-
mul occidental, dar care a parcurs, începînd cu secolul al
XVI-lea, marile epoci ale modernitãþii într-o situaþie perife-
ricã ºi Occidentul propriu-zis, sau cea dintre Europa Centra-
lã, situatã la marginea Occidentului ºi Europa de Sud-Est,
cu mentalitatea sa modelatã de ortodoxie ºi Islam, ºi care a
început mult mai tîrziu sã adopte cultura politicã occidenta-
lã. Balanþa se poate înclina ºi într-o parte, dar ºi în cealaltã.
Din pãcate nu pare de loc a se înclina într-acolo astfel încît
aceste falii sã disparã în viitorul previzibil într-o Europã
mare, comunã ºi unitarã.

Prin publicarea studiului profesorului George Schöpflin
vrem sã lansãm o dezbatere internaþionalã, în care diferiþi
specialiºti ai regiunilor care ne preocupã sã-ºi poatã expri-
ma opiniile, fãrã sã ocoleascã cele mai delicate probleme,
despre identitãþile Europei Centrale ºi Europei de Sud-Est ºi
despre rezultatele ºi eºecurile proceselor lor de modernizare.
Profesorul Schöpflin va interveni, desigur ºi el, de la Londra,
în dezbatere. (M.G.)

George SCHÖPFLIN

Europa Centralã:
o modernitate eºuatã?

Pr oblema centralã pusã în discuþie în acest text este cã Europa
C entralã – Europa de Sud-Est prezintã puternice similaritãþi,
da r  e distinctã – este marcatã de un foarte special set de expe-
rienþe care pot fi sumarizate ca o serie de transformãri semi-
consensuale, semi-impuse din afarã, în care elitele locale au
fost fie active, fie marginale sau opozante, iar grosul populaþiei
a fost exclus. Experienþa particularã a acestor transformãri cu-
mulative, reziduurile ºi interpretãrile lor, atunci cînd sînt luate
împreunã, creeazã stilurile de gîndire ºi lumile gîndirii care
sînt identificabile ca fiind specifice Europei Centrale. Rezultã cã
definiþiile geografice sînt în sine banale ºi insuficiente în ele în-
sele.

Apariþia modernitãþii în secolul al XVIII-lea a confruntat
aceste colectivitãþi cu o dilemã acutã, una care continuã sã pre-
for meze atitudinile, rãspunsurile ºi identitãþile în regiune. În
esenþã, dilema este aceasta: fãrã modernizare, viitorul acestor
colectivitãþi este ceþos, iar reproducerea lor culturalã este direct
a meninþatã de puterea superioarã acumulatã în Vest, ceea ce
înseamnã cã ele trebuie sã condenseze suficientã putere pen-
tr u  a -º i defini propriile modele de modernitate. Cu toate aces-
tea, experienþa lor istoricã prelungitã a fost, în acest sens, una a
eºecului. Ele au izbutit sã îºi asigure reproducerea culturalã,
dar aceasta este întotdeauna vãzutã ca una contingentã în ra-
port cu dorinþele vecinilor mai puternici ºi modelele lor do-
mestice de modernitate sînt expuse riscurilor.

Pentru Europa Centralã, atît Reforma, cît ºi Contrareforma
au venit dinafarã. Este corect, desigur, cã arealul respectiv a fost
a bsorbit în Creºtinãtatea occidentalã, dar a fost periferic atît Ro-
mei, cît ºi centrelor Reformei protestante, þãrile germane ºi
 Geneva. În acest sens a fost afectatã Europa Centralã de Refor-
mã, nu în vreun chip necesarmente nedorit, iar ulterior, mai
curînd involuntar, de reconversia la catolicism lansatã în seco-
lele XVI ºi XVII. Factorul decisiv a fost cã regiunea nu a fost im-
plicatã direct în formularea inovaþiilor iar noile lumi-gîndire ºi
stiluri de gîndire au reprezentat munca celor veniþi dinafarã, la
fel ca ºi feudalismul. Ceea ce este central în aceastã conexiune
es te cã nici una dintre variantele creºtinãtãþii occidentale nu a
suprimat-o integral pe cealaltã, ºi cele douã au convieþuit în
s tr ucturi competitive de plauzibilitate, bãtãlia fiind uneori sîn-

geroasã, ca în timpul Rãzboiului de Treizeci de Ani. Ele au infil-
tr a t politica cu dimensiuni adiþionale ale realitãþii date care
pretindea numai reprezentarea adevãrului ºi accesul la ultimul
postulat sacru; în perioada preiluministã aceasta a deþinut o
autoritate considerabilã ºi ºi-a imprimat formele asupra elite-
lor ºi societãþilor într-un mod similar.

Trãsãtura centralã a luptei a fost conflictul ireductibil între
individual ºi accesul colectiv, mediat, la autoritate, cu protes-
tanþii insistînd asupra primului termen, iar romano-catolicii
asupra celui secund. Accentul protestant asupra conºtiinþei in-
dividuale a contrazis apelul catolic la obedienþã ºi ierarhie.
Deºi, vorbind în termeni generali, stilul de gîndire catolic a apã-
rut cu preeminenþã, ºi într-un anume grad continuã sã colore-
ze modelele de expresie ºi de articulare, el a fost totuºi afectat
ºi, în cîteva cazuri, erodat de valorile protestante ce se puteau
ivi, precum spiritul rebel sau neîncrederea faþã de autoritatea
constituitã. Dar polaritatea a însemnat mai departe cã creºtinã-
tatea occidentalã a fost potenþatã, ºi nu acaparatã de stagnare,
cum lucrurile tindeau sã se întîmple cu ortodoxia, ºi a supra-
vieþuit, mai ales la þarã, pînã tîrziu în secolul XX ºi, poate, ºi mai
departe. Reziduurile acestei transformãri, apoi, au construit o
lume-gîndire care a constituit matricea cognitivã în care au fost
integrate conceptele viitoarei transformãri (sau nu, dupã cum
a fost cazul).

Urmãtoarea transformare a fost cea imperialã ºi ea a fost se-
cularã, deºi a conþinut elemente religioase tradiþionale în legiti-
marea conducãtorului. În secolul al XVIII-lea, noile tehnici or-
ganizaþionale care au dat strãlucire statului modern au fost im-
portate de imperii, dar ideile corespunzãtoare, cum era aceea
cã  tehnicile dãdeau rezultate mai eficiente dacã societatea con-
s imþea, nu au fost luate în considerare, sau au fost, dar foarte
pa rþial. Statul absolutist, cãci acesta este termenul utilizat pen-
tru a descrie procesul, s-a concentrat asupra mãririi capacitãþii
sale de coerciþie ºi extracþie, argumentînd cã prin aceste instru-
mente poate inbunãtãþi situaþia unei societãþi complet înapoia-
te. Pr in comparaþie cu Occidentul dezvoltat, aceste societãþi
erau, într-adevãr înapoiate. De fapt, una dintre dificultãþile
principale a fost aceea cã ele existau cu greu ca societãþi, erau o
aglomeraþie de oameni fãrã conºtiinþã de sine în modul în care
iluminiºtii raþionali presupuneau acest lucru. Ei ºi-au înþeles
lumile ca fiind restrînse la sat; erau iliteraþi pe scarã largã sau,
a colo unde erau alfabetizaþi, citeau greoi; concepþia lor despre
politicã era sever restrictivã. Înapoierea lor a izvorît din surse
variate, preeminent printre ele fiind a doua iobãgie; emancipa-
r ea  deplinã a iobagilor a trebuit sã aºtepte pînã în secolul al
XIX-lea. Mai mult, relativ complexele straturi mijlocii – burghe-
z ia, meseriaºii, administratorii – care erau gata sã devine parte-
nerii statului în dorinþa sa de a educa populaþia ºi a cãror do-
rinþã de guvernare consensualã statul a ajuns s-o accepte în
Occident, au fost în mare parte absente în Europa Centralã.

Aºadar, tendinþa statului imperial de a condensa puterea ºi
de a  extinde alfabetizarea a dat peste obstacole neaºteptate.
Unul fost cel structural, al dificultãþii clare de a transforma o
societate nediferenþiatã în una „raþionalã” prin intermediul
noi lor tehnici, care de altfel fuseserã toate elaborate într-un
con text cultural diferit. Ele s-au regãsit confruntate, împovãrate
cu  genul de oameni nepotriviþi – aceasta a fost problema stan-
dard întîmpinatã de cei care se concepeau ca reformatori radi-
cali din Europa Centralã ºi Sud-Esticã ºi din alte pãrþi; ºi pro-
blema continuã sã existe. Iar aceasta a fost strîns legatã de re-
zistenþa celor a cãror putere fusese diminuatã prin ridicarea
statului – nobilimea. Aristocraþia tradiþionalã a fost, acolo unde
a  existat, la fel de conservatoare ca ºi þãrãnimea, deºi era con-
servatoare în privinþa privilegiilor ºi a statutului ei mai curînd
decît sã fie preocupatã de natura neschimbãtoare a comunei
sãteºti tradiþionale.

Aici, suveranul dornic de reforme raþionalizatoare, a întîlnit
un paradox de nedepãºit. Legitimarea imperialã se sprijinea, în
ultimã instanþã, pe afirmaþia cã suveranul îºi exercita puterea
prin drept divin ºi prin naºtere, ca parte a ordinii naturale. Pro-
blema era însã cã ºi nobilimea îºi clama privilegiile ca derivînd
din aceeaºi sursã. Cîtã vreme ambele pãrþi au fost în linii mari
de acord, nu a existat nici o crizã serioasã de legitimitate, dar
odatã ce a fost inauguratã modernizarea de sus în jos ºi s-a in-
trodus raþionalizarea ca o sursã suplimentarã ºi modernã de le-
gitimare, precum ºi ca putere adiþionalã a suveranului, situaþia
a evoluat spre necazuri. Soluþia a fost acordul, dar acesta putea
fi obþinut doar acolo unde suveranul ºi nobilimea operau în li-
nii mari în cadrul aceluiaºi spaþiu politic, acolo unde suveranul
credea cã un anume cuantum al puterii putea fi redistribuit cã-
tre alþi actori ºi acolo unde nobilimea nu a perceput suveranul
ca pe un strãin, cu alte cuvinte acolo unde nobilimea a avut un
cuv înt de spus cu privire la felul cum puterea era exercitatã.
Exemplu l Poloniei a fost instructiv. Tocmai fiindcã elitele polo-
neze, acþionînd în sfîrºit concertat, au hotãrît sã lanseze mo-

der n izarea statului prin Constituþia de la 3 mai 1791 – care ar fi
deplasat puterea departe spre cetãþeni –, imperiile din jur au
decis sã punã capãt unui atît de periculos experiment ºi au îm-
pãrþit ce mai rãmãsese de pe urma împãrþirilor anterioare. În
esenþã, cîrmuitorii imperiali ai Europei Centrale s-au gîndit
doar la o modernizare parþialã ºi voiau sã o impunã fãrã nor-
mele civice care fãceau parte implicit din pachet.

Aceasta a însemnat cã diviziunea dintre stat ºi societate, slã-
biciunea – dacã nu cumva absenþa – reciprocitãþii ºi conserva-
rea privilegiilor suveranului, ca exceptãri de la controlul demo-

crat, a fost replica modelului standard al transformãrii de sus
în jos ºi rezistenþa care i-a urmat. Speranþa imperialã de trans-
formare a ignorat raþionalitãþile societãþii, capitalul ei cultural,
a ta ºa mentul ei faþã de sine mai curînd decît de normele suve-
ranului aºa încît, pînã la urmã, datoritã faptului cã modernita-
tea se întemeiazã pe acordul social, societatea a învins. Dar a
fost o victorie cu un anumit cost. Ea a creat o ambivalenþã de
duratã în raport cu statul modern ºi, deci, cu modernitatea. A
s tabilit modelul unei legitimãri morale a rezistenþei – moralã,
deoarece aceste societãþi cãutau sã-ºi defineascã propriile nor-
me morale împotriva atacurilor externe – ºi asta a fãcut foarte
greu de obþinut conexiunea dintre societate ºi modernitate.
Crucial, normele impersonale ale modernitãþii au stîrnit ºi
continuã sã stîrneascã neîncrederea, fiind preferate cele perso-
nale, informale, accentuînd deci caracterul incomplet pe care
aceste societãþi încearcã sã-l depãºeascã sub raport noþional,
cîtã vreme ele echivaleazã succesul cu modernitatea aºa cum o
per cep în Occident.

Urmãtoarea transformare sub raport cronologic a fost con-
secinþa directã a absolutismului imperial – receptarea naþiona-
lismului. Încadratura cognitivã în care aceste idei noi au fost
plasate a constat într-un amalgam de stil de gîndire contrare-
format ºi rezistenþã protestantã, cuplat cu þelurile raþionalizan-
te ale imperiului ºi rezistenþa neo-feudalã. Necesitatea era sã se
gãseascã un set superior de idei prin care sã se reziste pretenþii-
lor  imperiale mai curînd decît puterii nobiliare. A trebuit sã fie
puterea nobiliarã plus încã ceva pentru a putea contracara ver-
s iunea imperialã a modernitãþii.

As tfel, în timp ce imperiile au sperat sã-ºi stabileascã hege-
monia construind o definiþie-realitate bazatã pe eficienþã, pute-
re ºi raþionalitate, legitimatã prin referirea la modernitate ºi, si-
multan, la ordinea naturalã, elitele locale se regãseau într-o di-
lemã . Unii, destul de puþini, au acceptat legitimarea imperialã.
C eila lþi  au rezistat. Formele de rezistenþã au fost determinate de
reziduuri, formele mentale moºtenite ºi capitalul cultural, ca ºi
de felul în care conceptele care înconjurau modernitatea au
fos t preluate din Occident.

Conceptul de naþiune care a fost importat din Vest a fost,
deci, în mod necesar îngustat de þelurile pentru care acest con-
cept fusese preluat ºi, totodatã, de slãbiciunea structuralã a ab-
senþei unei societãþi ºi a unei naþiuni. Acestea din urmã, ambe-
le, au trebuit redefinite sau, poate, reinventate, dacã proiectul
anti-imperial urma sã reuºeascã. Din punct de vedere istoric,
conceptul de naþiune a existat în Europa Centralã în general
cam tot aºa cum exista ºi în Occident. Era corpus politicum,
numãrul restrîns de oameni cu drept de acces la puterea politi-
cã. În Vest, noile straturi sociale mijlocii ºi-au însuºit aceastã
idee precum ºi discursul însoþitor ºi au clamat cã naþiunea era
proprietatea tuturor în cadrul dat al unui teritoriu statal. În
Centrul Europei, unde statalitatea era afirmatã de imperiu,
conceptul occidental a trebuit recalibrat spre a se potrivi la con-
diþiile locale. Elitele locale, care – cum am vãzut – erau calitativ
diferite de contrapartidele lor din Occident, au avut douã op-
þiuni. Puteau sã se bazeze pe vechile drepturi teritoriale, ca ºi
regatele istorice ale Ungariei ori Boemiei, ºi sã-ºi afirme pute-
rea în numele tuturor oamenilor care locuiau acolo, sau, acolo
unde aceste forme politice antecedente lipseau, puteau încerca



sã defineascã un „popor” ºi sã revendice puterea în acord cu
acesta, argumentînd cã „poporul” în chestiune a existat întot-
deauna ºi cã arealurile locuite de ei erau teritoriul pe care ar
trebui sã îl pretindã pentru statele lor. Confuzia definiþiilor con-
flictuale ale poporului, teritoriului, statului, naþiunii, moderni-
tãþii ºi legitimãrilor au condus la consecinþe negative generale
º i profunde.

