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reintegrare în Biserica, una, de dinaintea marii schisme. Interme-
diat de iezuiþi, actul de unire spiritualã cu Biserica Romei a fost de-
term inat, dincolo de motivaþiile sale spirituale, ºi de convergenþa
unor interese: ale Imperiului Habsburgic ºi ale Papalitãþii, pe de o
parte, ºi ale românilor, pe de altã parte, cãrora unirea religioasã le
deschidea alte perspective sociale, culturale ºi naþionale. Pactul cu
Imperiul, stipulat în diplomele leopoldine, chiar dacã nerespectat
de cancelaria vienezã (ºi, mai ales, sabotat de dieta transilvanã), a
deveni t, totuºi, temelia unei mari construcþii culturale ºi naþionale
ºi a unei emancipãri sociale. Biserica Românã Unitã cu Roma e cea
care a deschis românilor oraºele, obþinînd accesul acestora la mese-
rii, profesii liberale ºi în administraþie. Din ºcolile acestei biserici au
ieºit nu numai reprezentanþii ªcolii Ardelene, dar ºi intelectualii ro-
mâni ai vremurilor. Istoriografia comunistã – ºi rãmãºiþele ei încã
active în ºcoli, de la gimnaziu la universitãþi – explicã ivirea ªcolii
Ardelene ca pe un produs al burgheziei române în ascensiune. În
realitate, burghezia ºi intelectualitatea române, cîte erau, au fost
produsul acestei biserici (care a stimulat apoi, concurenþial, ºi Bise-
rica ortodoxã din Ardeal, care, de la Andrei ªaguna încoace, s-a an-
gajat ºi ea decisiv în social ºi naþional). Biserica Românã Unitã cu
R oma a reprezentat primul program de europenizare a românilor,
de integrare a lor în Occident, mult mai articulat ºi mai profund de-
c ît acþiunea occidentalizantã a fanarioþilor ºi devansînd cu mult ac-
þiunea de racordare a bonjuriºtilor. Aceastã calificare europeanã, ca-
re lega Provincia de mari capitale culturale (Roma ºi Viena în pri-
mul rînd), a fost coincidentã cu o viguroasã operã identitarã: Biseri-
ca Românã Unitã cu Roma, ºi în deosebi expresia sa culturalã –
ªcoala Ardeleanã, a fabricat ºi a lansat în istorie conºtiinþa naþionalã
a românilor, întreþinînd o adevãratã misticã a originii latine ºi rezol-
vînd complexul de inferioritate al românilor. Ca naþiune, în bunã
m ãsurã românii sînt opera acestei Biserici. Recunoºtinþa ºi recu-
no aºterea meritelor istorice ale Bisericii Române Unite s-au mani-
festat în textul Constituþiei din 1923, unde ea e numitã „a doua Bise-
ricã naþionalã” a românilor. Asumîndu-ºi dintru început ºi o misiu-
ne culturalã, iluministã, ca ºi o misiune socialã ºi naþionalã, pe lîngã
m isiunea spiritualã, Biserica Românã Unitã cu Roma nu numai cã
n- a lipsit de la evenimentele istoriei moderne a Transilvaniei ºi Ro-
m âniei, dar le-a ºi pregãtit.

Prezenþa ei semnificativã în Ardeal, împãrþind, pînã în 1948, la
paritate cu Biserica Ortodoxã, credincioºii (ºi, fapt el însuºi plin de
co nsecinþe, nu prin enclavizarea teritoriului, deºi unele dominanþe
teri to riale se manifestã, fie de o parte, fie de alta) a dus la conturarea
mai pregnantã a unui specific transilvan. Dacã azi mai vorbim de
„spirit transilvan” sau de o anumitã diferenþã transilvanã, el/ea se
datoreazã nu numai cromatismului etnic ºi spiritual, cu paralelis-
mele ºi interferenþele lor, ci ºi acestei „devoþiuni localiste” care a co-
lorat românismul în douã nuanþe. Deºi a fãcut încercãri, Biserica
R o m ânã Unitã cu Roma n-a prea reuºit sã treacã peste Carpaþi, rã-
m înînd înrãdãcinatã în Ardeal. Ea marcheazã ºi e marcatã de un
„spirit al locului”. Exporturile pe care le-a fãcut, colonizarea din Ca-
p italã sau din alte oraºe, sînt rezultatele unei „migraþii” de ardeleni
a cãror identitate religioasã s-a dovedit neasimilabilã.

Suprimarea din 1948 a supus Biserica Românã Unitã unei probe
de m artiriu, pe care a trecut-o cu demnitate. Renaºterea din 1989 se
do vedeºte o cale anevoioasã, atît pentru cã ea e, pe de o parte, o sim-
plã „legalizare”, fãrã alte consecinþe de drept, cît ºi pentru cã, pe de
altã parte, mulþi credincioºi stau cu faþa la trecut, trãind din nostal-
gia timpurilor – de glorie sau de martiriu. Martiriul e însã o temelie
pentru viitor, nu un prilej de infatuare. Pe tradiþie ºi pe martiriu,
asumate fãrã retoricã, ar trebui sã-ºi proiecteze vocaþia, în prezent ºi
în viitor, Biserica Românã Unitã. Pentru cã ºi una ºi celãlalt nu sînt
f inalitãþi, ci praguri de pornire, puncte de relansare ºi, mai ales, obli-
gaþii grave de conºtiinþã.
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Greco-catolicismul
la români