Dacã modelul de modernitate standard, tipic-ideal, în
 Europa este unul în cadrul cãruia, în linii mari, termenii de
s ta t º i societate sînt corelaþi cu procesele statal, civic ºi formator
de identitate etnicã, atunci în Europa Centralã imaginea a fost
cu  mult mai complexã. Identitãþile statale erau controlate de
elitele statului imperial ºi legitimate de discursurile premoder-
ne ale dinastiei, privilegiului, naºterii etc. A existat o anume
conversie a puterii aristocratice în putere birocraticã, dar
aceasta nu a fost niciodatã prea încununatã de succes. Identitã-
þile civice erau subdezvoltate fiindcã statul imperial nu putea
deþine conceptul de cetãþenie – acesta este un factor absolut
esen þial de reþinut – þinînd seama cã îºi întemeia pretenþiile la
pu tere pe dinasticismul premodern care excludea masa popu-
la þiei de la participarea politicã. Acordul celor guvernaþi de cele
mai multe ori a fost o condiþie parþialã pentru exercitarea pute-
rii ºi putea fi totdeauna ignorat acolo unde era refuzat. Ca ur-
mare, imperiul era în mod necesar pe cale de a intra în coliziu-
ne cu suveranitatea popularã, ºi de fapt cu asta s-a ocupat Sfîn-
ta Alianþã.

De fapt, imperiile au funcþionat rezervîndu-ºi anumite pu-
teri suverane vitale pentru ele însele, precum dreptul de a con-
trola (unele) taxe ºi coerciþia fãrã acord. Întrecerea pentru
dreptul legislaturilor de a controla impozitarea, pentru care s-a
luptat în Anglia în anii 1640 (ship money) nu ºi-a gãsit nici un
echivalent în Europa Centralã. Într-adevãr, ideea aceasta a fost
pr ivitã ca periculoasã. În 1914, Francisc Iosif nu a avut nevoie
de vreun acord parlamentar ca sã declare rãzboiul; rãzboiul era
pa rte din ceea ce era rezervat pe seama împãratului. Drept
pentru care legitimarea era o dificilã mixturã de vechi ºi nou,
iar loialitatea personalã a suveranului nu era suficient de dina-
micã pentru a se opune noilor pretenþii radicale de a accede la
pu tere emise în numele poporului-vãzut-ca-naþiune.

Secolul al XIX-lea a fost pentru Europa Centralã o bãtãlie
con tinuã. Imperiile erau suficient de puternice pentru a þine
deopa rte sub-elitele pe mãsurã ce acestea sãpau tot mai adînc
ºi mai adînc în resursele pe care le aveau la dispoziþie – cererea
de legitimare politicã prin poporul-vãzut-ca-naþiune –, însã nu
le puteau elimina. Se prea poate cã amintirea stãpînirii impe-
r iale este vãzutã uneori printr-o ceaþã nebuloasã de bunãvoin-
þã, dar în realitate aceasta era pînã la urmã neviabilã, pentru cã
îºi pierduse raþiunea de a exista. Structurile de plauzibilitate pe
ca r e le susþineau ºi care susþinuserã ºi ele imperiile se jerpeli-
serã ori fuseserã transformate gradual în etno-naþionalism,

cum s-a întîmplat în Germania. Austro-Ungaria nu a avut posi-
bilitatea de a opta, iar Rusia a încercat sã o facã, dar i-a lipsit ca-
pa cita tea ºi puterea de atracþie de a-i conferi soliditate.

Problema pentru viitor a fost cã forma ºi conþinutul varian-
tei central-europene de naþiune a scos la ivealã trãsãturile cãlã-
tor iei neisprãvite spre modernitate a acestor naþiuni. În mod
esen þial, cele mai multe fiind doar parþial teritoriale, ele nu au
putut evolua statal ºi spre normele civice care ar fi putut trans-
cende diferenþele etnice. Teritorialitatea lor a fost întotdeauna
contestatã, iar securitatea, pînã ºi în teritoriul nucleu a fost un
lux de care nu au profitat niciodatã, aºa cum profitau Franþa
sa u Olanda, de exemplu.

Dacã ne referim la experienþa proprie Europei Centrale de
construire a modernitãþii, este greu sã vedem altceva decît suc-
cese în cel mai bun caz parþiale, iar aceastã lipsã de succes a in-
fluenþat cu siguranþã, în mod curent, atitudinile. Din perspecti-

va  a cestei regiuni, aceasta a creat un sentiment de incompleti-
tudine, indeterminare, marginalizare ºi lipsã de putere. In-
completitudinea, în orice caz, presupune ceva rãmas pe dinafa-
rã, putînd deci completa ceea ce existã, iar aceasta, la rîndu-i,
implicã faptul cã Europa ca ºi concept este condensatã în mod
radical într-un model pe care Europa Centralã ºi de Sud-Est
poate încerca sã-l adopte, dar pentru cã reducþionismul ºtir-
beºte caracterul efectiv al originalului, el nu este niciodatã
atins. Rezultatul este o frustrare ce poate deveni rãsadul nati-
vismului, al populismului ºi al naþionalismului xenofob, rejec-
þionist.

Iatã mai întîi Ungaria – dupã ce s-a bucurat de un succes
considerabil cu un secol în urmã, modelul maghiar al moder-
n itãþii a cunoscut cel mai catastrofal eºec în 1918, în primul
rînd pentru cã nu a putut da un rãspuns satisfãcãtor chestiunii
multietnicitãþii. Cele douã încercãri subsecvente de a defini
modernitatea maghiarã, 1945-1947 ºi 1956, au fost ambele su-
pr imate de comunism. Comunismul a fost el însuºi un model
de modernitate, dar a fost foarte reducþionist ºi în multe privin-
þe un proces de contra-modernizare, creînd în mod forþat
s tructuri politice ºi sociale mai puþin complexe decît erau ante-
rior.

Modelul cehoslovac interbelic a fost distrus de incapacitatea
sa de a face faþã, iarãºi, naturii multietnice a statului ºi datoritã
credinþei cã cehii aveau capacitatea de a impune un model ceh
tuturor ne-cehilor, care alcãtuiau mai mult de jumãtate din po-
pulaþie. Toate acestea au un ecou ironic în urechile maghiari-
lor. Ele implicã faptul cã cehii au învãþat cele mai proaste lecþii
din eºecul maghiar, cã o hegemonie cehã ar fi acceptabilã dacã
ar merge mînã în mînã cu o administraþie sãnãtoasã ºi o pros-
per itate economicã relativã – o iluzie, dupã cum s-a dovedit în
1938.

Povestea polonã este mai complexã, nu în ultimul rînd pen-
tru cã în 1918 noul stat a trebuit sã acomodeze trei tipuri de
iden titã þi poloneze, fiecare dintre ele aducînd viziuni divergente
asupra modernitãþii ºi descoperind cã toate trei erau, în ultimã
ins tanþã, incompatibile. Astfel, ºi în Polonia, identitatea a jucat
un  rol cheie în explicarea eºecului; la aceasta se poate adãuga
ina bilitatea statului polonez de a se descurca cu circa o treime
a populaþiei sale care era non-polonezã ºi de a fi impus un mo-
del semi-iacobin de centralizare ºi asimilare a acesteia.

Toa te modelele europene majore de identitate politicã se în-
temeia u  puternic pe hegemonia componentei etnice celei mai
numeroase din cadrul statului ºi ºi-au impus propriul model
de modernitate ºi asupra celorlalte state. Preluarea acestui
model s-a dovedit dezastruoasã în Europa Centralã ºi
Sud-Esticã din mai multe pricini. Întîi de toate, proporþiile nu-
merice erau diferite, nici un grup etnic dominant nu s-a bucu-
rat de superioritatea demograficã zdrobitoare ce caracterizase
Franþa, sã zicem, împreunã cu un sistem statal care putea fur-
n iza  cetãþenie în schimbul asimilãrii. În al doilea rînd, mode-
lu l dominant a fost capabil sã ofere cetãþenilor ºi supuºilor sãi
o împã rþire acceptabilã a prosperitãþii, o suficient de compe-
tentã administraþie ºi o politicã relativ necoruptã. În Europa
C en tralã ºi de Sud-Est nu a fost cazul de aºa ceva. În al treilea
rînd, modelul politic a fost rãu descifrat, în sensul cã grupul et-
n ic hegemonic a avut încrederea de sine de a redistribui pute-
r ea  în  întreaga societate, deºi cu încetinealã, din cînd în cînd;
aceasta nu a prea fost adevãrat ºi în cazul Europei Centrale ºi
de Sud-Est.

Comunismul a încercat sã stabileascã ceva care pãrea real-
mente nou – sã lase deoparte etnicitatea în general ºi sã creeze
identitãþi de clasã care ar fi „depãºit” naþiunea. S-a dovedit cã
era iluzoriu, dar tentativa a avut consecinþe de lungã duratã
pentru Europa Centralã ºi de Sud-Est, care încã îi mai mar-
cheazã experienþa. Comunismul a fost esenþialmente reducþio-
n is t în mod bizar, chiar absurd. A dispus de un model de mo-
dernitate care era mai contingent în raport cu Rusia Sovieticã
decît o susþineau propunãtorii lui, crucial în hotãrîrea lui de a
instala structuri ºi sisteme simple, uºor controlabile, dar gene-
r înd simultan o complexitate mai accentuatã. Aceastã circum-
stanþã a fost profund contradictorie ºi creatoare de confuzii, iar
în cele din urmã a condus la demisia comunismului – victima
a devã ratei complexitãþi pe care o crease, dar a negat-o.

Totuºi, pentru cei obligaþi sã trãiascã în interiorul lui, el a re-
prezentat o ordine moralã, chiar dacã una negativã, împotriva
cã r eia  pu teau fi definite identitãþile, semnificaþiile ºi strategiile
de v ia þã. Dincolo de toate, comunismul a creat un soi de securi-
ta te existenþialã, sentimentul cã existau lucruri predictibile îm-
potriva arbitrariului, a naturii discreþionare. În aceastã situaþie,
cãutarea ordinii ºi a semnificaþiilor ºi a izvoarelor coerenþei, ca-
re sînt fundamentale tuturor colectivitãþilor, au privit spre etni-
cita te. Totuºi, etnicitatea, excelentã în furnizarea solidaritãþilor
colective, are puþin sau nimic de oferit celor care cautã rãspun-
sur i la problema democraþiei ºi civilitãþii. Din aceastã perspec-

tivã, a fi polonez sau ceh sau maghiar, sã zicem, nu avea nimic
concret de a face cu puterea politicã, în afara unui sens comu-
nitar vag simbolic înþeles întotdeauna ca fiind superior comu-
n ismului – vãzut deopotrivã ca strãin ºi opresiv.

Sfîrºitul sistemului comunist a însemnat, deci, nu doar cãu-
ta rea de neevitat a unui nou set de identitãþi, ci ºi o cãutare în-
zestratã cu un capital cultural de-a dreptul inadecvat. În aceste
circumstanþe, au fost folosite douã surse largi: „democraþia” ºi
etn icitatea. Am pus cuvîntul „democraþie” între ghilimele de-
oa r ece a fost citit ca un discurs puternic, o alternativã foarte
a tr a ctivã, cînd comunismul a încetat sã fie exemplar ºi obliga-
toriu, dar în cea mai mare parte el a rãmas un discurs, cîtã vre-
me aspectele lui practice, operaþionale, procedurale nu au fost
º i nu  pu teau fi înþelese. A fost pe deplin de înþeles în condiþiile
r eceptãrii valorilor democraþiei, pe care Occidentul însuºi a
fost, în mare mãsurã, incapabil sã le conceptualizeze, cã insti-
tuþiile democraþiei rãmîn adeseori pe hîrtie ºi cã, în absenþa
unei societãþi civile (ori în cazul slãbiciunii ei), civilitatea ar fi
ma i mult onoratã prin încãlcare, decît prin respectare.

Unde a apãrut o majorã ºi, din multe puncte de vedere, ina-
decvat definitã coliziune între redefinirea înceatã a democraþiei
de cãtre Occident ºi structurile susþinãtoare ale postcomunis-
mului, a fost în arealul etnicitãþii. Postcomuniºtii, în pofida

amintirilor lor negative cu privire la combinarea modernitãþii
cu democraþia, nu au avut ºi nu au vreo alternativã realã la ur-
mã r irea acestui þel. În lumina slãbiciunii societãþii civile ºi a
statului erodat, identitatea trebuie sã se bazeze în primul rînd
pe etnicitate, chiar dacã aceasta este o bazã precarã atît pentru
moder nitate, cît ºi pentru libertate. Pentru Occident, oricum,
întîlnirea cu Europa Centralã ºi de Sud-Est a fost traumatizan-
tã, în primul rînd în contextul dezintegrãrii Iugoslaviei, o expe-
r ienþã care a fost rãu descifratã de toatã lumea.

Rã spunsul occidental a fost încercarea de a marginaliza et-
n icitatea ºi de a impune ceea ce s-a crezut cã ar fi demersurile
non-etnice în exercitarea puterii. Aceasta a fost împunsãtura
mesajului pe care Occidentul l-a emis lumii postcomuniste.
Aºa cum am argumentat, mesajul a fost deopotrivã defectuos ºi
rãu direcþionat. A fost defectuos fiindcã a asumat cã Occidentul
este, dacã nu nepãtat (ºi deci bine poziþionat pentru a arunca
pia tra), atunci sigur lipsit de etnicitate. Aceasta este o greºealã.
Iar în al doilea rînd, a fost rãu direcþionat fiindcã a înþeles total
eronat temeiul etnicitãþii în Europa Centralã, atribuind-o „ve-
chilor uri” ºi unui soi de deficienþe generice, dacã nu chiar ge-
netice, a popoarelor din regiune.

Monºtri similari nãscuþi din analizele dubioase ale ziariºti-
lor occidentali, activiºtii ONG, funcþionarii, politicienii ºi ceilalþi
inºi înzestraþi cu categorii cognitive inutile au venit apoi sã um-
ple discursurile occidentale despre lumea postcomunistã. Un
nou orientalism aºtepta sã fie descoperit. Nu chiar surprinzã-
tor, central-europenii au resimþit-o, însã nu au putut face prea
mult, dat fiind puterea politicã, prestigiul ºi banii cu care sosea
Occidentul.

În  a cest sens, ultimul deceniu a fost cheltuit într-un proces
de neînþelegere reciprocã. Occidentul ºi-a construit propriile
imagini ºi discursuri despre Europa Centralã ºi central-europe-
nii au fãcut acelaºi lucru cu el. Neînþelegerea nu vrea aici sã în-
semne aici eºec, nici vorbã. Dar se referã la faptul cã transmite-
r ea  ºi receptarea concepþiilor occidentale despre democraþie
s-a petrecut fãrã prea multã înþelegere a bagajului cultural cu
care a sosit – dacã existã ceva care poate fi numit inocenþã cul-
turalã –, aºa încît ceea ce a rezultat a fost o serie de consecinþe
la care nimeni nu s-a aºteptat, dintre care cea mai puþin impor-
tantã fiind aceea cã instituþiile occidentale nu funcþioneazã ca
în  Vest. Dacã aceste procese ºi contexte culturale nu vor fi înþe-
lese, existã toate ºansele ca lãrgirea spre rãsãrit a Uniunii Euro-
pene sã aparã ca o altã semi-modernizare inspiratã din exte-
r ior, cu rãspunsurile consacrate ºi cu modelele cognitive moº-
ten ite din trecut, cu un rol negativ prea bine ºtiut.
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Proces/dialog?/
româno-maghiar

Dupã 1918, maghiarimea din Transilvania devenitã minoritarã trebuia
sã caute noi rãspunsuri la noile provocãri ale istoriei. Una din formele
acceptabile pentru ea ar fi fost autonomia Transilvaniei, care pe vre-
mea Monarhiei Austro-Ungare figura ºi în programul românilor din
Transilvania. Între cele douã rãzboaie mondiale, specialiºti români,
maghiari ºi germani au conceput numeroase proiecte de autonomie a
Transilvaniei (Vezi Bárdi Nándor: „Supremaþia ºi exigenþa autodeter-
minãrii. Propuneri, proiecte pentru rezolvarea problemei transilva-
ne”, în Izvoare ºi strategii, red. Bárdi N., Miercurea Ciuc, 1999,
p. 29–113); dar, pe lîngã acestea, au fost importante ºi dezbaterile din
presã referitoare la aceastã sferã tematicã.

Krenner Miklós s-a nãscut în 1875 la Garamberzence Ungaria de
nord (azi Slovacia). A fost profesor de istorie la Arad, unde a devenit pu-
blicist cunoscut în întreaga þarã; fost discipol al lui Márki Sándor, cu o
pregãtire temeinicã, el explica esenþa problemelor istorice. În lucrarea
sa de doctorat (Evoluþia regatului naþional ideal, Arad, 1900) a anali-
zat cu minuþiozitate problema autonomiei medievale a Transilvaniei. La
mijlocul anilor ’20 el este liderul miºcãrii de reformã a Partidului Ma-
ghiarilor din România. A insistat în numeroase scrieri pentru reconci-
lierea româno-maghiarã. În 1930 se mutã la Cluj ºi este publicistul de
frunte al ziarului Ellenzék. La începutul anilor ’30 el a fost faimosul „zi-
di tor de punþi” (Conf.: Balázs Sándor, „O încercare de reconciliere cu
învãþãtori”, Valóság, 2/1987, p. 20-34.) La 16 aprilie 1933 scrie de
Paºti, un articol de fond intitulat Dangãt de clopot pentru minoritãþi,
în care propune autonomia Transilvaniei ca mijloc posibil de rezolvare a
problemelor. Publicãm la începutul grupajului nostru pasajul din arti-
colul care a dezlãnþuit furtuna (documentul nr. 1). (Pentru textul com-
plet al articolului, vezi Krenner Miklós, Calea transilvanã. Scrieri ale-
se . Red. György Béla, Odorheiu Secuiesc, 1995).

Tribunalul din Cluj a iniþiat la 24 aprilie 1933 o anchetã a Parchetu-
lui, pentru a descoperi cine este autorul articolului semnat cu pseudo-
nimul Spectator ºi publicat în numãrul de Paºti al ziarului Ellenzék.
Ca rezultat al anchetei, la 3 iulie s-a nãscut rechizitoriul (documentul
nr.2). Dezbaterea a avut loc la tribunalul din Cluj, la 25 august, sub
conducerea preºedintelui Richard Filipescu, cu participarea judecãto-
rului Eugen Pop. Acuzarea a fost reprezentatã de procurorul pentru
afaceri de presã, Dr. Lani, iar apãrarea de Dr. Klein Miksa. În cursul
prezentãrii probelor între preºedinte ºi acuzat a avut loc o micã discu-
þie referitoare la autonomie (documentul nr. 3). În pledoaria sa, avo-
catul a arãtat cã Krenner este adept al reconcilierii româno-maghiare
ºi cã apãrã deopotrivã interesele românilor ºi ale maghiarilor din
Transilvania. A cerut achitarea inculpatului.

La urmãtoarea dezbatere, din 27 februarie 1934, punctul de vede-
re al procurorului Dr. Ciugudan a fost cã referirile minoritãþii la spiri-
tul transilvanist ºi la autonomie sînt, de fapt, tendinþe ascunse potriv-
nice unitãþii statului. În opinia sa, autonomia Transilvaniei ar duce la
slãbirea statului ºi ideea în sine este un atentat împotriva statului na-
þional. În pledoaria sa, Dr. Klein Miksa (documentul nr.4) a arãtat cã o
problemã de principiu nu poate constitui obiectul unui proces, cãci
sentinþa nu poate însemna decît tranºarea discuþiei prin mijloace au-
toritare. În baza dreptului la ultimul cuvînt, Krenner ar fi dorit sã-ºi ci-
teascã declaraþia (documentul nr.5), dar preºedintele i-a aprobat doar
expunerea frazelor introductive ºi a celor de încheiere a discursului.

Discuþia a fost tranºatã: prin sentinþa pronunþatã la 1 martie 1935,
Krenner Miklós a fost condamnat la o lunã de închisoare, 2000 de lei
amendã ºi suspendarea pe trei ani a drepturilor sale politice ºi de
funcþionare ca ziarist. Apãrãtorul lui a fãcut recurs la Curtea de Apel ºi
în ºedinþa din 20 martie 1935, prezidatã de judecãtorul Bãlãºean,
sentinþa anterioarã a fost confirmatã. În urma recursului contra sen-
tinþei Curþii de Apel, Curtea de Casaþie de la Bucureºti prezidatã de
N. Stãnilã, în baza concluziilor prezentate de procurorul N. Ioanid, a
respins recursul cu hotãrîrea nr. 1583/1936 din 13 mai 1936, ºi sen-
tinþa judecãtoreascã a primei instanþe a rãmas definitivã ºi executorie.

Pentru a „nu stînjeni nici o instituþie maghiarã”, Krenner a demi-
sionat din toate funcþiile pe care le avea; dar toatã lumea a rãmas alã-
turi de el: organizaþia de la Cluj a Partidului Maghiarilor, de exemplu,
nu i-a acceptat demisia, dimpotrivã, ºi-a asigurat preºedintele onorific
de compasiunea ºi simpatia sa. Ziarele au publicat articole despre el ºi
au condamnat ofensele la care a fost supus. Presa sãseascã a prezentat
cititorilor prestanþa lui Krenner în faþa tribunalului, presa românã care
a fãcut atîta vîlvã pe vremea încercãrilor lui de reconciliere, a publicat
doar o informaþie dupã primul proces. Dar dupã ce sentinþa judecãto-
reascã a rãmas definitivã, I. Clopoþel a sãrit în apãrarea confratelui mi-
noritar, protestînd împotriva „tracasãrii de neînþeles a celor mai buni
jurnaliºti maghiari”. ªi colegii din Ungaria ºi-au spus cuvîntul.

În baza deciziei Curþii de Casaþie, procurorul ºef al tribunalului din
Cluj a emis ordinul de arestare nr. 1109/1936 la 16 noiembrie 1936 ºi
a dat dispoziþii comandamentului poliþiei sã-l aducã pe condamnatul
în vîrstã de 61 de ani la închisoarea tribunalului clujean. Este cunos-
cut ºi un ordin de chemare pentru muncã forþatã, cu aceeaºi datare:
dat fiind cã în termen de 30 de zile de la rãmînerea definitivã a sentin-
þei, condamnatul nu a achitat amenda, în temeiul articolului 54 al Co-
dului Penal el este trimis la muncã obºteascã, pentru ca în felul acesta
sã-ºi execute sentinþa de condamnare. Între timp, de la 1 decembrie,
cu ocazia sãrbãtorii naþionale a României, a intrat în vigoare un decret

regal de amnistie prin care au fost amnistiate pedepsele privative de li-
bertate pînã la 3 luni ºi amenzile sub 5000 de lei. Ca reprezentat al
clientului sãu, avocatul Klein a înaintat la 3 decembrie o cerere de
anulare a pedepsei acestuia. Drept rezultat, cabinetul regal a înºtiinþat
autoritãþile judiciare cã „Majestatea Sa Regele Carol a anulat prin ordin
de graþiere executarea tuturor prevederilor sentinþei”.

Krenner Miklós a murit la Budapesta în 1968. Discursul funebru a
fost rostit de Ruffy Péter, în calitatea sa de decan al jurnaliºtilor ma-
ghiari. (Pentru analiza detaliatã a procesului vezi: György  Béla: Proce-
sul  de presã al lui Spectator, comemorarea a 125 de ani de la naºte-
rea lui Krenner Miklós, Magyar Sajtó, 4/2000). Numele localitãþilor,
care în temeiul legilor de atunci nu puteau fi tipãrite decît sub denu-
mirea româneascã, sînt publicate în ediþia maghiarã sub denumirea
lor maghiarã. Metamorfozele transilvanismului le-au unificat conform
ortografiei actuale. (György Béla)

1.  Dangãt de clopot pentru minoritãþi
Transilvanismul înseamnã trãirea liberã a personalitãþii poporului
nostru ºi a altora, îndemnul ºi aspiraþia îndeplinirii datoriei colective

bazate pe o poruncã fireascã. ªi înseamnã punþi de legãturã între ve-
cini ºi concetãþeni (...), strãdania pentru autonomie aproape deplinã,
asemãnãtoare în multe privinþe trecutului istoric al Transilvaniei. O
Transilvanie autonomã ar asigura proprietatea ºi stãpînirea nestînjeni-
tã a poporului gospodar. (...) Sã le ascultãm cu urechea deschisã che-
marea (a clopotelor de Paºti – Gy. B.). Vom afla, dupã atîtea batjocuri,
suferinþã ºi rãstignire, cum va veni ºi mîntuirea, învierea ºi triumful
idealului nostru. Pe cît de cert este ceea ce a fost, la fel de cert este ce
va sã fie. (...) Aceastã adevãratã sãrbãtoare de Paºti ne dã încredere în
viitor ºi lucreazã pentru noi. Durerile profunde sînt totdeauna antece-
dente ale recompensei – ºi fãrã nedreptate, dreptatea poate sã se nas-
cã, dar nu ºi sã triumfe. Avem ce aºtepta, fiindcã avem speranþe în-
dreptãþite, dacã ne pãstrãm vie rãbdarea. (Articolul de fond nesemnat
al lui Krenner Miklós, Ellenzék, 16 aprilie, 1933).

2. Rechizitoriu
Parchetul Tribunalului Cluj
Rechizitor
No. 5460
Din 3 Iulie 1933
Noi, Primul-Procuror al Tribunalului Cluj.
Vãzînd actele de cercetare penalã ºi anume:
Procesul verbal de Cab. de Instrucþie Cluj
În care se stabileºte cã numit „D. Krenner Nicolae” de 58 ani, ziarist,
Dom. În Cluj
… comis fapt În ziarul „Ellenzék” No. 88 data 16 Aprilie 1933 a
scris articolul intitulat „Sunet de clopot minoritar” în care ocupîn-
du-se de cauza minoritarã a ungurilor din România, dupã ce face o
lungã introducere trage concluziunea de a se promova o atitudine
regionalistã transilvãneanã, pentru promovarea autonomiei arde-
leane,  iar în sfîrºit prin îndemnuri iredentiste deghizate ca expre-
siune,  se ajunge la concluzia finalã cã aspiraþiunile lor – bine înþe-
les de refacere a Ungariei milenare – se vor înfãptui. –

3. O micã discuþie despre autonomie
În faza probatorie a avut loc urmãtorul dialog:

- Preºedinte: Ce înþelegeþi prin transilvanism?
- Dr. Krenner: Articolul conþine definiþia. În baza îndrumãrii trecu-

tului, cele trei popoare reprezintã interese, idei ºi sentimente comune,
pentru a cãror traducere în viaþã cautã formele politice, economice ºi
culturale corespunzãtoare. Numai afirmarea liberã a transilvanismu-
lui poate sã însemne soluþionarea desãvîrºitã a dezbaterii în desfãºura-
re pe tema Transilvaniei.

- Preºedinte: Cum vã imaginaþi autonomia Transilvaniei? Ca inde-
pendenþã totalã faþã de România?

- Dr. Krenner: Conceptul Transilvaniei autonome se autocircum-
scrie. Trei popoare se autoguverneazã, ca ºi în trecut sub suveranitate
turceascã, iar acum sub suveranitate româneascã. Gradul nuanþãrii nu
are legãturã cu subiectul. Nu este importantã nici mãcar deosebirea
d intre suveranitate ºi suzeranitate (fr. suzérain = dependenþã în siste-
mul feudal). Esenþialã este autonomia în toate privinþele. Cu alte cu-
vinte, ceea ce centralizarea decoloreazã, descentralizarea nuanþeazã.

- Preºedinte: Autonomia ºi descentralizarea înseamnã separarea de
România.

- Dr. Krenner: Vorbesc deschis. În articol am revendicat o Transilva-
nie autonomã, dar nimic nu atestã cã încercãm sã schimbãm situa-
þia care s-a stabilit prin convenþiile internaþionale. Ceea ce am
scris eu, pretinde ºi mai accentuat literatura politicã româneascã
de prestigiu. Ceea ce am dorit, nu am dorit numai pentru maghia-
rime, ci pentru împlinirea transilvanismului. Faptul cã într-o Tran-
silvanie autonomã hegemonia revine oricum românilor, care sînt în
majoritate absolutã, exclude eventuala mea rea-credinþã.

Mitul transilvan
- Preºedinte: Dar unde se gãseºte adevãrata esenþã a transilvanis mu lui?
- Dr. Krenner: Pe de o parte în trecut, cãci Transilvania autonomã a
existat deja în diferite forme. Eu, ca istoric, gîndesc în termeni istorici ºi
în perspective istorice. Trecutul îºi face simþitã influenþa. În faptul cã
fostului rege ºi actualului moºtenitor al tronului i s-a conferit titlul
de mare voievod al Ardealului a acþionat dorinþa reprimatã a tran-
silvanismului. Nimeni nu poate sã creadã cã aceastã latenþã, aceastã
forþã a mitului transilvan se îndreaptã împotriva unitãþii statului.

- Preºedinte: Totuºi, daþi-mi un exemplu, cum vã imaginaþi Transil-
vania autonomã?

- Dr. Krenner: Aºa cum nu demult Anglia ºi-a reglementat relaþia cu
Irlanda, sau, ca pe vremuri, Ungaria cu Croaþia. Cînd a fost vorba de
guvernorat al Transilvaniei ºi de alegerea consiliului, sau, mai demult,
înainte de unificare, cînd a existat la Sibiu un consiliu de regenþã. ªi
atunci s-a ascultat glasul cerinþelor istorice ºi al celor fireºti.

„Nu ne trebuie aventurã”
Preºedintele menþioneazã cã exemplul irlandez înseamnã totuºi sepa-
ratism, dar ziaristul inculpat explicã minuþios deosebirea dintre miº-
carea repeal, Sinn-fein ºi miºcarea autonom-unionistã, care în cele
din urmã a triumfat în Irlanda. În ce priveºte alte afirmaþii ale preºe-
dintelui – menþioneazã Dr. Krenner – o seamã de expresii din articol
dovedesc cã nu e vorba de nimic alarmant. În articol este scris: „Nu ne
trebuie nici cea mai idealã aventurã, care ne-ar lipsi fie de un om
al nostru, fie de un drept. Nici un pas politic care ar rãsturna fãrã
motiv relaþia noastrã de pînã acum cu poporul majoritar, sau cu
minoritãþile frãþeºti... Transilvanismul înseamnã punte de legãturã
. . .  Minoritatea maghiarã nu are ºi nici nu poate avea politicã exter-
nã, ci numai politicã internã... În cazul în care ar surveni o schim-
bare de ordin practic, ea nu ar face decît sã ne slãbeascã materiali-
ceºte, în numãr ºi forþã ºi ar fi un nou imbold spre a ne dezvolta cît
mai bine relaþiile cu poporul majoritar.” Înþelesul acestor fraze e
limpede. La afirmaþia preºedintelui, cã declaraþiile ziaristului inculpat
sînt pline de critici la adresa poporului român, deºi minoritãþile au azi
în Parlamentul de la Bucureºti mai mulþi reprezentanþi decît aveau pe
vremuri românii în Parlamentul maghiar, Dr. Krenner a rãspuns: –
„Detaliile de acest fel nu îºi au locul aici; de altfel, nu se poate reproba
un lucru bun, dar se poate revendica unul care nu existã.”

Ce este excluderea
- Preºedinte: Românii din Regat o duc mai bine decît populaþia din
Transilvania? Batjocura, suferinþa ºi rãstignirea ce înseamnã?

- Dr. Krenner: Nu cunosc situaþia din Regat, deci nu pot sã am o pã-
rere. E vorba de Transilvania ºi cunosc  nu numai plîngerile ºi sufe-
rinþele minoritãþilor, ci ºi pe ale românilor din Transilvania, ºi toc-
mai de aceea pentru nimic în lume nu consider cã ar fi necesarã
autonomia economicã – politica vamalã, graniþa vamalã sînt ex-
c luse – dar o adevãratã autonomie politicã este necesarã. Batjocu-
ra,  rãstignirea se referã ºi la trecut ºi la prezent.