Transilvania s-a dovedit un spaþiu deosebit de receptiv la înnoirile re-
l i g ioase. Poate chiar un spaþiu predispus la convertiri. Conservatoris-
mul religios a avut aici o nuanþã revoluþionarã ori mãcar permisivã.
Calvinismul, printre unguri, ºi lutheranismul, printre saºi, ºi-au gã-
si t  în Ardeal, destul de repede ºi destul de ferm, un teren propice. De
vinã s-ar putea sã fie ºi o anume fragilitate a catolicismului, o oare-
care superficialitate a credinþei catolice. Dar nu mai puþin ºi promi-
siunile de întoarcere la originar, la o modalitate auroralã, mai perso-
nalizatã ºi mai puþin ritualisticã a credinþei pe care Reforma le-a în-
treþinut. Sau, poate, nevoia unor forme de fervoare mai accentuat
interioare. Motive sociale ºi politice se adaugã, fireºte, celor strict
sp iri tuale în acest proces de difracþie care a dus Transilvania spre po-
licromia religioasã de azi. În secolul al XVII-lea acest proces era deja
cristalizat printre naþiunile dominante, fiecare din ele trecînd cel pu-
þin printr-un moment de sciziune/reformã religioasã (ba ungurii
chiar prin mai multe, unitarienii nefiind mai puþin semnificativi de-
cît catolicii ºi calvinii). De atunci încoace n-a mai rãmas loc decît
pentru acþiunile de prozelitism neoprotestant, spiritul religios al ce-
lo r douã naþiuni (cu secuii, trei) rãmînînd instituþionalizat în forme-
le decisive elaborate în secolele XVI–XVII, sub impactul Reformei.

Reforma, dupã cum se ºtie, n-a prea avut treabã cu românii ºi
nici românii cu ea. În plinã efervescenþã a revoluþiilor de doctrinã ºi
de ritual, românii au rãmas monolitic ortodocºi (cu vagi pierderi,
datorate, mai ales, ascensiunii sociale ºi demisiei etnice), „avanta-
jaþi” în acest conservatorism ºi de condiþia toleratã a propriei lor
apartenenþe religioase. Reformaþii, ºi de o parte, ºi de alta, au operat
însã asupra românilor transilvãneni o seducþie culturalã, dacã nu
chiar o presiune religioasã. Primele cãrþi româneºti au fost suscitate
de ei, ba chiar plãtite de ei, într-o încercare de „luminare” care era,
poate, implicit, ºi una de convertire. Spiritul naþional venit odatã cu
R eforma, opus universalismului catolic, a acþionat ºi asupra româ-
nilor prin aceste „momeli” culturale, trezind drastice replici din par-
tea ierarhiei ortodoxe din celelalte provincii. Chiar ºi astãzi, mari ac-
te de culturã, cum ar fi No ul Testament de la Bãlgrad,  sînt privite
cu inima îndoitã, întrucît în realizarea lor existã o incitaþie calvinã
(sau lutheranã în alte cazuri, cum sînt multe din tipãriturile lui
 Coresi). Tentativele reformaþilor de ambele strane de a-i înzestra pe
ro mâni cu cãrþi de cult în propria limbã sînt vãzute încã drept acte
de prozelitism ºi de violenþã spiritualã. Dar, dacã lutheranii ºi calvi-
nii nu ºi-au cheltuit chiar degeaba banii pentru asemenea cãrþi,
efectele în planul credinþei au rãmas aproape nule: cîteva articole de
credinþã afectate pe ici-pe colo, sub presiune, ºi cam atît.

L ip sa de receptivitate la Reformã a fost însã compensatã de ro-
m âni i  ardeleni prin receptivitatea la Contrareformã. Sfîrºitul secolu-
lui  X VII ºi începutul secolului XVIII sînt anii în care se petrece singu-
ra „revoluþie” spiritualã printre români: cam jumãtate din populaþia
ro m âneascã a Transilvaniei, de la preoþi la enoriaºi, trece atunci la
credinþa catolicã de rit grec, întemeind Biserica Românã Unitã cu
Roma. Românii s-au nãscut creºtini, zice istoria, ºi s-au trezit orto-
do cºi fãrã a-ºi da seama. Abia „schisma” de la 1700, perceputã ºi azi
în termeni traumatici de partea ortodoxã, problematizeazã ºi con-
ºtientizeazã o opþiune ºi o apartenenþã religioasã vegetativã, luatã ca
dat al firii ºi asumatã prin simpla moºtenire. Trecerea la catolicism
a românilor ardeleni e un act deliberat de conºtiinþã, valorizat ca o



 Ciser, ºi episcopul de Timiºoara – Augustin Paka. Au fost lãsaþi însã în
funcþiile lor episcopul Iuliu Hossu, la Cluj, ºi episcopul Vasile Aftenie,
vicarul mitropoliei de Blaj, la Bucureºti. Episcopul Ioan Suciu, admi-
nistrator apostolic al întregii Provincii Mitropolitane, va fi demis prin-
tr-o decizie a Ministerului Culturii încã din 3 septembrie 1948, anu-
lîndu-se astfel decizia de numire din februarie 1947.