Preºedintele îl întrerupe: Parcã românii nu au suferit în trecut!
Dr. Krenner declarã pe ton ridicat: La timpul ºi locul sãu i-am apã-

rat la fel pe români ºi am atacat viciile politicii etnice maghiare,
exact aºa cum fac acum invers. Am fãcut acest lucru, deºi eram func-
þionar de stat ºi aveam ºi funcþii înalte în stat.

Necesitatea istoricã
- Preºedinte: Ce vreþi sã spuneþi prin asta: „Pe cît de cert este ceea ce
a fost,  la fel de cert este ce va sã vie; durerile profunde sînt tot-
deauna antecedente ale recompensei ºi fãrã nedreptate, dreptatea
poatã sã se nascã, dar nu ºi sã triumfe.”?

- Dr. Krenner: E cert cã a existat transilvanism ºi principat transil-
van. E cert cã existã transilvanism ºi cã se va realiza Transilvania auto-
nomã. Fiindcã este o necesitate istoricã. Nu este o soluþie ca Transilva-
nia, asemenea Alsaciei ºi Lotharingiei, sã fie aruncatã încoace ºi încolo,
ori de cîte ori va fi rãzboi ºi tratat de pace. Trebuie sã se punã capãt su-
ferinþelor a trei popoare. În ce priveºte suferinþa ºi durerea asupra
cãrora s-a insistat atîta, rãspund nu printr-o formulã politicã sau
juridicã. Existã un strãvechi adevãr estetic: tot ce e frumos se naºte
din durere. ªi dreptatea! (Ellenzék, 26 august 1933, nr, 194, p. 1-2).

4. Pledoaria avocatului
dr. Klein Miksa
Istoria repetã evenimentele, dar nu e permis sã se repete ºi greºelile.
Cu 40 de ani în urmã au fost judecaþi inculpaþii din procesul Memo-
randumului, iar actualul proces, în care dumneavoastrã trebuie sã ju-
decaþi inculpatul, se aseamãnã în multe privinþe cu procesul Memo-



randumului, fiindcã e vorba de principii care intrã în conflict ºi impor-
tanþã are nu atît persoana inculpaþilor, cît mai degrabã principiul pe
care ei îl reprezintã. Instanþa acuzatoare cere pedepsirea clientului
meu, fiindcã el revendicã autonomia pentru Transilvania. Memoran-
diºtii au înaintat împãratului o petiþie în care, enumerînd suferinþele
poporului român, au cerut sã fie recunoscutã libertatea naþionalã a ro-
mânilor transilvãneni, factori constitutivi ai statului, ºi au revendicat
autonomia. Din cauza privaþiunilor de drept ºi a legilor imposibile, ei
au cerut aºezarea pe baze noi a legii electorale, a legii naþionalitãþilor ºi
a legilor referitoare la învãþãmînt, culte ºi presã, pentru ca poporul ro-
mân sã-ºi gãseascã propriile condiþii de existenþã naþionalã.

În articolul incriminat, Dangãtul clopotelor de Paºti (corect: dan-
gãt de clopot pentru minoritãþi – Gy. B.) inculpatul revendicã autono-
mia Transilvaniei pentru „a se putea asigura posibilitatea vieþii paº-
nice ºi armonioase a popoarelor din Transilvania”. Acest articol es-
te scris pentru cititorii culþi, cu atîta artã, încît inculpatul nu poate fi
pedepsit din cauza lui, cãci în articol se oglindeºte sentimentul sincer
al maghiarimii minoritare.

Pentru aprecierea lui trebuie sã punem trei întrebãri:
1. Are autonomia Transilvaniei rãdãcini istorice?
2. Dacã are, cine sînt cei care au luptat pentru ea?
3. Înseamnã autonomia o destrãmare a cadrelor statului, sau /nu-

mai/ reorganizarea, modificarea Constituþiei statului, în sensul cã,
prin concentrarea tuturor energiilor de care dispun popoarele care
constituie statul, sã se aºeze pe baze noi organizarea acestuia?

Antecedentele istorice
Avocatul prezintã pe larg situaþia din Transilvania înainte de 1848, isto-
ria uniunii Transilvaniei cu Ungaria, ºi citeazã pasaje din discursul an-
tiunional þinut de Simion Bãrnuþiu la Blaj în 2 mai 1848, în care i-a
convins pe români sã ia atitudine împotriva uniunii:

„Eu zic – scrie Bãrnuþiu – cã libertatea cea adevãratã a fiecãrei
naþiuni nu poate fi decît naþionalã. Care om nu se va simþi vãtãmat
pînã la inimã dacã-l vei opri sã vorbeascã pe limba lui ºi sã mear-
gã pe calea pe care i-a dat-o natura? ªi dacã nu poate sã aparã cu
aceastã formã naþionalã atunci libertatea nu are nici un preþ.
Acum sã trecem de la persoana omului la persoana naþiunii, care
încã are personalitatea în care vrea sã aparã – ºi dacã asta nu i se
îngãduie, e mai bine sã aleagã moartea, decît viaþa.”

Acest principiu de bazã este susþinut ºi de minoritãþile din Transil-
vania – a continuat Dr. Klein, ºi de aceea nici un popor nu poate re-
nunþa la libertatea naþionalã care i se cuvine. Asta a fãcut ºi inculpatul,
scriind sute de articole în care cere posibilitãþi de existenþã pentru mi-
noritatea maghiarã ºi drepturi naþionale.

La procesul Memorandului, principalul inculpat, avocatul Dr. Ioan
Raþiu din Turda a spus: „. . . ceea ce dezbatem aici, domnilor juraþi,
este existenþa poporului român. Iar existenþa unui popor nu trebuie
sã fie discutatã, ci declaratã. Poporul român este aici ºi se prezin-
tã”. Prin articolele lui Krenner se prezintã minoritatea maghiarã care
trãieºte aici ºi de aceastã apariþie existenþialã trebuie sã se ia act.

Lupta de decenii a românilor
pentru autonomie
În continuare apãrãtorul prezintã detaliat evenimentele din 1863, ho-
tãrîrile Dietei de la Sibiu, atitudinea episcopului ªaguna, petiþiile lui
cãtre împãrat ºi demonstreazã cã prin toate acestea, ca un punct cul-
minant al aspiraþiilor naþionale româneºti, s-a revendicat autonomia
Transilvaniei ca regiune separatã a coroanei, independentã de Unga-
ria, ºi egalitatea de drepturi a tuturor naþiunilor. Citeazã din jurnalele
Dietei transilvane revendicãrile delegaþiilor români referitoare la o lege
a egalitãþii religioase a naþiunii române în cadrul Transilvaniei autono-
me ºi poziþia adoptatã în aceastã chestiune de contele Béldi,
 Trauschenfels, Cipariu ºi episcopul ªaguna. Separat face cunoscutã
problema limbii din Transilvania ºi atitudinea luatã de reprezentanþii
diferitelor naþiuni cu ocazia discutãrii proiectelor de legi.

Prezintã tratativele purtate în 1972 de cãtre primul ministru, con-
tele Lónyai Menyhért, cu capii celor douã biserici ale românilor din
Transilvania.

Ci tînd din operele istoriografilor români, dovedeºte cã la consfãtui-
rea Partidului Naþional Român din 12-14 mai 1881, þinutã la Sibiu,
unde partidul a elaborat marele program naþional, primul punct al
acestuia a fost revendicarea autonomiei Transilvaniei. Pînã la sfîºitul
rãzboiului mondial, Partidul Naþional nu a renunþat în principiu la nici
o iotã din acest program. Ici-colo apare ºi rolul sistemului statal fede-
rativ în istoria Transilvaniei, dar Partidul Naþional a pretins totdeauna
autonomia Transilvaniei. Cea mai pregnantã dovadã este declaraþia de
protest a Comitetului ales la Congresul naþionalitãþilor (slovacã, româ-
nã, sîrbã) din 1895, împotriva festivitãþilor mileniului, în care se afir-
mã: „Nu a încetat nici azi lupta pentru regiunea slovacã, nici pen-
tru voievodatul sîrb ºi nici pentru autonomia Transilvaniei”.

Spectator nu a urmãrit
zdruncinarea statului
Aºadar – a continuat apãrãtorul – dacã lupta de aproape un secol a ro-
mânilor a culminat cu revendicarea autonomiei pentru Transilvania,
de ce ar fi tras la rãspundere inculpatul, pentru simplul motiv cã în ar-
ticolul incriminat a pus pe tapet ideea cã, în interesul cooperãrii paºni-
ce a popoarelor care trãiesc aici, Transilvaniei trebuie sã i se acorde
autonomia?

În acest articol inculpatul scrie: „O Transilvanie autonomã ar
asigura proprietatea ºi stãpînirea nestînjenitã a poporului gospo-
dar.” Prin urmare, el a dorit autonomia Transilvaniei nu în scopul rãs-
turnãrilor prin forþã, ci pentru cã vedea în ea stãpînirea nestînjenitã a
poporului gospodar.

Dr. Klein prezintã apoi în detalii tratativele privind reconcilierea ro-
mâno-maghiarã purtate în 1913 între Tisza István ºi Iuliu Maniu, din
însãrcinarea Partidului Naþional Român, precum ºi lipsa de rezultate a
acestor tratative. El citeazã un discurs þinut de Maniu în Parlamentul
ungar, precum ºi din articolul lui publicat în Pester Lloyd, din care re-
zultã cã Maniu considera a fi lipsit de sens orice fel de compromis în-
tre cele douã concepþii diferite, adicã idealul statului naþional unitar
maghiar ºi idealul Transilvaniei autonome.

Citeazã de asemenea o altã declaraþie fãcutã mai apoi de Maniu în
Parlamentul român: „Prin naþiunea românã înþeleg ansamblul ce-
tãþenilor care constituie statul, abstracþie fãcînd de religia lor, de
apartenenþa naþionalã ºi limba lor, de la rege ºi pînã la ultimul ce-
tãþean.  Acest principiu corespunde întru totul unitãþii naþionale a
statului.”

Minoritãþilor le este permis!
Aºadar ºi noi, minoritãþile care trãim aici, trebuie sã fim membrii
cons titutivi ai statului, fãrã deosebire de limbã ºi naþionalitate. Lupta
minoritãþilor naþionale este deci o luptã legalã, admisã, atîta timp cît
egalitatea drepturilor cetãþeneºti nu este asiguratã pentru unul anu-
me, nu numai pe hîrtie, ci efectiv.

Apãrãtorul prezintã în continuare geneza ºi conþinutul punctelor

de la Alba Iulia ºi conchide cã ºi aici, deºi provizoriu, se promite auto-
nomia Transilvaniei, chiar dacã unirea Transilvaniei cu Regatul a fost
declaratã fãrã condiþii. Aºadar, românii au luptat aproape o sutã de ani
pentru autonomia Transilvaniei. E adevãrat, se poate contraargumen-
ta cu situaþia politicã ºi situaþia românilor din epocã. Dar dacã azi s-a
întors roata istoriei, cine ar îndrãzni sã afirme cã minoritãþile naþiona-
le care trãiesc aici nu au acelaºi drept ca ºi românii de atunci sã lupte
pentru revendicãrile lor naþionale?

Boilã a mers mai departe
cu revendicãrile
Am aici în mînã studiul profesorului Dr. Romul Boilã de la Universita-
tea din Cluj, referitor la reorganizarea Constituþiei statului român uni-
ficat, în care insistã, în 1931, pentru reinstituirea Dietei regionale a
Transilvaniei, care poate fi adusã într-o unitate organicã cu Constituþia
statului, aºezate pe baze noi. Aºadar, este admisibilã ºi modificarea, re-
formarea, reorganizarea Constituþiei statului, cãci ea nu este o formã
fosilizatã a organizãrii statale, ci trebuie sã se dezvolte conform nevoi-
lor vieþii; ºi cu toate cã reprezintã piatra fundamentalã a indivizibilitãþii
statului, nu înseamnã cã ea nu poate fi modificatã pe cale paºnicã,
prin consimþãmîntul factorilor constituþionali. Discutarea acestei pro-
bleme nu poate constitui obiectul instigãrii împotriva statului.

Avocatul citeazã din articolul de fond definiþia pe care inculpatului
o dã transilvanismului, „care înseamnã trãirea liberã a personalitã-
þii poporului nostru ºi a altora. Înseamnã punþi de legãturã între
vec ini ºi concetãþeni”.

Aceasta e profesiunea de credinþã a lui Krenner, exprimatã în sute
de articole ºi de aici numele lui în viaþa publicã: „Krenner, ziditorul de
punþi”. Iar dacã azi mai trebuie sã lupte cu neînþelegerea ºi rechizito-
riul, înseamnã fãrã nici o îndoialã cã el a indicat calea cea adevãratã,
fiindcã numai prin solidaritatea paºnicã a popoarelor pot sã înceteze
amãrãciunile lor.

În asemenea stil nu se poate incita
Minoritãþile naþionale ºi-au însuºit de la români dîrzenia, tenacitatea
luptei pentru drepturile lor – spune în încheiere avocatul – iar azi, in-
tegraþi în cadrul noului stat, luptã cu inepuizabilã energie pentru tra-
ducerea în faptã a drepturilor minoritare. ªi diferitele guverne au pro-
mis adeseori rezolvarea acestei probleme importante, care nu poate fi
obiectul unor tîrguieli ºi care nu se poate rezolva în detrimentul dem-
nitãþii naþionale, ci numai prin satisfacerea unor participii etnice supe-
rioare, apte sã asigure ordinea în stat. Boilã scrie: noua organizare sta-
talã trebuie sã soluþioneze definitiv problemele naþionale ºi religioase
ale minoritãþilor, fiindcã asta înseamnã noi surse de energie pentru
rezolvarea problemelor statului. De aceea eu nu vãd în articolul incri-
minat materia unei infracþiuni; acest articol criticã în cea mai desãvîr-
ºitã formã artisticã, în stil literar, de la înãlþimi ideale, stãrile generale
europene ºi trage concluziile privind situaþia de azi, aratã cu încredere
ºi convingere calea spre viitor. În acest stil nu se poate incita ºi o con-
vingere politicã exprimatã atît de deschis nu poate fi primejdioasã pen-
tru stat. Iatã de ce cred cã sentinþa dumneavoastrã va fi achitarea in-
culpatului. Istoria repetã evenimentele, dar nu a permis sã se repete ºi
greºelile omeneºti. (Ellenzék, 28 februarie 1934, nr. 47, p. 3-4)

5. Dreptul ultimului cuvînt
Iatã cã un vechi concept ºi principiu clar nu este transilvanismul sau
autonomia: transilvanitatea ºi autoguvernarea pot implica un om în-
tr-un proces atît de serios. Cum se poate înþelege asta în afara sãlii de
judecatã, urbi et orbi? Aº dori sã mi se arate – oriunde ar fi în lume –
o lege clarã care condamnã credinþa într-un „genius loci”, instinctul
libertãþii tradus în aspiraþia spre autoguvernare!

Ce pãcat ascunde transilvanitatea în sine? Potrivit unei viziuni geo-
politice, într-un bazin singular, aproape perfect închis, pe meandrele
experienþelor seculare, trei popoare îmbracã forme diferite de ale naþiu-
nii-mamã; într-o þesãturã vizibilã sau tainicã, prin mijloace voite ºi ne-
voite, forþa istoriei creeazã legãturi între ele. Comunitatea regionalã, spi-
ritualitatea transilvanã, mitul vieþii instinctive le învãluie cu suflarea lor.
Românul din Transilvania e diferit de îndepãrtatul cuþo-vlah sau mace-
donean, dar ºi de românul din Vechiul Regat, ºi în pofida bucuriei Uni-
rii, stã „în gardã”. Istoria coloreazã ºi modeleazã. Maghiarul din Tran-
silvania, sasul din Transilvania, devine un element extras din neamul
lui, cu mai mult sau mai puþinã individualitate lingvisticã, spiritualã,
afectivã; în schimb, prin tradiþiile intelectuale ºi ale vieþii publice, prin
interesele politico-economice care creeazã legãturi între oameni, pre-
cum ºi prin amestecul de sînge, el trãieºte la modul aproape elveþian,
este deschis faþã de curente de diverse orientãri, dar gata ºi de acþiuni
independente, iar uneori chiar de atac. Prin aceste cabluri de care sînt
înconjurate cele trei popoare vrea acum sã circule electricitatea transil-
vanã, umbra autoguvernãrii regionale, cu alte cuvinte: spiritul descen-
tralizãrii. Sã turnãm o afirmaþie clarã în paharul istoriei. Este vorba nu-
mai ºi numai de faptul cã românul din Transilvania, maghiarul din
Transilvania ºi germanul din Transilvania, prin aplicarea proporþionalã
a principiului naþional, vor sã-ºi guverneze împreunã ºi cu dreptate, în
anumite treburi, Transilvania, cum au fãcut cîndva într-o uniune cu al-
tã componenþã etnicã ºi sub forma unui stat suzeran. În opoziþie cu
aceastã mãrturisire stã numai reacþiunea, care proclamã numai princi-
pii rasiale, legãturi de sînge ºi superioritate. Conservatorismul nobil ºi
spiritul progresist resimt adevãrul ei. Realitatea transilvanitãþii ºi înþe-
lepciunea aspiraþiei spre autonomie sînt negate ºi în rîndurile noastre.
Mai ales de tinerii care se fandosesc în dandysmul ideologic sau fãþãrni-
cie, care descoperã în ele ideile fixe ale scriitorilor mai vîrstnici. ªi, fireº-
te, le neagã sau le modificã, dincolo de hotarul Transilvaniei, din ambe-
le direcþii, ºi anume dintr-un interes cît se poate de transparent. În ciu-
da faptului cã ele existã, trãiesc ºi pretind. Are dreptate Wells:  omul e în-
clinat sã creeze înþelepciuni tradiþionale. Principatul transilvan ºi-a fã-
cut datoria, dar nu plusquam perfectum: ruinile sale încep sã respire.
ªi noi trebuie sã ne facem datoria. De ce existã ministru transilvãnean
ºi basarabean, dar nu ºi dobrogean? De ce Moldova ºi Muntenia s-au
chircit în cîte o noþiune geograficã, deºi nici mãcar prea demult ele au
fost douã principate separate? De ce existã Mare Voievod de Transilva-
nia? De ce s-au fãcut deja încercãri de descentralizare regionalã? De ce
supravieþuieºte aici dreptul civil austriac? De ce a existat consiliul de re-
genþã de la Sibiu? Iatã cã misterul mai are putere ºi continuitate ....

Întrebarea principalã rãmîne însã: din punctul de vedere al unitãþii
statului, de ce este o aventurã penibilã insistenþa asupra autoguvernãrii
Transilvaniei? Anglia a dat mai multe dominioanelor sale, chiar ºi Africii
de sud, unde spiritul bur era viu, sau Canadei anglo-franceze, ºi cu toa-
te acestea puterea mondialã Britanicã a rãmas în picioare. Înrudirea de
limbã ºi persecuþia nu îi împiedicã pe slovaci, pe sloveni, pe croaþi ca –
sub vraja conºtiinþei lor naþionale, sau a vechiul statut de regiuni – sã
reclame autoguvernarea, unii în baza acordului de la  Pittsburg, iar alþii
în cadrul constituþiei vidovdane. În tratatul de pace s-a promis autogu-
vernarea rutenilor, iar tratatul de la Paris a dispus introducerea autogu-
vernãrii culturale a saºilor ºi secuilor. Scopul acestora nu poate fi des-
trãmarea unitãþii statelor succesoare ºi slãbirea puterii lor. Dupã revo-
luþia spaniolã, Catalonia a obþinut autonomia, depãºindu-l pe Bismarck
ºi în pofida oricãrei totalitãþi, în anumite limite a rãmas în picioare re-
gionalizarea celui de al treilea imperiu german. ªi U.S.A., compusã din
aproape 50 de state independente? ªi America Latinã, în care trei state
suverane, în cadrul unei uniuni numite A B C prezintã chiar ºi o texturã
regionalã? Iar Rusia este Uniunea Sovietelor.

A relua, a continua Transilvania ar însemna în dezvoltarea liberã a
spiritului transilvan gestionar legislaþiei, a administraþiei publice, a ju-
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O altã unire:
Traian Vuia ºi 1918

În numãrul 2 al Aradului cultural  pe anul 1999, eseistul ºi criticul de
artã Horia Medeleanu publica un fragment copios dintr-o scrisoare
adresatã de Traian Vuia avocatului George Dobrin,  fruntaº al Partidului
Naþional Român din Banat, ºi întîiul prefect al Lugojului dupã Unire.
(Fragment republicat înnumãrul recental Provinciei.) Ea îmbogãþeºte ºi
nuanþeazã în chip oarecum neaºteptat mãrturiile despre Unirea de la 1
decembrie 1918, întrucît maniera în care abordeazã Vuia subiectul este
una asprã, criticã, amarã. Istoriografia românã nu a înregistrat cu aten-
þia cuvenitã reacþiile de acest fel, deºi ele pot fi întîlnite ºi în alte cazuri.

Departe de a fi un adversar al unirii cu România, el se declarã fãþiº
pentru o asemenea soluþie. Chestiunea care îl frãmîntã este însã statu-
tul de care Transilvania urma sã se bucure în noul context, cîtã vreme
nimic nu se negociase în mod expres în acest sens. Avocat de formaþie,
omul politic lugojean îndreaptã cãtre artizanii Unirii – Sever Bocu,
 Octavian Goga ºi Vasile Lucaciu în mod explicit, dar ºi Iuliu Maniu, Va-
sile Goldiº,  ªtefan Cicio-Pop º.  a., nepomeniþi nominal – reproºuri ca-
re, fiind formulate în cadrele unei corespondenþe private, nu au nimic
eufemistic ºi merg direct la þintã. Pe scurt: capii politici în cauzã trebu-
iau sã negocieze unificarea Transilvaniei cu România în aºa fel încît
viaþa acestei provincii sã cîºtige, ºi nu sã fie prejudiciatã prin integrarea
în Regat. Or, Vuia este de pãrere cã acest lucru nu s-a petrecut. Dintre
probele invocate predominã cele de naturã politico-administrativã ºi
juridicã: Consiliul Dirigent a fost repede dizolvat, legea electoralã nou
elaboratã s-a dovedit nedreaptã, tinerii au fost duºi în alte zone ale þãrii
sã-ºi îndeplineascã serviciul militar. În aceste condiþii, Ardealul este
considerat de marele inventator drept obiect al cuceririi, provincie
anexatã, ba chiar invadatã de politicianismul ºi guvernarea în stil fana-
riot, levantin. De unde visase la o occidentalizare a României, noul ca-
dru de viaþã îi apare mai degrabã ca premisa unei balcanizãri rapide.

Totul este rezultatul unei abordãri greºite a chestiunii, crede auto-
rul. El calificã negativ ºi tactica petiþionarã a românilor ardeleni, care
nu poate duce la rezultate pozitive. Experienþa Supplex-ului de la 1791
ºi cea memorandistã îi dau, într-adevãr, dreptate, pãrînd mai curînd
niºte zbateri nerealiste, dacã nu chiar alibiuri morale.

Asemenea obiecþii directe, pragmatice, sînt pentru Traian Vuia pri-
lejul unor generalizãri care vizeazã diferitele feluri de români. În rîn-
duri puþine, prin crochiuri esenþiale, autorul epistolei schiþeazã o tipo-
logie a oamenilor politici ardeleni ºi din Vechiul Regat, distingînd între
naivitatea moralã ºi lipsa de experienþã a primilor, ºi îndrãzneala ºi in-
teligenþa ofensivã, debarasatã de scrupule, a celorlalþi. Portretul fãcut
elitei ardeleneºti nu este deloc flatant, iar cel al politicienilor regãþeni
este de-a dreptul antipatic. Dar în privinþa aceasta, Vuia mai schiþase ºi
anterior judecãþi de valoare. Într-o scrisoare cãtre Iosif Popovici, do-
cent la Universitãþile din Viena ºi Budapesta, iar mai apoi profesor la
Universitatea clujeanã, trimisã de la Paris la 3 ianuarie 1910 (ºi publi-
catã tot de H. Medeleanu, ca anexã la studiul „Traian Vuia – contribu-
þie la profilul politic al marelui inventator”, în Ziridava , V, 1974, p.
101), inventatorul observa: „Mi se pare cã politica noastrã nu e tot-
deauna condusã cu spirit consecuent, ci e condusã mai mult de senti-
mente, rancune personale, chiar ºi meschine, josnice ºi naive, ºi e lip-
sitã de vederea în viitor. N-avem încredere în noi înºine, piatra funda-
mentalã a succesului. Suntem impulsivi ºi contingenþele au o putere
mare asupra noastrã. Nu cunoaºtem sforþãrile continue ºi nu avem
curaj decît în momente de tot grave. // Ne lipsesce educaþia politicã ºi
în faþa adversarilor nu representãm o putere, nici moralã, nici econo-
micã”. În altã epistolã, de astã datã adresatã lui George Popovici, pro-
topop al Lugojului, ajuns de douã ori deputat în Dieta budapestanã, iar
ul terior preºedinte al Partidului Naþional Român din Caraº-Severin,
expediatã din Paris, la 10 noiembrie 1919, autorul menþiona: „... Am
constatat cã ultimele noastre generaþiuni intelectuale din Transilvania
sunt biniºor maghiarizate”. Dupã cum se poate vedea, de fiecare datã,
Traian Vuia se referã la pleiada intelectualã ºi politicã româneascã, ºi
nu la ansamblul comunitãþii româneºti. Doar atît cã, o datã critica lui
vizeazã palierul moral, altã datã carenþele înregistrate la nivelul solida-
ritãþii etnice, iar în altã parte se referã la mediocritatea, lipsa de expe-
rienþã ori de instrucþie a acestei elite.

De fapt, ceea ce îl frãmîntã pe Traian Vuia în scrisoarea de faþã este
maniera în care au fost – sau, mai precis, nu au fost – reglate raportu-
rile dintre centru ºi provincie, dezinteresul capilor þãrii pentru specifi-
cul regional, urmãrile pe termen lung ale acestei atitudini. Cel care se
temuse odinioarã de maghiarizarea Ardealului românesc ajungea
acum sã întrezãreascã posibilitatea unei balcanizãri la nivelul moravu-
rilor publice. Tratamentul în aqua forte pe care Vuia îl aplicã Unirii de
la 1 decembrie nu vine din partea cuiva care punea la îndoialã oportu-
nitatea acestui act politic. El este generat de idealismul înalt care a
marcat atitudinea civicã ºi politicã a inventatorului, cel care l-a ºi îm-
p ins cãtre adeziunea lui socialistã. Sensul moral al actului unificator
fusese ratat prin atitudinea autoritaristã ºi marþialã a cercurilor con-
ducãtoare de la Bucureºti. Misiunea civilizatoare a Ardealului româ-
nesc, la care nãzuia Traian Vuia, se vedea anihilatã din nepriceperea
artizanilor Unirii. Noul început, altfel spus întregirea statalã a Româ-
niei, trebuia sã se contureze drept cadrul unei existenþe colective înte-
meiate pe justiþie socialã ºi democraþie. Nu se poate spune cã ele au
lipsit cu totul în primul deceniu interbelic. Stã mãrturie pentru acest
efort materializarea promisiunii regelui Ferdinand  fãcutã în tranºeele
din Moldova: reforma agrarã, introducerea votului universal ºi Consti-
tuþia din 1923. Dar scrisoarea de faþã, semnatã de avocatul Traian
 Vuia, ridicã o întrebare legitimã: Unirea din 1918 putea fi numai atît?

Redacþia

Un gest pur teatral...
Garches, 11 aprilie 19221

Iubite Domnule Dobrin,
Am urmat cu mare atenþiune campania electoralã. Dacã vã reportaþi la
scrisorile mele din 1919, aflaþi cã toate s-au petrecut aºa cum trebuiau
sã se petreacã. „Cum îþi aºterni, aºa dormi”. Cînd s-a fãcut unirea, nu
s-a pus nici o condiþiune. Au fost douã momente istorice cînd trebuiau
discutate condiþiunile Unirei. 1. Înainte de intrarea României în rãzbo-
iul european, cînd România cu concursul mandatarului Partidului
Naþional Român a stabilit frontierele României Mari, cari au servit de
bazã guvernului român în tratativele sale cu aliaþii. Era momentul cel
mai favorabil pentru fixarea condiþiunilor noastre. 2. Dupã armistiþiu,
la Alba Iulia, sau mai bine zis înainte cu ceva. Aici au lucrat oamenii
noºtri în mod copilãresc. S-au fãcut declaraþiuni platonice, cari anga-
jeazã mai mult pe aceia cari le-au fãcut, decît pe guvernul român. Uni-
rei trebuia sã precedereze un pact bilateral între guvernul român ºi
mandatarii poporului nostru întrunit la Alba Iulia ºi ratificat apoi prin-
tr-o Constituantã. Toatã Unirea s-a redus la un gest pur teatral, pe care
ciocoii din Vechiul Regat l-au primit cu zîmbet ºi au zis cã suntem na-
ivi cã n-au avut nevoie decît de a deschide uºa casei în care noi am in-
trat de voie.

Cînd doi indivizi se asociazã, cînd douã societãþi fuzioneazã, se face
un contract, un pact.

Condiþiunile Unirei trebuiau stipulate. E. g., cã în decurs de 10-20
ani soldaþii recrutaþi din Transilvania ºi Bãnat sã fie lãsaþi în garnizoa-
nele din aceste provincii. O lege electoralã clarã ºi precisã etc. Mã dis-
pensez de a vã înºira motivele acestor condiþiuni ºi a altora, cari ar fi
trebuit sã fie corolarul garanþiilor fundamentale.

Cînd în 1917 ºi 1918 prin forþa împrejurãrilor ºi neîmpins de nici o
ambiþiune personalã am fost silit sã mã ocup de prepararea Unirei
noastre a trebuit sã vãd vîrful urechilor lor (ale politicienilor din Ve-
chiul Regat, n. H. M. ). Ei nu admiteau nici mãcar termenul „unire”.
Baza anexãrei dupã dînºii trebuia sã fie sacrificiul adus de Vechiul Re-
gat prin participarea lui în rãzboiul european. Raþionamentul lor ducea
drept la acea ce dreptul internaþional numeºte „droit de conquète” . ªi
într-adevar, Unirea s-a fãcut pe aceastã bazã. Ei, ca sã nu vatãme sus-
ceptibilitatea ºi ºtiind cã suntem naivi ºi neexperimentaþi, ne-au lãsat

sã vorbim despre Unire, lãsînd ca timpul sã ne trezeascã. De altcum
dînºii, evident mai iscusiþi, mai ºireþi, mai inteligenþi decît noi – asta
trebuie s-o recunoaºtem, deºi au un fond moral inferior – au pricepe-
rea afacerilor ºi experienþa, sã nu uitãm proverbul maghiar: „zemesé a
világ2” – au avut nevoie de un timp oareºcare, ca sã se înstãpîneascã la
noi, sã se aºeze administrativ ºi militãreºte. Împrejurãrile, în special
expediþiunea contra lui Kun Béla, i-a favorizat. Proba, cã îndatã ce s-au
simþit stãpîni, prin un ucaz au trimis la plimbare consiliul dirigent.

C-un cuvînt, „Unirea” a fost o bãtaie de cuvinte, ea n-a fost decît o
anexare deghizatã, un hap amar învãluit în zahãr. N-avem sã ne învi-
novãþim decît pe noi înºine: lipsa noastrã de înþelepciune, de pricepe-
re, superficialitatea noastrã proverbialã, absenþa unui bãrbat cu pregã-
tire europeanã, o naivitate nepermisã la aceia, cari pretind a conduce
destinele unui popor. Vorba noastrã: „mintea românului este cea din
urmã”. „Denkfacilheit” a românului despre care ne vorbea fericitul
director Billmann3. Ceea ce mã întristeazã mai mult ºi mã face sã mã
lapãd de optimismul meu obicinuit este cînd mã gîndesc la acea ce
mi-aþi repetat de atîtea ori: „Suntem un popor nefericit”. Trebuie sã
rãmînem ºi de aici înainte slugi ºi cerºitori pe la uºile domnilor.