Ac þiunile sînt preluate ºi continuate în luna octombrie 1948 de cã-
tre ierarhia BOR, sprijinitã de organele politice ºi de ordine ale statu-
lui. La 1 octombrie 1948 are loc adunarea de la Cluj a celor 36 de pre-
oþi  uniþi care „hotãrãsc” trecerea la ortodoxie; aceastã hotãrîre e sanc-
þionatã de Patriarhia Ortodoxã Românã prin Actul sãu sinodal din 3
octombrie; la 21 octombrie se organizeazã la Alba Iulia „manifestãri-
le” în cinstea revenirii la ortodoxie.

Replica întregului episcopat român unit, a celui romano-catolic ºi
a nunþiaturii a fost promptã ºi hotãrîtã: o scrisoare, din ajunul „con-
sfãtuirii” de la Cluj, adresatã preoþilor de episcopul Iuliu Hossu, un
decret de excomunicare a preoþilor care au luat parte la acea „consfã-
tuire”, emis de acelaºi episcop, o notã verbalã de protest adresatã de
nunþiul apostolic, Mons. Patrick O’Hara, ministrului Afacerilor Strãi-
ne, memoriile din 7 oct. adresate prezidiului Republicii din partea
episcopilor greco-catolici ºi, în numele întregului episcopat catolic,
preºedintelui de guvern; pastoralele episcopului Iuliu Hossu din 25
oct.

Sf îrºitul lui octombrie 1948 înseamnã ultimele zile de libertate ale
episcopilor uniþi. Arestarea lor s-a fãcut la date diferite, dar foarte
apropiate: 27 oct. – episcopul Ioan Suciu, 28 oct. –  episcopii Iuliu
Hossu ºi Vasile Aftenie, 29 oct. –  episcopii Alexandru Rusu ºi Ioan Bã-
lan.  Cu toþii au fost duºi la Mãnãstirea Dragoslavele.

În catedralele unite vor intra, cãlcînd pe flori ºi covoare, mitropoli-
þii Bisericii surori din Transilvania: la 31 oct., mitropolitul Bãlan ofi-
c iazã în Catedrala Blajului; în aceeaºi zi, episcopul ortodox de Oradea,
Nicolae Popovici, face acelaºi lucru în Catedrala greco-catolicã de aco-
lo, iar la 16 nov. – în cea din Baia Mare. La Cluj, episcopul Nicolae
 Colan intrã în Catedrala uniþilor la 21 nov.

Pentru a reface mãcar ceva din atmosfera acelor vremuri ºi pen-
tru a evidenþia modul de acþiune, mînã în mînã, al statului ºi BOR,
vom recurge la cîteva mãrturii de epocã, din cele adunate chiar de
stãpînirea comunistã prin uneltele ei.

*

Iatã, mai întîi, cîteva titluri ale notelor informative privitoare la
Vatican ºi la Biserica Catolicã ºi Greco-Catolicã: Vaticanul ºi momen-
tul actual (20 mai 1947); Pro b leme ºi orientãri ale politicii Sf. Sca-
un în momentul actual (17 iunie 1947); Precocupãrile catolicis-
mului în Apus (14 august 1947); Cultul catolic ºi greco-catolic se
man ifestã ostil democraþiei (8 decembrie 1947); Mesajul Papei
Pius XII în ajunul Crãciunului, înregistrat de cãtre organele de infor-
mare: B uletinul radio-ascultare (decembrie 1947); Atitudinea
 Vaticanului faþã de ortodoxie în ultimii treizeci de ani. Rezumat
(iulie 1948); Concordatul ºi Concordatele ca pacte, tratate sau
convenþii internaþionale (probabil iulie 1948, înainte de denunþa-
rea Concordatului – 17 iulie). Rapoartele ºi notele sînt pline de obiº-
nui tele acuze, prezente ºi în presa vremii, la adresa Vaticanului ºi a
Statelor Unite, ele subliniind anticomunismul categoric atît al lui
Pius al XII-lea, cît ºi al Vaticanului ºi al întregii Biserici catolice. Iatã
cîteva extrase semnificative: „Convingerea ce dominã în cercurile
eclesiastice din Roma” – l a 20 mai 1947 – „este aceea a unui inevita-
b il rãzboi între anglo-saxoni ºi ruºi. Unii susþin cã acest conflict este
iminent, în timp ce alþii înclinã sã creadã cã ruptura definitivã nu se
va p roduce înainte de 4-5 ani. Sunt ºi din aceia, al cãror numãr nu
este indiferent, care afirmã cã o schimbare spre dreapta în Uniunea
Sovieticã este inevitabilã, în vreme ce în America se va produce un fe-
nomen de stînga... În ansamblul lor, toþi prelaþii, cu foarte puþine ex-
cepþii, sunt convinºi de un rãzboi, mai mult ori mai puþin apropiat.
Din aceste motive Sf. Scaun se strãduieºte ca sã prepare terenul pen-
tru marea luptã de care va depinde” – considerã informatorul – „în-
sãºi existenþa Bisericii, în forma în care se gãseºte astãzi... Nu existã
nic i  o altã alternativã: ori comunism, ori anticomunism. Celelalte
deosebiri dispar faþã de acest postulat valabil pentru toþi creºtinii, in-
d i ferent de specificul credinþei lor. Din aceste motive, propaganda
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Biserica Românã Unitã a existat din anii 1697-1700 pînã în decem-
brie 1948; interzisã atunci, prin Decretul nr. 358, ea a revenit în „le-
galitate”, tot prin decret, în decembrie 1989. În rãstimpul decembrie
1948–decembrie 1989, ea a funcþionat clandestin, în condiþii de ile-
galitate.