În 1918 am atras atenþiunea dlor. Sever Bocu, Octavian Goga ºi
 Vasile Lucaciu asupra chestiunei Unirei, le-am expus cã Unirei trebuie

sã-i  dãm o bazã juridicã ºi conformã dreptului internaþional. Am vãzut
însã imediat cã mã aflu în prezenþa unor ignoranþi, fãrã nici o pregãti-
re serioasã, hableuri. N-am fost înþeles ºi am fost suspiþionat, cã voiesc
independenþa Transilvaniei. Dar pentru ca sã ne putem uni cu Regatul
Român, trebuia mai întîi sã rupem cu Ungaria, adicã sã ne declarãm
independenþi ºi apoi ca popor liber, printr-un act bilateral, luînd anga-
jamente reciproce, sã ne unim cu Vechiul Regat spre a forma Noua Ro-
mânie. Cînd am vãzut în ce mîini necompetente, peºti politici ai fana-
rioþilor, este depusã soarta poporului român aici, m-am retras scîrbit.
Bãrbaþii noºtri cred cã marile probleme politice se rezolvã prin discur-
suri frumoase, fraze alese, alegorii patriotice ºi ditirambe poetice.

Cînd a sosit Al. Vaida aici cu delegaþiunea transilvãneanã ºi cînd
m-a invitat sã fac parte din ea, mi-am luat libertatea de a-i expune si-
tuaþiunea fãrã nici un înconjur. A recunoscut cã s-au comis greºeli.
Era evident cã critica mea se purta ºi contra Partidului Naþional Ro-
mân care a comis greºeli ireparabile. Cuvintele mele i s-au pãrut exa-
gerate. Am adãugat cã la ultimul mijloc, capabil de a repara aceastã
eroare, nu vom avea niciodatã recurs, pentru cã este în contrazicere
cu tot trecutul nostru ºi cu caracterul intelectualilor de la noi.

V-am fãcut acest preambul istoric, pentru ca sã pot trage conclu-
ziunile. N-am nici o nevoie de a fi profet, pentru ca sã ºtiu ce curs vor
lua evenimentele ºi care va fi atitudinea noastrã ºi în special a Partidu-
lui  Naþional Român. N-am crezut niciodatã cã ungurii ne vor maghiari-
za.

Pînã în timpurile mai recente am avut credinþa cã (cei din Vechiul
Regat, n. n.) nu ne vor fanariotiza, acum mã tem cã nu vom putea scã-
pa de acest virus bizantin, pentru cã fanarioþii dispun de mijloace, cari
lipseau ungurilor.

De altcum ei nu par prea grãbiþi a ne ciocoi. Ei au probe istorice
despre blîndeþea, rãbdarea noastrã fãrã margini, resemnarea cu care
am purtat atîtea juguri în decurs de atîtea secole. Ei nu ignoreazã nici
teama noastrã de rezistenþa violentã. Ne vor lãsa sã strigãm ºi sã ne la-
mentãm pînã ce vom obosi ºi ne vom calma. Cînd citesc gazetele noas-
tre ºi frumoasele discursuri ale ºefilor partidului, îmi aduc aminte de
teribilul din poveste, care, pus în faþa adversarului, strigã cãtre soþii
lui: „Reþineþi-mã ca sã nu se întîmple o nenorocire”. Bãrbaþii noºtri
vor continua a umbla pe la icoane, vor adresa telegrame ºi petiþiuni cã-
tre rege ºi vor epuiza toate cãile legale. ªtim ce înseamnã asta.

Dacã guvernul din Bucureºti nu comite greºeli prea mari, nu se
duce sã danseze pe ghiaþã, ca mãgarul, ºi dacã o nouã comoþiune eu-
ropeanã nu zguduie din temelii România Nouã, de acum 20-30 de ani
ne vom trezi balcanizaþi. Dupã ce am avut frumosul vis de a debalcani-
za pe fraþii noºtri de dincolo de Carpaþi. De altcum, dacã amestecãm
fructe sãnãtoase cu fructe stricate, este evident cã nu cele stricate se
vor însãnãtoºi prin contactul lor cu cele sãnãtoase, ci ºi cele bune vor
putrezi.

[În continuare, Vuia se referã la propunerile fãcute statului ro-
mân,  privind „industrializarea” aparatului sãu de zbor ºi a moto-
rului cu combustie internã continuã. În cazul acceptãrii propuneri-
lor sale, marele inventator urma sã se întoarcã acasã!4]

Note
1    Provincia mulþumeºte redacþiei Aradului cultural pentru îngãduinþa

de a reproduce textul de faþã. Titlul aparþine redacþiei noastre.
2    În traducere liberã: „Lumea este a celui îndrãzneþ” (n. H. M.).
3    De la Liceul de Stat din Lugoj, unde Vuia a fost elev (n. H. M.).
4    Notã de H. M.

risdicþiei, a culturii, a activitãþii economice ºi a traficului, printr-o adu-
nare generalã regionalã, aleasã dintre reprezentanþii celor trei naþiuni
ºi un guvernãmînt în trei limbi. În nici un caz nu ar însemna destrã-
marea unitãþii afacerilor externe, a forþelor armate, a finanþelor, a vã-
mi lor. Nu este vorba de statul Transilvaniei, ci pur ºi simplu de Transil-
vania, de autoguvernarea Transilvaniei, reprezentînd spiritul transilvan
într-un veºmînt politic special. Oare astfel s-ar schimba în esenþã fizio-
nomia statului, s-ar rupe bagheta de dirijor a majoritãþii româneºti? În
schimb ar ajunge în punctul mort problema minoritarã. ªi numai ast-
fel poate sã ajungã în acest punct. A sosit timpul cînd trebuie sã ia sfîr-
ºit jocul fatal, care nu vede în noi decît minoritatea, sub eticheta tole-
rantã a dreptului ospitalitãþii. Cu pretenþia unui nou petec galben,
acum nu vrea sã vadã în noi minoritatea modernã, care are un statut
juridic formulat ºi primit în mod festiv, fiind una din condiþiile stãpîni-
rii, în condiþiile dreptului internaþional, asupra teritoriilor noi anexate.
Autoguvernarea ar risipi în orice caz norii gheþoºi care plutesc apãsãtor
asupra capului ºi a firmamentului nostru ºi ar asigura statului suveran
stãpînirea nestînjenitã. Ar fi o canalizare istoricã ºi o irigaþie cu spirit
fecund. O pietrificare istoricã, nicidecum dezorganizatoare.

Unde este în toate acestea atacul miºelesc împotriva unitãþii ºi sigu-
ranþei statului, unde este aici incitarea? Instanþa acuzatoare nu a citit
bine ºi nu a înþeles articolul. A privit înapoia lui ºi, în timp ce adulme-
ca o „pornire ascunsã”, nu a descoperit „marea tendinþã tainicã” în-
semnînd interesul nostru comun. Dar nu vreau sã vorbesc despre as-
ta. Nu vreau sã cerºesc bunãvoinþã ºi nici nu mã refer la comparaþiile
româneºti, fiindcã nu vînez argumente de autoritate. Dar în ce priveºte
„pornirea ascunsã” care trãieºte în imaginaþia instanþei acuzatoare,
dec lar solemn: dacã eu aº viza un stat-tampon, o Transilvanie cu juris-
dicþie exclusiv maghiarã, vãzînd ºanse ale acesteia într-un viitor apro-
piat, aº avea curajul sã mãrturisesc fãrã ezitare acest lucru, dupã cum
mãrturisesc: mi-e teamã de noi suferinþe ale celor trei naþiuni ale
Transilvaniei, de a doua reprizã a fotbalului istoric. Numai autonomia
poate sã evite definitiv aceste primejdii. Iatã de ce lupt pentru ea, fãrã
sã pãrãsesc linia dreaptã a datoriei cetãþeneºti.

Domnilor, acesta nu e un proces. Este dezbaterea asupra unor
principii. Un important moment al vieþii publice, în care un avertis-
ment bazat pe libertate în sens larg ºi pe obiectivitatea bãrbãteascã se
al iazã cu orbitoarea luminã a adevãrului. Pe mine numai asta mã inte-
reseazã. Pretextul sub care aceastã discuþie a devenit proces mã lasã in-
diferent. O sentinþã de condamnare nu ar fi altceva decît tranºarea dis-
cuþiei prin mijloace extrinsece, arbitrare. Cu superioritate mecanicã.
Din respectul pe care îl am faþã de tribunal rezultã ºi inutilitatea de a vã
spune ce presupune dinspre dumneavoastrã, domnilor judecãtori.

(Moºtenirea lui Krenner Miklós. Manuscris. Biblioteca Fundaþiei
Teleki László, 593/1987).

Traducere de Florica PERIAN
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Modificarea
Constituþiei în Slovacia

Parlamentul slovac a acceptat la 23 februarie 2001, o modificare a Cons-
tituþiei ce a fost pregãtitã timp de cincisprezece luni. Revizuirea Consti-
tuþiei a fost decisã în Parlament în urma alegerilor din 1998, iar pentru
aceastã sarcinã a fost desemnatã o comisie preparatorie. Aceastã muncã
a fost fãcutã de patru deputaþi, iar propunerea de modificare finalã a
fost  cea de a nouãsprezecea variantã. Opoziþia n-a fost de acord sã parti-
cipe la eforturile comisiei preparatorii. Iar faptul cã nici o comisie parla-
mentarã (nici mãcar aceea pentru dreptul constituþional, din care fã-
ceau parte cei ce au pregãtit aceastã propunere) n-a acceptat propune-
rea de modificare definitivã, n-a fost un semn bun. Ei au numit aceastã
schimbare marea modificare a Constituþiei care, avînd în vedere desti-
n ul politic ºi de integrare al Slovaciei, a fost de mult aºteptatã ºi revendi-
catã, atît de cãtre o parte a societãþii, cît ºi de organizaþiile ce se ocupã de
integrare.

Constituþia lui Meèiar
Prima Constituþie democraticã autonomã, ce asigura cadrele juridice ale
statului slovac la 1 septembrie 1992, a fost acceptatã de Parlamentul slo-
vac încã de cînd Slovacia era unul dintre statele membre ale Cehoslova-
ciei. Lipsurile acestei Constituþii (care este valabilã pînã la data de 1 iunie
2001) au fost scoase în evidenþã, de diverse pãrþi, încã din 1993. Consti-
tuþia din 1992 era numitã, încã de pe atunci, constituþia lui Me èiar, cãci
ea a fost elaboratã de cãtre personalitatea pînã acum cea mai marcantã a
vieþii politice slovace, juristul Vladimir Meèiar, dupã gusturile ºi ideile
politice ale acestuia. Acest lucru este într-atît de valabil, încît, atunci cînd
Meèiar, care a condus guvernul pînã în 1998, a fost acuzat de încãlcarea
Constituþiei, el a rãspuns: nu e nevoie sã i se reaminteascã litera Consti-
tuþiei slovace, de vreme ce el a scris-o, deci este Constituþia lui.

O serie dintre principiile fundamentale ale Constituþiei din 1992 nu
corespund exigenþelor de integrare adresate Slovaciei. Recunoscînd acest
lucru, dupã schimbarea de guvern din 1998, politicienii ºi juriºtii coali-
þiei de guvernare au încercat sã modifice Constituþia în fundamentele sa-
le. Modificarea a fost pregãtitã timp de un an ºi jumãtate ºi, în ºedinþele
pa r lamentare ce au avut loc din 6 pînã în 23 februarie 2001, ea a fost
omologatã.

Modificarea Constituþiei a fost radicalã ºi riguroasã, aproape cã am
putea vorbi de o nouã Constituþie. În cadrul dezbaterii parlamentare ce a
durat trei sãptãmîni, la nivel ideologic s-au ciocnit douã principii funda-
mentale: unul dintre ele a fost reprezentat de opoziþia de orientare naþio-
nalistã, adicã de partidul lui Vladimir Meèiar, Miºcarea pentru o Slovacie
Democraticã (HZDS) ºi Partidul Naþional Slovac (SNS); ele au fost carac-
terizate de concepþia statului naþional ºi de o strategie a închiderii; celã-
lalt principiu, civil ºi, în acelaºi timp, mai deschis, a fost reprezentat de
extrem de diversa coaliþie de guvernare.

Argumente ºi contra-argumente
Una dintre cauzele politice esenþiale ale modificãrii Constituþiei a fost
tocmai ceea ce s-a filtrat ca experienþã negativã din acþiunile politice, ce
încãlcau atît legea, cît ºi Constituþia, efectuate pe timpul celor trei guver-
ne ale lui Meèiar, pe parcursul a ºase ani de conducere a þãrii. O altã cau-
zã politicã este cã eforturile de integrare ale Slovaciei s-au ciocnit, în mai
multe locuri, de principiile Constituþiei acceptate în 1992. Luînd în con-
siderare ºansele de integrare ale þãrii ºi sarcinile pe care aceasta trebuie
sã le realizeze în vederea integrãrii, modificarea Constituþiei a venit toc-
mai în al doisprezecelea ceas. Cãci era nevoie de admiterea principiilor
fundamentale ale exigenþelor de integrare ºi, de asemenea, de votarea
acelora care vor conduce, în cele din urmã, la integrare sau la asigurarea
condiþiilor ce o fac posibilã.

Cel mai important dintre acestea este principiul autonomiei locale
ºi al subsidiaritãþii. Modificarea etaleazã cu precizie drepturile consilii-
lor locale. Constituþia din 1992 nu garanteazã aceste drepturi ca drepturi
constituþionale. Esenþa acestor drepturi e constituitã de tratarea autono-
mã a chestiunilor publice care intrã în sfera juridicã sau de influenþã a
fiecãruia. Conform modificãrii, statul nu are dreptul sã intervinã în aces-
te chestiuni decît prin norme juridice constituþionale. Locul deciziilor
predominant statale va fi ocupat, în ceea ce priveºte chestiunile publice,
de consiliile locale; astfel, în loc de un singur centru decizional, vor exis-
ta mai multe astfel de centre (locale). Pentru politicianul ce înþelege con-
ducerea unui stat ca fiind concentrarea într-o singurã mînã a puterii, o
asemenea modificare este o catastrofã. Aceastã viziune a fost întregitã de
deputaþii Partidului Naþional Slovac cu afirmaþia cã, datoritã maghiarilor,
autonomia localã ar însemna ºi periclitarea integritãþii teritoriale a Slo-
vaciei, pentru cã, în pãrþile sudice ale þãrii, printr-un referendum popu-
lar, consiliile locale ar putea obþine chiar ºi dreptul de a se rupe de Slova-
cia.

Punctul prevãzut în modificarea Constituþiei, care acordã o impor-
tanþã mai mare valabilitãþii ºi legitimitãþii dreptului internaþional ºi acor-
durilor internaþionale, rãspunde, încã o datã, exigenþelor integrãrii. Con-
form acestuia, Republica Slovacã recunoaºte ºi respectã acele contracte
ºi obligaþii pe care le-a semnat ºi le-a acceptat. În opinia lui Meèiar, statul
îºi va pierde astfel drepturile ºi suveranitatea faþã de exterior. Pe lîngã ar-
monizarea dreptului intern cu dreptul internaþional, modificarea Consti-

tuþiei mai prevede ºi ca Republica Slovacã, „prin contracte internaþionale
sau pe baza acestora, sã renunþe la o parte din drepturile sale suverane
în favoarea unor organizaþii internaþionale din care face ºi ea parte”.
Aceastã adãugire este extrem de relevantã în ceea ce priveºte integrarea,
al cãrei scop este, în viziunea opoziþiei, lichidarea statalitãþii slovace, cãci
aceasta face posibilã ºtergerea de pe hartã a Slovaciei.

Prevederea constituþionalã necesarã pentru opþinerea statutului de
membru al NATO, spune cã, în numele pãcii, securitãþii ºi pãstrãrii ordi-
nii democratice, Republica Slovacã poate, în armonie cu contractele in-
ternaþionale, sã devinã membru al organizaþiei securitãþii colective reci-
proce. Acest pasaj a fost cauza faptului cã unul dintre reprezentanþii Par-
tidului Stîngii Democratice, care face parte din coaliþia de guvernare,
J. Tuchyòa (ministru al apãrãrii pe vremea lui Meèiar) a refuzat sã vote-
ze în favoarea modificãrii Constituþiei; el a declarat cã preferã sã nu fie
prezent la votare.

Unul dintre motivele care au fãcut ca modificarea Constituþiei sã fie
acceptatã doar în ultimul moment, a fost ºi cã, d atoritã diversitãþii sa-
le, coaliþia aproape cã ºi-a pierdut caracterul majoritar (trei cincimi)
necesar pentru acceptarea legilor constituþionale. În urma alegerilor,
coaliþia deþinea 93 de voturi în cadrul Parlamentului format din 150 de
persoane. Fiindcã în doi ani (din octombrie 1998) au pierdut trei man-
date, modificarea Constituþiei s-a aflat, cu 90 de voturi, la limita acceptã-
rii.

Membrul cel mai nesigur al coaliþiei de guvernare a fost Partidul Stîn-
gii Democratice (SDL), care, încã înainte sã fi fost la guvernare, a anun-
þat cã va duce o politicã autonomã, alternativã, de opoziþie, iar dupã ale-
geri a trecut la fapte. Acest lucru se poate vedea cel mai bine în faptul cã,
în cadrul dezbaterii privind modificarea Constituþiei, unii dintre mem-
brii acestui partid au fost aceia care, influenþaþi de opoziþie, ºi-au pierdut
siguranþa, pentru ca, mai tîrziu, în cadrul votului decisiv, sã revinã în rîn-
dul celor care erau pentru modificarea Constituþiei.

Pierderea majoritãþii constituþionale a coaliþiei era primejdioasã ºi
pentru cã Coaliþia Democraticã Slovacã, constituitã înaintea alegerilor
di n  1998 împotriva lui Meèi ar, s-a autonomizat în cadrul Parlamentu-
lui. Alianþa nu prea puternicã a acestor cinci partide constituie forþa
principalã a coaliþiei guvernante. În afarã de ele, mai existã trei partide
care se aflã în coaliþie: Partidul Stîngii Democratice (SDL), Partidul Con-
sensului Civic (SOP) ºi Partidul Coaliþiei Maghiare (SMK). Astfel, prim-
ministrul ce conduce aceastã coaliþie de guvernare, trebuie sã armoni-
zeze interesele ºi voinþa a cel puþin opt partide (ºi încã n-am vorbit des-
pre faptul cã Partidul Coaliþiei Maghiare se compune, la rîndul sãu, din
trei partide).

Necesitatea politicã internã ºi externã a acceptãrii modificãrii Consti-
tuþiei a avut ca rezultat ºi faptul cã, în schimbul voturilor Partidului Coa-
liþiei Maghiare, coaliþia de guvernare a trebuit sã satisfacã, mãcar parþial,
trei dintre revendicãrile fundamentale ale maghiarilor, prezente în pro-
gramul de guvernare.

Un examen politic
Menþinerea coaliþiei de guvernare slovace este o sarcinã deosebit de difi-
cilã, iar acest lucru ameninþã în permanenþã cu instabilitatea politicã in-
ternã. Unirea ºi pãstrarea unitãþii intereselor divergente, care adesea se
ciocnesc, se datoreazã nu atît primului ministru, cît presiunilor de inte-
grare ºi temerii în faþa unei posibile reveniri a lui Meèiar. Aceste douã
motive sînt decisive ºi în momentul în care încercãm sã gãsim rãspunsul
la întrebarea: „de ce s-a reuºit, chiar dacã printr-o majoritate constitu-
þionalã infimã, acceptarea acestei importante modificãri a Constituþiei?”,
act ce poate fi înþeles ca fiind cel mai important examen politic al coali-
þiei de guvernare.

Timp de trei sãptãmîni, într-o dezbatere parlamentarã ce a durat
100 de ore, transmisã în mod excepþional ºi de cãtre televiziunea slova-
c ã, a avut loc lupta politicã obiºnuitã: naþionaliºtii, intraþi în rîndul opo-
ziþiei dupã alegerile din 1998, apãrau suveranitatea teritorialã a statului
slovac împotriva ambiþiilor de integrare ale coaliþiei de guvernare. Meta-
for i c vorbind, lupta se dãdea pe viaþã ºi pe moarte. Toatã lumea ºtia încã
de la început cã va fi vorba despre orice, dar nu de o dezbatere la obiect
a modificãrii Constituþiei. Circul politic ce a avut loc în Parlament timp
de trei sãptãmîni ºi ale cãrui personaje principale au fost deputaþii
(strînºi cu uºa) ai opoziþiei, legitima în totalitate acest sentiment. Lipsa
unei cãi de ieºire pentru cei din opoziþie s-a manifestat ºi prin violenþa
l or. În maratonul acestei dezbateri au luat cuvîntul 113 persoane, dintre
care 70 erau reprezentanþi ai opoziþiei. Numãrul rãspunsurilor imedia-
te  e ste 1411, ºi doar 18 – printre care trei reprezentanþi ai opoziþiei –
di ntre aceºtia au propus diverse amendamente. Ambele partide ale opo-
ziþiei au excelat în obstrucþii. Prin niºte sondaje statistice rapide bazate
pe analiza discursurilor, s-a arãtat cã aceºtia nu fãceau decît sã emitã
variaþiuni ºi sã repete anumite teme fundamentale. Dezbaterea parla-
m e n tarã ca obstrucþie din partea opoziþiei s-a construit pe acea instruc-
þiune a lui Meèiar, preºedintele Miºcãrii pentru o Slovacie Democraticã,
conform cãreia modificarea Constituþiei „trebuie fãcutã una cu pãmîn-
tul”.

Una dintre temele favorite ale opoziþiei a fost modul în care vor peri-
clita maghiarii statul slovac, în cazul acceptãrii modificãrii Constituþiei,
ºi cum vor primejdui revendicãrile maghiarilor interesele statului naþio-
nal slovac. Celãlalt lucru recurent din partea opoziþiei era susþinerea fap-
tului cã prin refuzul de a schimba Constituþia se apãrã, de fapt, statalita-
tea slovacã. Pe acest fundament, politicienii mai importanþi ai coaliþiei de
guvernare au fost numiþi trãdãtori, iar modificarea Constituþiei a devenit
„marea trãdare”. Numeroºi deputaþi ai opoziþiei au fost nemulþumiþi de
faptul cã, nici pe parcursul pregãtirii modificãrii legii fundamentale a þã-
rii ºi nici în cadrul dezbaterilor, n-au fost luate în considerare argumen-
tele lor, prin urmare, modificarea Constituþiei n-a avut loc pe o bazã con-
sensualã. În opinia deputaþilor Partidului Naþional Slovac, aceastã Cons-
tituþie va fi una forþatã, cãci îi lipseºte consensul dintre coaliþie ºi opozi-
þie, iar acest lucru poate deveni, mai tîrziu, unul dintre focarele instabili-
tãþii în ceea ce priveºte politica ºi dreptul de stat. Ei au mai adus în discu-
þie posibilitatea faptului cã, dacã vor ajunge la putere, vor modifica, la
rîndul lor, Constituþia.

Legea fundamentalã a þãrii ia naºtere, în general, în urma unui con-
sens, luînd în considerare paleta cea mai largã a revendicãrilor spectru-
lui politic ce reprezintã societatea. În cazul Slovaciei însã, consensul nu a
fost posibil, pentru cã reprezentãrile despre mersul chestiunilor publice
ale celor douã tabere politice sînt efectiv opuse ºi se exclud reciproc.
Acest lucru a fost demonstrat ºi de viaþa politicã slovacã a ultimilor ani.
Nu se poate ajunge la consens cu cei care catalogheazã drept trãdare
principiul descentralizãrii ºi cel al autonomiei locale.

Aroganþã sau legalitate
Modificarea Constituþiei are trei trãsãturi cu valoare principialã ºi schim-
bã fundamental caracterul ºi însuºirile statului slovac de pînã acum. Pri-
ma dintre ele este întãrirea competenþei Curþii Constituþionale, a doua:
mãrirea sferei de competenþã a consiliilor locale, iar a treia: elaborarea
noilor principii fundamentale ale valabilitãþii dreptului internaþional. In-
troducerea controlului prealabil al normelor de cãtre Curtea Constituþio-
nalã va însemna pentru Meèiar, ºi pentru politicienii ce simpatizeazã cu
el, cã nu mai pot continua practica de guvernare pe care au urmat-o în
anii trecuþi. În perioada celei de a treia guvernãri a lui Me èiar s-a abuzat
de acest drept ºi au fost propuse ºi votate legi care se opuneau Constitu-
þiei. Însã aceste abuzuri n-au putut fi constatate de cãtre Curtea Constitu-
þionalã decît, adesea, dupã trecerea anilor, iar astfel s-au nãscut o serie
de situaþii ireversibile. Astfel, cel de al treilea guvern condus de Meèiar a
privatizat bunuri în valoare de 110 miliarde de coroane, dar cînd Curtea
Constituþionalã a sesizat acest lucru, era deja prea tîrziu. Astfel, deciziile
Curþii Constituþionale nu puteau fi decît proclamãri. Modificarea Consti-
tuþiei oferã Curþii Constituþionale o competenþã juridicã ce poate preveni
intrarea în vigoare a unor legi ce ar încãlca libertãþile individuale funda-
mentale sau ar produce niºte pagube economice. Aceastã modificare es-
te ºi o apãrare faþã de aroganþa puterii executive.

În dezbaterile ce au însoþit modificarea Constituþiei, au fost aduse ºi
din partea deputaþilor coaliþiei niºte propuneri de modificare ce au în-
cins spiritele ºi au scãzut ºansele acceptãrii modificãrii. Una dintre pro-
punerile de acest fel a venit din partea creºtin-democraþilor (KDH) ºi
susþinea sã fie introduse printre paragrafele Constituþiei interzicerea
avortului ºi protejarea vieþii. Partidul Coaliþiei Maghiare a cerut scoaterea
sau modificarea preambulului (ei ar fi vrut sã înlocuiascã paragrafele re-
feritoare la statul naþional cu altele, referitoare la statul civil), respectiv
ca aºa-numitele pãmînturi „neparcelate”, luate de la maghiari dupã
1945, sã devinã proprietatea consiliilor locale. Unii dintre deputaþii Parti-
dului Democrat au cerut limitarea imunitãþii parlamentare, iar dintre
reprezentanþii Partidului Stîngii Democrate mai mulþi au fost nemulþu-
miþi de formulãrile constituþionale în ceea ce priveºte integrarea, mai
ales posibilitatea alierii cu asociaþii inter-statale.

Putem considera un lucru pozitiv faptul cã partidele din coaliþie n-au
pus ca ºi condiþie a modificãrii Constituþiei, acceptarea acestor amenda-
mente, mai ales cã, în caz contrar, ar fi periclitat majoritatea constituþio-
nalã ºi aºa destul de labilã. Meritã o menþionare specialã conduita res-
ponsabilã a Partidului Coaliþiei Maghiare care, în pofida faptului cã doar
puþine dintre revendicãrile sale au fost acceptate, n-a pus la îndoialã nici
o clipã votarea modificãrii Constituþiei, avînd în vedere importanta mizã
politicã internã ºi externã a acesteia.

În ceea ce priveºte respingerea unuia dintre amendamente, majori-
tatea coaliþiei ºi opoziþiei au cãzut, totuºi, de acord. Acest amendament,
venit din partea preºedintelui republicii, cerea sã se garanteze prin Cons-
tituþie ca legile pe care acesta le trimite spre rediscutare sã poatã fi accep-
tate pentru a doua oarã doar cu o majoritate calificatã. Acest lucru a fost
refuzat aproape în bloc pe motiv cã Slovacia are un sistem politic parla-
mentar ºi nu prezidenþial, aºa cã preºedintele nu poate primi o compe-
tenþã juridicã prin care ar putea bloca munca Parlamentului ºi a guver-
nului.

Cîteva modificãri importante, legate de garantarea funcþionãrii statu-
lui de drept ºi a instituþiilor democratice, contrar aºteptãrilor, au fost ac-
ceptate imediat. Acest lucru era suprinzãtor pentru cã, cu cît mai mult se
prelungea dezbaterea parlamentarã, cu atît mai nesiguri deveneau re-
prezentanþii coaliþiei, ºi devenea din ce în ce mai incert dacã vor putea
asigura cele 90 de voturi necesare. Astfel, în ultimele zile, prin colabora-
rea dintre preºedinte ºi preºedinþia Parlamentului, mersul dezbaterii a
fost accelerat, scurtînd printr-o decizie timpul acordat vorbitorilor.

A fost întãritã competenþa juridicã a Curþii Constituþionale, iar func-
þionarea acesteia a cîºtigat în eficacitate. Pînã acum, posibilitatea ca di-
versele Senate ale Curþii Constituþionale sã ia decizii diferite a cauzat
mari dificultãþi. Aºa s-a întîmplat, de exemplu, în mai multe cazuri de
amnistiere, cînd politicieni sau personalitãþi publice ce au comis infrac-
þiuni au fost amnistiaþi, chiar înainte de examinarea cazurilor lor, de pre-
ºedintele Vladimir Meèiar. În ceea ce priveºte caracterul neconstituþional
al acestor amnistii, douã Senate ale Curþii Constituþionale au hotãrît do-
uã lucruri diferite, iar astfel infracþiunile au fost muºamalizate.

Limitarea imunitãþii parlamentare este un rezultat important al mo-
dificãrii Constituþiei, cãci în Slovacia, pe vremea cînd Meèiar era încã
prim-ministru ºi, de asemenea, mai tîrziu, imunitatea parlamentarã a
fost folositã pentru muºamalizarea unor infracþiuni diverse. Unul dintre
cazurile cele mai evidente a avut loc atunci cînd Meèiar i-a dat lui Ivan
Lexa, ºeful fostei poliþii secrete, aflat la ananghie, mandatul sãu de par-
lamentar.

Modificarea Constituþiei ce a fost acceptatã ºi care va intra în vigoare
în iulie 2001, a deschis calea unor paºi importanþi în ceea ce priveºte in-
tegrarea occidentalã a þãrii. Ea a fãcut posibil, de exemplu, ca în viitorul
apropiat sã se accepte reforma mult aºteptatã a guvernãrii publice ºi teri-
toriale, precum ºi noile legi ale impozitãrii. Cu aceasta, Slovacia s-a apro-
piat substanþial de standardele democratice cãrora trebuie sã le cores-
pundã, dacã vor sã fie luate în serios, statele ce vor sã devinã membre ale
Uniunii Europene sau ale NATO.

Traducere de Alexandru POLGÁR
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borator ºtiinþific; Szlovákokról és csehekrõl magyar szemmel. (Slovaci ºi
maghiari priviþi de un maghiar), Tanulmányok, Bratislava, 2000.
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ÁGOSTON Hugó

Bucureºtiul ca provincie

La 4 martie ºi în acest an, ca ºi cu 24 de ani în urmã, în capitalã s-a miºcat
pãmîntul. Seismul inofensiv de acum a revelat ca într-o luminã de fulger
tablourile nenorocirii din 1977. Raftul de cãrþi nãruit, candelabrul în ba-
lans, bubuitul asurzitor, privirea uimitã a bãieþelului meu de un an ºi ju-
mãtate, pe care l-am luat repede în braþe. În noaptea aceea nu am îndrãz-
nit sã rãmînem în blocul ºubrezit, ne-am aciuat într-o casã cu grãdinã, la
rudele familiei Pacostea  care locuia într-un apartament vecin cu al nostru.
Dar la Bucureºti au pierit atunci foarte mulþi, aproape toatã lumea are cîte
un cunoscut, rudã sau prieten printre cei dispãruþi. Al meu, al nostru a
fost Dankanits  Ádám, redactor al revistei A Hét, care s-a prãpãdit în casa
din strada Popa Rusu împreunã cu fiul lui, elev de ºcoalã primarã.