Geografic, ea cuprindea centrul ºi nord-vestul României, începînd
cu pãrþile Braºovului ºi Fãgãraºului, pînã la cele ale Sãtmarului ºi Ba-
natului, adicã toatã Transilvania, Banatul, Criºana ºi Maramureºul. În
Bucureºti ºi în multe alte oraºe din Vechiul Regat, Biserica
G reco-Catolicã a avut credincioºi ºi preoþi atît înainte, cît ºi – mai
ales – dupã desãvîrºirea unitãþii politice ºi naþionale a românilor. Sub
raport instituþional, la nivel central a fost organizatã ca mitropolie
(1697), episcopie (1698-1853) ºi din nou mitropolie (1853-1948,
1990), avînd sediul la Alba-Iulia (1697-1717), la Fãgãraº
(1717-1737) ºi Blaj (1737-1948, 1990). La început, nu a avut episco-
p i i  sufragane. Ele s-au format treptat, mai întîi la Oradea (1777), apoi
la Gherla ºi Lugoj (1853) ºi Baia Mare (1930). În 1932, episcopia de
G herla îºi mutã sediul la Cluj, fiind cunoscutã de atunci înainte sub
numele de Episcopia Greco-Catolicã de Cluj-Gherla.

Formarea Bisericii Greco-Catolice are loc ca urmare a trecerii ie-
rarhiei ortodoxe române din centrul ºi nord-vestul Transilvaniei (mi-
tropolit, cea mai mare parte a protopopilor ºi preoþilor), precum ºi a
c redincioºilor ortodocºi din aceste locuri, aflaþi atunci în plin proces
de calvinizare, la Biserica Catolicã. Actele Unirii religioase – cum este
cunoscutã aceastã acþiune – sînt legate de anii 1697-1700.

Motivaþia Unirii cu Biserica Romei este atît una de ordin religios,
cît ºi de ordin naþional. Unirea cu Biserica Catolicã trebuie privitã ca
un proces istoric, continuat în timp ºi cu consecinþe pozitive pentru
întreg neamul românesc. Biserica Greco-Catolicã a fost, prin altarele
ºi  prin catedrele ºcolilor sale, o ºcoalã de ideal naþional, încadratã în
lumea creºtinã a Occidentului european. Pînã la Unirea din 1918, ea
a avut un drum comun, cu multe puncte de întîlnire, cu Biserica so-
rã, ortodoxã, din Transilvania.

Anii 1919-1948 înseamnã o altã etapã în istoria Bisericii Române
Unite, cu probleme ce se înscriu – ºi nu din vina ei – pe un drum de
pregãtire ºi prevestire a dramei trãite în toamna anului 1948. Rapor-
turile dintre cele douã biserici naþionale româneºti vor fi, în toatã pe-
rioada interbelicã, într-o continuã ºi progresivã degradare, începînd
de la urcarea în scaunul mitropolitan de la Sibiu a lui Nicolae Bãlan.
Sub acelaºi pãstor al Mitropoliei Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal
vor fi „rupte peceþile unirii”, în 1948, prin complicitate cu Biserica
Ortodoxã moscovitã ºi cu puterile politice de la Kremlin ºi Bucureºti,
ºi vor fi deschise, simultan, porþile închisorilor pentru ierarhii Biseri-
cii Unite.

Drumul spre decretul 358 a fost marcat de cîteva acþiuni semnifi-
cative. Ideea unificãrii celor douã biserici româneºti din Ardeal a fost
exprimatã de Nicolae Bãlan deja la instalarea sa ca mitropolit (de sãr-
bãtoarea Rusaliilor, 1920), acesta luîndu-ºi angajamentul, la Congre-
sul biblic al preoþimii ortodoxe române din Ardeal (1921), de a nu
„da od ihnã oaselor noastre pînã ce nu vom fi iarãºi una”. Aceeaºi idee
revine în Cuvîntãrile sale din Senatul þãrii, cu ocazia discuþiei generale
asupra Constituþiei (12 martie 1923), a dezbaterii asupra proiectului
de lege a cultelor (27 martie 1928) ºi a discuþiei pentru ratificarea
Concordatului (23 mai 1929). Instalarea puterii comuniste ºi sovieti-
zarea þãrii îi creeazã mitropolitului Bãlan ºi, din 1948, ºi noului pa-
triarh Iustinian Marina, un prilej ºi mai nimerit de a relua lupta îm-
potriva Bisericii Unite. Oameni din apropierea lui Bãlan spuneau in-
formatorilor cã nu era deosebit de încîntat de faptul cã trebuie sã-ºi
realizeze visul cu ajutorul comuniºtilor, dar cã era obligat sã porneas-
cã la drum alãturi de ei. Avea, de altfel, de partea lui un patriarh chiar
mai hotãrît decît el sã punã capãt „uniaþiei” ºi, mai ales, avea de par-
tea sa noua putere politicã. Iatã, cît se poate de succint, un calendar al
acþiunilor duse din interiorul sau din afara þãrii împotriva Bisericii
Unite: vizita la Moscova a unei delegaþii a Bisericii Ortodoxe Române
(1945); vizita patriarhului moscovit Alexei în România (1947); ape-
lurile lansate de mitropolitul Bãlan (la Blaj, 15 mai 1948) ºi de cãtre
patriarhul Justinian (Bucureºti, 24 mai, 6 iunie 1948) pentru reveni-
rea românilor uniþi la ortodoxie; participarea unei delegaþii a BOR la
Congresul panortodox de la Moscova (9-18 iulie 1948); denunþarea
Concordatului cu Vaticanul (17 iulie 1948); decretul-lege pentru re-
forma învãþãmîntului ºi pentru noul regim al cultelor (3-4 august
1948); predica patriarhului Justinian în Catedrala din Caransebeº (13
septembrie 1948); decretul din 17 septembrie care, invocînd o deci-
zie a Consiliului de Miniºtri, reduce numãrul episcopilor uniþi de la
c inci la doi; un alt decret, din aceeaºi datã, care pune în retragere, din
oficiu, pe episcopii români uniþi de Oradea, Lugoj ºi Baia Mare:
 Valeriu Traian Frenþiu, Ioan Bãlan ºi Alexandru Rusu. Prin acelaºi de-
c ret au fost înlãturaþi din funcþiile lor episcopul ortodox Efrem
 Enãchescu, mitropolitul romano-catolic de Bucureºti, Alexandru

anticomunistã catolicã depãºeºte cercul membrilor acestei credinþe
ºi cautã sã se rãsfrîngã la toate celelalte confesiuni. Mai ales tentative
se fac în Anglia pentru cîºtigarea anglicanilor, ºi în Rãsãritul Orto-
dox ... În România se pun mari speranþe în Biserica Unitã, care trebu-
ie sã serveascã de punte pentru trecerea ortodoxiei la catolicism.”
Conc luz ia notei este urmãtoarea: „Sf. Scaun este astãzi cea mai mare
forþã din Europa care se opune comunismului ºi tuturor Guvernelor
în care aceºtia sunt reprezentaþi. Dorinþa unei conflagraþiuni mon-
d iale este consideratã ca cel mai mare rãu, însã o nenorocire necesa-
rã, singura capabilã sã salveze omenirea”.

Cam în aceiaºi termeni este comentatã atitudinea Papei ºi în nota
din 17 iunie 1947. Pe cît zice nota, Papa continuã sã creadã în imi-
nenþa unui rãzboi între ruºi ºi anglo-saxoni, ºi, deci, între comunism
ºi capitalism, excluzînd apriori orice posibilitate de compromis cu
Uniunea Sovieticã. Atitudinea anticomunistã s-a concretizat –- afir-
mã aceeaºi notã – mai ales în þãrile cu tradiþii catolice, cu foarte pu-
ternice organizãri politice. Vaticanul, se spune, a devenit astfel proti-
pendada reacþiunii internaþionale.

O altã notã informativã, din 8 dec. 1947, intitulatã Cultul catolic
ºi greco-catolic se manifestã ostil democraþiei, aratã cã papa de la
Roma a dat dispoziþiuni Bisericilor catolice ºi greco-catolice sã nu
mai oficieze servicii religioase pentru membrii partidelor democra-
tice ºi în special a celui comunist. Nota mai aratã cã aceastã dispo-
ziþie a fost primitã ºi pusã în aplicare de Mitropolia Greco-Catolicã de
la Blaj, care „a dat instrucþiuni verbale tuturor preoþilor greco-cato-
lici dependenþi de acea mitropolie ca sã evite pe cît posibil total în
predicile þinute cuvintele de laudã pentru regimul democrat ºi Gu-
vernul din România. Aceiaºi Mitropolie” – se spune în încheierea no-
tei – „a prevãzut sancþiuni severe pentru preoþii care s-ar abate de la
acele dispoziþiuni verbal primite”.

Mesajul de Crãciun al lui Pius al XII-lea a fost interpretat ca o as-
prã criticã adusã factorilor politici comuniºti ºi procomuniºti din în-
treaga lume. „În prima parte a mesajului sãu, Papa” – se spune în
comentariul autorului notei – „a stigmatizat minciuna erijatã în sis-
tem pentru a înºela opinia publicã ºi pune în gardã pe catolici împo-
triva primejdiilor acestor procedee”.