Cu ºapte ani înainte, în anul venirii mele la Bucureºti, un alt cataclism
a marcat despãrþirea mea de Tîrgu Mureº ºi Reghin: revãrsarea din 1970 a
Mureºului. De atunci mi-a rãmas în memorie un tablou pe care nu l-am
vãzut personal, pe care l-am imaginat doar în baza descrierilor, dar care
trãieºte în mine cu incontestabilitatea faptelor: apele se contopesc cu ori-
zontul, ºuvoiul principal e totuºi vizibil, îl aratã leºuri de animale ºi mobile
plutitoare, inclusiv un acoperiº, pe care un bãrbat în vîrstã, dezbrãcat stri-
gã: Foc! Foc!

Dupã inundaþii am avut o bucurie. De la Bucureºti am primit de la re-
dactorul-ºef al revistei care urma sã se înfiinþeze „invitaþia” de a fi redactor
la A Hét. M-am întîlnit la Tîrgu Mureº cu Ádám la o cafea, am discutat cu
entuziasm despre întemeierea revistei ºi am început sã proiectãm rubrica
ºtiinþificã. În acelaºi an, la 23 octombrie 1970 a apãrut primul numãr A
Hét.

Peste 29 de ani, la 25 octombrie 1999 a urmat catastrofa mea persona-
lã. Pe prima paginã a ziarului cu cel mai mare tiraj din þarã toatã lumea a
putut sã citeascã urmãtorul titlu: Amintirile negre ale revoluþiei din Un-
ga ria 1956 / Hugó ÁGOSTON, redactor-ºef adj. al noului cotidian Kroni-
ka din Cluj – denunþat ca turnãtor al Securitãþii. Acuzaþia a avut asupra
mea efectul unei lovituri de baros. În pofida absurditãþilor scrise în articol
– pesemne autorul nici nu a fost de faþã la întrunirea la care am fost acu-
zat, cãci a fãcut legãtura între lucruri care nu aveau nimic în comun, deºi
luate separat puteau sã parã verosimile (iatã o metodã tipicã a Securitãþii)
ºi în ciuda cîtorva cuvinte prieteneºti de consolare ºi încurajare, mai puþi-
ne decît m-aº fi aºteptat – nu am fost deloc liniºtit.

Nu am fost liniºtit, din cauza incertitudinii amintirilor mele. Ce am pu-
tut sã-mi amintesc din cele întîmplate atunci a fost suficient pentru exa-
menul suspicios al conºtiinþei, dar prea puþin pentru a accepta ºi a suporta
acuzaþia. M-a deranjat în mod deosebit conexiunea între 1956 ºi A Hét.
Cãci în articol era scris cã în 1956 (aveam atunci 12 ani) mi-am denunþat
victima ºi mulþumitã acestui fapt am devenit membru fondator al revistei
A Hét .

Vorbeam de conºtiinþã ºi de aceea scriu acum prezenta mãrturisire. În-
cerc sã-mi amintesc, fãrã menajamente, ce s-a întîmplat atunci – încã o
tristã contribuþie la funcþionarea înfricoºãtorului mecanism al fostei poliþii
politice. Trebuie sã spun din capul locului douã lucruri. În primul rînd cã,
fireºte, niciodatã nu am denunþat pe nimeni, conºtient niciodatã nu am
comunicat informaþii dãunãtoare cuiva, în viaþa mea nu am scris vreun
„raport” despre cineva, nici întîmplãtor ºi cu atît mai puþin contra platã,
iar dupã cîte îmi amintesc nu mi-am luat nici un angajament în acest
sens. Dar toate acestea – ºi aici menþionez al doilea lucru – nu înseamnã
cã cele ce urmeazã sînt destinate a fi explicaþii sau scuze. De altfel, qui s’
excuse
s’acuse  – nu-i aºa? Sã urmeze faptele.

Fragmente dintr-un interviu
– În dimineaþa acelei zile, secretara U.D.M.R. m-a anunþat telefonic cã
ºi eu sînt invitat la comemorarea celor din ’56. Eram deja în salã cînd
am spus cã trebuie sã fie o greºealã, fiindcã eu nu fac parte dintre ei.
Un (…) profesor, cãruia nu i-am reþinut numele, a spus cã mi-au revi-
zu it  dosarul ºi cã locul meu este categoric între ei. ªi atunci am început
sã povestesc ...

–  Foarte exact, ce anume?
–  Cã  în 1970, în temeiul articolului 166 am fost arestat pentru pro-

pagandã contra regimului. Împreunã cu alte patru persoane am lipit
manifeste de mãrimea unei foi de caiet, scrise de mînã, în piaþa centra-
lã din Reghin. Printre conspiratori erau ºi români ºi germani. (...)

– Ce conþinea manifestul?
– Cam ceea ce a conþinut Proclamaþia de la Timiºoara. Numai cã în

mintea noastrã s-a formulat cu aproape douãzeci de ani mai devreme.
– Cum aþi cãzut în plasã?
– În oraº au început cercetãrile. Fiindcã nu s-a ajuns la nici un re-

zultat, au urmat analizele grafologice. La locurile de muncã, în autobu-

acasã. M-am simþit aproape uºurat: proba nu va fi grea, eu nu pot fi „pãtat”
ºi nici elevii mei. Fie ce-o fi. Lucrurile s-au petrecut aºa cum a relatat în in-
terviu fostul meu elev. În baza descrierii lui am visat de mai multe ori sce-
na, o vãd ºi acum cu claritate. E adevãrat, nu am putut sã spun cã îi caut
lucrarea printre celelalte ºi i-o dau ca s-o corecteze. M-a lovit mirosul me-
talic al pericolului: am fost convins cã e vorba de o provocare construitã
împotriva mea, cãci mã simþeam hãrþuit. Nu am privit în jurul meu, fiind-
cã în starea paranoicã în care mã aflam „ºtiam” cã sînt observat.

Oare cîþi profesori maghiari de fizicã din provincie, în vîrstã de 26 de
ani, ar fi restituit în asemenea condiþii acel „extemporal”? Cu siguranþã
mai mulþi. Dincolo de fricã, oare pentru ce ar fi trebuit mai multã forþã de
caracter: pentru înapoierea lucrãrii, sau pentru refuz? Azi îmi dau seama
cã am greºit la aprecierea situaþiei. Iertare. Iertare.

Acum, ulterior, nu este o circumstanþã atenuatã nici faptul cã respecti-
vul – sub privirea severã a directorului ºcolii – mi-a dictat ºi mie o „probã
de scriere”. Întreaga noastrã „legãturã” nu a durat mai mult de 20 de mi-
nute. Dacã nu a avut alte informaþii, fire, piste (dar mã îndoiesc, dupã cum
e ciudat ºi faptul cã nu a cãutat complicii), atunci acest securist provincial
a fost, în seara aceea, extrem de eficient. Mai eficient decît cei de la Bucu-
reºti, care în 1987 au venit de douã-trei ori la mine acasã, încercînd cã mã
racoleze. (Fireºte i-am refuzat, n-am scãpat foarte uºor de ei; dar despre
asta scrisesem deja cu o altã ocazie.)

Se ridicã, însã, o întrebare inevitabilã: cum am putut sã „convieþuiesc”
cu aceastã condamnabilã non-faptã? În primul rînd fiindcã nu am cunos-
cut evoluþia cazului. În scurt timp am avut posibilitatea plecãrii din Re-
ghin, iar la Bucureºti viaþa mea s-a schimbat radical. Cînd am aflat, mult
mai tîrziu, ce s-a întîmplat cu elevul meu, nici atunci nu am fãcut legãtura
cu amintirile mele incerte. În mod evident a acþionat ºi fenomenul psihic
numit disonanþã cognitivã: „ disonanþa dintre cunoºtinþele ºi comporta-
mentul individului creeazã tensiune, pe care acesta încearcã sã o redu-
cã fie prin acþiune, fie prin schimbarea opiniei sale. Dacã nu poate
schimba acþiunea, opinia lui se va adapta în mod necesar acþiunii sa-
le.” (Dicþionar de psihologie). În orice caz, dacã aº fi trãit cu conºtiinþa de-
plinã a vinovãþiei, în cariera mea de mai tîrziu nu aº fi fãcut – bine ºi rãu –
ceea ce am fãcut, nu aº fi „vîndut pe aceeaºi rogojinã” cu atîþia prieteni
buni idei dezagreabile fostului regim. Nu aº fi scris ceea ce am scris ºi aºa
cum am scris. Dacã aº fi fost omul lor, sigur nu voiau mai tîrziu sã mã ra-
coleze, poate cã nu ar fi vrut sã fiu eliminat din redacþie, pe motivul cã –
recunosc, bãut fiind – am cîntat pe stradã împreunã cu alþi trei prieteni
„imnul maghiar” (m-a salvat atunci redactorul-ºef, cu menþiunea genialã
cã un poliþist bucureºtean nu are cum sã cunoascã imnul maghiar: de al-
tfel, nici nu a fost imnul, ci „Kossuth Lajos a trimis vorbã”); ºi mai ales din
motive cvasi politice – mutarea familiei mele la Budapesta – în 1989 nu aº
fi fost pus pe drum de la A Hét (cu alþii în situaþii asemãnãtoare nu s-a pro-
cedat la fel).

*
În fine, cum a reuºit sã fie atît de eficient acest mecanism? În primul

rînd prin înfricoºare, prin acþiunile sale atît de necruþãtoare. Dar ºi prin ce
aratã H. R. Patapievici în seria de articole din revista 22: (Securitatea):
„Datoritã acestui truc al omniscienþei (nu uitaþi, în condiþiile unei societãþi
aproape ermetic închise), Securitatea a putut controla, prin inhibare, orice
rezistenþã ori manifestare de independenþã (...).” Aºadar poliþia politicã,
folosind „trucul atotºtiinþei” ºi teroarea înfricoºãrii ºi-a atins scopul. Vezi
mai sus. Este vorba de fapt de o infernalã pãcãlealã, prin care au forþat pla-
ta pentru fricã ºi credulitate. Desigur, au fost ºi unii – printre care intelec-
tuali – care au colaborat din dorinþa de afirmare sau din interese de ordin
material. Pe aceºtia nu i-aº ierta decît în cazul în care au lucrat împotriva
mea. (Sînt curios sã vãd cum au „figurat” în dosarul meu, aºa cum am de-
venit curios sã vãd la Reghin cine mã „supravegheau”).

Ar trebui sã fie analizate separat „particularitãþile” care definesc farme-
cul discret al poliþiei politice româneºti. Una dintre acestea se referã, fãrã
îndoialã, la maghiarii din România. Bãnuiesc cã nu am beneficiat de discri-
minare pozitivã. ªi bãnuiesc cã nu ne bucurãm ºi azi de atenþie deosebitã.

Dar – ºi mã gîndesc acum la noi toþi, intelectuali români ºi maghiari –
astãzi deja ºtim, în urma suferinþelor prin care am trecut, cã nimeni nu es-
te atotºtiutor. ªi nu ne mai stãpîneºte frica.  Deºi ...

Traducere de Florica PERIAN

1944, Mediaº (jud. Sibiu); Krónika, Cluj, redactor-ºef adjunct, A Hét,
Bucureºti, colaborator; Bukaresti élet, képek (Imagini Bucureºtene),
Oradea, 2000.

ze, în tren, toatã lumea a fost obligatã sã scrie. Au venit ºi la locul meu
de  muncã, la IRUM, dar am scãpat în ambele ocazii. Mi-am luat conce-
diu  de boalã ºi am reuºit sã evit atenþia Securitãþii. Între timp au fost ºi
la seral, dar ºi de acolo am întins-o. Timpul trecea iar eu fãceam exer-
ciþii de scris cu mîna stîngã. În iulie securistul delegat a venit iarãºi la
liceu. La orã a intrat tocmai Ágoston Hugó, care a scris pe tablã cîteva
cuvinte din manifest. Le-am copiat pe toate ºi, cu excepþia unuia, erau
de neidentificat. Cînd a ieºit din clasã l-am oprit pe scãri ºi i-am spus:
“Hu gó, ãºtia pe mine mã cautã; dã-mi, te rog, înapoi hîrtia ca sã corec-
tez un cuvînt!” Îl vãd ºi acum în faþa mea, privind întîi în jos, apoi în
sus, dupã care mi-a rãspuns încet cã nu se poate.

– Dar unde este aici denunþul?
–  Nu spun cã el m-a denunþat, dar dacã atunci m-ar fi ajutat, nu aº

fi ajuns la închisoare. Pe de altã parte, am ºtiut ce consecinþe poate
a ve a  fapta mea ºi, în definitiv, mie pot sã-mi mulþumesc pentru cei trei
ani de închisoare.

– Dintre cei cinci numai dumneavoastrã aþi cãzut?
– La 20 august pe mine m-au dus la Securitate ºi eu mi-am asumat

totul. Procurorul a cerut 15 ani, dar tribunalul militar m-a condamnat
numai la trei ani.

– De ce s-a pus pe tapet acest caz numai acum, înainte de a fi lansatã
Krónika?

– Sã nu creadã cineva cã eu am aºteptat 20 de ani cotitura pentru
ca acum sã-l iau în rãspãr pe Ágoston Hugó. Dupã ’90 am fost ocupat
cu organizarea U.D.M.R., pe mine nu m-a interesat rãzbunarea. (...) De
altfel, dacã aº fi ºtiut cã relatarea celor întîmplate va fi folositã de anu-
miþi jurnaliºti români împotriva ziarului Krónika nu aº fi istorisit ni-

mic. Mie nu îmi lipseºte deloc ca un reporter îndeobºte cunoscut ca an-
t imaghiar sã scrie ceva împotriva unui ziar, a maghiarimii sau chiar
împotriva lui Ágoston Hugó. (...)

– Dar totuºi, în adîncul inimii dumneavoastrã ce credeþi, a fost
 Ágoston Hugó turnãtor?

– Dacã l-aº fi cunoscut drept turnãtor, nu m-aº fi adresat lui cu atîta
încredere. Dar noi am fost în relaþii bune, diferenþa de vîrstã între noi
era micã, ne distram împreunã la petreceri, a fost ºi în casa noastrã,
eram pertu ... Ce sã mai spun? Dacã ne întîlnim, cu siguranþã nu mã
voi repezi la el, nu îl voi scuipa în obraz. În schimb aº vrea sã accentu-
e z cã am mai avut prieteni care „au cãlcat strîmb” ºi dupã ce am fost
eliberat mi-au spus: Scuze, am greºit.

Interviul a fost luat de corespondentul ziarului Krónika unui fost elev
al meu de la liceul seral ºi am în posesie un exemplar expediat la 26 oc-
tombrie 1999. (Krónika apare în mod regulat începînd cu 30 octombrie
1999).

Preþul fricii
Dupã ce am citit textul de mai multe ori a urmat o chinuitoare autoanalizã;
am încercat sã aduc la suprafaþã imaginile din adîncurile memoriei. Spun
imagini, fiindcã „texte”, conþinuturi, prea puþin am reuºit sã evoc. Despre
antecedentele cazului atunci nu ºtiam nimic, nu am avut habar de ceea ce
fãcuse elevul meu, de ce a fost urmãrit ºi sper cã nici el nu are impresia cã
mi-ar împãrtãºit secretul. În schimb am fost convins cã eu sînt urmãrit, cã
în legãturã cu mine „sînt probleme” ºi de aceea întîrzie aprobarea cererii
mele de transfer la A Hét.

Era într-o searã tîrziu, mã pregãteam sã intru la orã în ultima clasã la
seral (dealtfel predasem la cursul de zi ºi la seral, la clasele reale ºi umane,
în limba maghiarã ºi românã), cînd a apãrut în sala profesorilor un bãrbat
însoþit de directorul ºcolii. Nu îmi amintesc cum s-a prezentat, dupã cum
nu þin minte nici statura, figura sau glasul lui. Mi-au spus cã „lucrarea de
control” pe care trebuie sã o cer va fi scurtã, dupã care elevii pot sã plece