Arhivele instituþiilor de informare ale statului confirmã o urmãri-
re continuã a episcopilor, preoþilor ºi credincioºilor uniþi, cu urmã-
toarele „teme”: atitudinea faþã de noua putere (martie 1945–decem-
brie 1948), alegerile de mitropolit (1946) ºi reacþiile faþã de mãsurile
restrictive adoptate împotriva BRU. Notele informative cercetate de
noi acoperã perioada octombrie 1945 – decembrie 1948 ºi ele dove-
desc  interes faþã de toþi episcopii, dar mai ales faþã de Alexandru
Rusu, Iuliu Hossu ºi Ioan Suciu. Primii doi au fost implicaþi în alege-
ri le  de mitropolit, iar Ioan Suciu a fost urmãrit pentru activitatea des-
fãºuratã ca administrator apostolic al Mitropoliei (1947-1948). Au
fost urmãriþi ºi Valeriu Traian Frenþiu, fie cînd îndeplinea aceeaºi
funcþie de administrator apostolic (1945-1947), fie, mai apoi, la Ora-
dea (1947-1948), Ioan Bãlan ºi Vasile Aftenie, precum ºi vicarul
 Victor Macovei de la Blaj, canonicii ºi preoþii uniþi, atît cei trecuþi la
ortodoxie, cît ºi cei rãmaºi credincioºi Bisericii Unite. Notele infor-
mative formulau concluzii privitoare la atitudinea episcopilor ºi a Bi-
sericii Unite în general. Din punctul de vedere al regimului, nici un
ep iscop nu era mai breaz ca altul: „Oricare episcop ar fi ales la aceas-
tã alegere” – e vorba de alegerea de mitropolit – „rãmîne indiferent,
cãci toþi sunt reacþionari”.

Iatã acum cîteva „fiºe” individuale ale episcopilor, fãcute de orga-
nele de informare. Vom începe cu Alexandru Rusu, episcop de Baia
Mare, ales de Sinodul electoral din 1946 mitropolit, dar neacceptat
de puterea politicã de la Bucureºti. Notele îl prezintã ca pe unul care
a „avut de la eliberare...o atitudine duºmãnoasã faþã de regimul de-
mocratic”, trãgînd concluzia: „Episcopul Alex. Rusu nu mai poate
continua activitatea în regiunea Baia Mare în aceste condiþii”. Era
considerat ostil guvernului prezidat de Petru Groza, partizan al
P.N.Þ.- ului  lui Iuliu Maniu, iar despre reºedinþa lui se afirmã cã era
„principalul cuib al reacþiunii din Baia Mare”. El însuºi avea rolul de
a face legãtura între reacþiunea din provincie ºi cea din capitalã: „le-
gãturile dintre aceste cercuri reacþionare cu cele din Capitalã o face
însuºi Episcopul Alexandru Rusu, care viziteazã deseori capitala” . De
altminteri, episcopul a fost acuzat de lucruri asemãnãtoare ºi în pre-
sã, ziarul Brazdã Nouã din Satu Mare (noiembrie 1946) numindu-l
„agent de propagandã naþional-þãrãnistã” în care calitate a «transfor-
m at»  „Catedrala greco-catolicã din Baia Mare... într-un
cuib naþionalist-þãrãnesc”. Nu sînt singurele acuzaþii aduse episco-
pului Rusu, urmãrit pas cu pas pînã la arestare. Notele îl aratã ca pe
un om  de neclintit din convingerile sale religioase. Din aceastã cauzã
guvernul a anulat votul de la Blaj, nerecunoscîndu-l ca mitropolit
ales.  A stfel s-a ajuns la numirea episcopului locþiitor de Oradea, Ioan
Suciu, ca administrator apostolic al Mitropoliei Blajului, pînã la des-
fiinþarea BRU.

Episcopul Ioan Suciu a intrat însã în atenþia organelor de infor-
mare ºi supraveghere înainte de a fi învestit în aceastã funcþie. La ju-
mãtatea lunii octombrie 1947 el a avut ºi privilegiul de a i se întocmi
o fiºã personalã. Fiºa pornea de la cîteva date biografice: originar din
Blaj, dintr-o familie de ardeleni; liceul la Blaj, înclinaþii spre ºtiinþã;
fraþi ºi surori – pe care-i întreþine; vîrsta – 38 de ani, deºi pare mai tî-
nãr; þinutã severã, foarte curajos, respectat de toatã lumea, stãpîneº-
te ºi influenþeazã auditoriul; nu e membru PNÞ, dar legãtura lui cu
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ganele de securitate”. Cu c îteva zile mai înainte fusese destituit din
func þia de administrator apostolic, iar ºtirea o primeºte în timpul
acestui pelerinaj apostolic. O altã notã informativã - o radiotelegramã
-  trimisã din 14 sept. 1948 de cãtre Direcþiunea Regionalã a Securitã-
þii Poporului de la Sibiu Direcþiunii Generale a Securitãþii Poporului,
Bucureºti, Direcþiunea I, în completarea notei din 6 septembrie, ra-
porta: „Cu ocazia încunoºtiinþãrii Mitropoliei de la Blaj de demiterea
episcopului Ioan Suciu, canonicul Moldovan Ioan ºi Neda Dumitru
au plecat în judeþul Turda, unde se aflã mitropolitul Suciu Ioan cu
canonicul Dãnilã Gheorghe ºi preotul Rusu Petru, pentru a-i aduce
la cunoºtinþã ordinul primit de la Culte ºi pentru a vedea mãsurile
luate, precum ºi atitudinea Consistoriului faþã de acest ordin. Încã
nu se cunoaºte atitudinea mitropolitului din Blaj ºi canonicii sunt
hotãrîþi sã rãmînã solidari cu mitropolitul în bloc ºi sã plece cu toþii
în mînãstire”.

La Blaj, în catedralã, în ziua de 2 octombrie, episcopul va vorbi
despe caracterul trecãtor al orînduirii comuniste ºi despre trãinicia
B isericii Catolice ºi a spiritului catolic. Chiar în ziua în care credin-
cioºii greco-catolici erau obligaþi sã treacã la ortodoxie, episcopul a
oficiat în catedrala din Cluj, alãturi de 10 canonici ºi mai mulþi pre-
oþi .  La sfîrºitul slujbei a þinut o predicã, comentatã într-o radiotele-
g ram ã a aceleiaºi Direcþii a Securitãþii din Sibiu: „La terminarea sluj-
bei, fostul episcop Suciu a þinut un discurs cu caracter religios, avînd
un substrat politic-naþional”. A fãcut un istoric al BRU, a vorbit des-
pre rosturile sale în istoria poporului român ºi despre prigonirile pã-
g îne ale primilor creºtini. Acele vremuri reînviau acum în România
ºi  episcopul a îndemnat credincioºii la rezistenþã: „Sã nu vã lãsaþi
amãgiþi. Fiþi tari ºi uniþi în faþa oricãrei furtuni care va veni peste ca-
pul nostru. Poate va curge sînge chiar. Sã nu ne înfricoºeze. Sã luãm
pi lda martirilor noºtri care au jertfit cu credinþa lor vãrsîndu-ºi sînge-
le pentru acest crez”. Pãrea stãpînit de emoþii, consemneazã infor-
m atorul. A emoþionat, recunoaºte acesta, „pînã la lacrimi” ºi pe cei
prezenþi. Era ziua Vinerii Mari pentru BRU – aºa o ºi numeºte, de al-
tfel, într-o circularã trimisã preoþilor la 2 oct. 1948. Aºa o considerã
întregul episcopat strîns într-o nouã Conferinþã, de data aceasta orga-
nizatã la Bucureºti, în zilele de 6-9 oct. 1948. Au participat toþi epis-
cop ii uniþi. „Conferinþa a avut loc” – se consemneazã în nota infor-
mativã din 9 oct. 1948 – „cînd la Arhiepiscopia Catolicã, cînd la do-
miciliul Nunþiului Papal, cînd într-o casã conspirativã, ce nu a putut
fi identificatã ºi a avut drept scop stabilirea unei atitudini comune fa-
þã de încercarea autoritãþilor de a realiza o revenire la ortodoxie” . In-
form atorii n-au putut afla decît cã s-a strîns material în legãturã cu
mãsurile restrictive luate împotriva clerului greco-catolic. O serie de
note informative venite din Ardeal va completa lacunele celor din Bu-
cureºti. Episcopul Ioan Suciu – numit de informatori ex-episcop - a
rãm as, pentru întreaga BRU – ceea ce a fost. El continuã sã trimitã
c i rculare de îmbãrbãtare preoþilor, tinerilor, tuturor creºtinilor. Nu
pierde nici un prilej. Dimpotrivã, le cautã ºi le gãseºte. Întregul epis-
copat face la fel. Toþi episcopii se sfãtuiesc împreunã.

Adunarea de la Cluj, din 1 oct. 1948, a celor 36 de preoþi ce au ho-
tãrît trecerea la ortodoxie s-a þinut în sala de gimnasticã a Liceului
„G eorge Bariþiu”, sub preºedenþia protopopului Traian Belaºcu. Totul
s- a desfãºurat într-un regim de urgenþã, cu incursiuni în istorie ºi
acuzaþii aduse Vaticanului care, „împotriva principiilor evanghelice”
– dupã cum declara Traian Belaºcu – „s-a angajat în frontul imperia-
l i smului agresiv ºi aþîþãtor la noi rãzboaie”. Au fost repetate ºi alte slo-
gane,  precum „Noi azi nu mai vrem sã primim comenzi de la Roma”,
iar ruperea actului de unire de la 1700 „este un act de înþelepciune
pe care conºtiinþa noastrã ni-l impune”. În acelaºi timp, s-au adus
elogii modului în care s-a înfãptuit actul de la Cluj: „Unirea noastrã
de azi cu Biserica Ortodoxã Românã autocefalã”  – declarã Nicolae
G eangalãu – „este o realizare nu numai religioasã, ci ºi profund de-
mocraticã, cãci se porneºte de jos în sus, de la popor ºi pentru popor,
aºa cum totul se înfãptuieºte în Republica Popularã Românã”. Cu
aceeaºi grabã, în seara aceleiaºi zile, escortaþi de poliþie, delegaþii au
p lecat la Bucureºti. Duminicã, 3 octombrie, la orele 9, au fost prezen-
taþi  patriarhului Justinian, în sala mare a Sf. Sinod. S-au þinut primele
discursuri ºi a fost cititã Proclamaþia de la Cluj. Membrii delegaþiei,
împreunã cu cei care au asistat la primire – patriarhul  Justinian Ma-
rina, mitropolitul Nicolae Bãlan, mitropolitul Vasile  Lãzãrescu al Ba-
natului, arhiepiscopul Firmilian al Craiovei, arhiepiscopul Sebastian
al  Sucevei ºi Maramureºului, espiscopul Antim Nica al Dunãrii de Jos,
vicarii patriarhiei Veniamin, Atanasie ºi Pavel, protopopii ºi preoþi din
capitalã – s-au îndreptat apoi spre biserica Sf. Spiridon, unde mitro-
pol itul Bãlan a oficiat un Te Deum. S-a mai citit o datã Proclamaþia,
iar pr. Gh. Vintilescu, directorul Cancelariei Sf. Sinod, a citit Actul Si-
nodal prin care uniþii au fost primiþi în rîndurile Bisericii Ortodoxe.
Patriarhul anunþã, tot atunci, o mare manifestaþie, care se va þine la
Alba Iulia, pe 21 oct. 1948, spre a aniversa ziua „eliberãrii
de  vrãjmaºa captivitate a Romei”. Aºa se va ºi întîmpla. În ziua fixatã,
la Alba Iulia vor fi aduºi, cu voia ºi fãrã voia lor, o mulþime de oameni
în faþa cãrora s-a repetat ceremonialul de la Bucureºti, cu
aceiaºi actori.  Patriarhul Iustinian Marina pãrea astfel sã-ºi fi împlinit
vi sul ,  cu arma cu care se lãuda cã o are: „Avem în mînã un cuþit foar-
te ascuþit ºi ne vom folosi de el pînã la sfîrºit: pe 21 octombrie
B iserica Greco-Catolicã nu va mai exista ºi unirea va fi fapt
împlinit”.

A cest „cuþit” a fost arma frãþeascã cu care a acþionat BOR, în frãþie
cu partidul comunist.
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oam enii lui Maniu e evidentã, fiind „un aprig duºman al regimului
democratic, prezidat de dr. Petru Groza”. Fermitatea credinþei, dusã
pînã la sacrificiu, reiese ºi din aceste note informative: „Eu înþeleg sã
mor pentru credinþa mea religioasã, dacã e cazul” – se citeazã în ra-
port o frazã spusã „într-o atmosferã intimã”. E ceea ce episcopul
Ioan Suciu a ºi fãcut. Raportul îl caracterizeazã astfel: „Modest. Cãlã-
toreºte în clasa a treia, pe tampoane, dispreþuieºte confortul. Mic de
staturã, uscãþiv, pare un ostaº al lui Christos, asemeni figurilor lui
El Greco. Are un mare talent oratoric. Prezintã problemele cele mai
abstracte sub formã care sunt accesibile minþilor celor mai simple.
Posedã un timbru plãcut, ºtie sã fie cînd duios, cînd extrem de sever
în tonal i tatea sa ºi astfel stãpîneºte auditoriul, pe care reuºeºte sã-l
farmece. Este foarte respectat de toatã lumea”. O notã informativã
din februarie 1948, în care se face o semnificativã caracterizare a re-
zistenþei catolice, exemplificã aceastã rezistenþã prin atitudinea epis-
copului Suciu: „Agitatorii cei mai primejdioºi contra regimului sunt
d intre catolici. Astfel Ioan Suciu, de la Blaj, colindã þara ºi-i arde la
cuvîntãri pe faþã contra democraþiei. Aºa a fãcut ºi la Cluj, chiar acum
recent, în februarie, fiind în trecere spre Oradea”.

Sem ni ficative sînt ºi notele trimise „din teritoriu” în lunile
iulie–octombrie. La Oradea, potrivit unei note informative întocmite
la „Centrul Cluj”, în 27 iulie (ºi care comenteazã Conferinþa episco-
palã de la Oradea, din zilele de 17-18 iunie, precum ºi acþiunile epis-
copului  Hossu, la Cluj ºi Bucureºti, ca urmare a celor hotãrîte la
Conferinþã), s-au purtat discuþii în legãturã cu „rãspunsul ce urma
sã fie dat la apelul patriarhului pentru unirea bisericilor”, discuþii
asupra cãrora „se pãstreazã cel mai mare secret, episcopul Hossu
nedînd la întoarcere nici o lãmurire verbalã sau scrisã clerului supe-
rior. Aceºtia au putut afla doar cã episcopii au fost unitari în atitudi-
nea luatã ºi cã fiecare episcop urma ca, în duminica Rusaliilor, sã
predice credincioºilor «calea de urmat»”. N e este cunoscut ºi conþi-
nutul  pastoralei hotãrîte la Oradea. Ea e intitulatã Clerul ºi credin-
c io ºii Bisericii Române Unite. Cuvînt de mãrturie pentru ceasul
de faþã.  Poartã data de 24 iulie 1948 ºi e semnatã de Valeriu Traian
Frenþiu, Alexandru Rusu, Iuliu Hossu, Ioan Bãlan ºi Ioan Suciu. A
fost trimisã, în copie, de cãtre Direcþia Generalã a Siguranþei Statului,
Serv. I, Bir. 6, la 12 august 1948, Ministerului Cultelor, Cabinetului
m inistrului, cu urmãtoarele observaþii ºi propuneri: „Biserica Ro-
mânã Unitã rãspîndeºte printre credincioºi o circularã pe cinci pa-
g ini, semnatã de toþi episcopii greco-catolici prin care se aratã poziþia
acestei biserici faþã de propunerea de a reveni la Biserica ortodoxã.
Întrucît acþiunea episcopilor uniþi este de naturã a agita spiritele, vã
rugãm sã binevoiþi a dispune sã se atragã atenþia Bisericii Unite de a
nu m ai rãspîndi asemenea circulare fãrã apobarea Dvs. În caz con-
trariu, Ministerul Afacerilor Interne va fi pus în situaþia de a lua sin-
gur mãsurile necesare”. Implicarea organelor Ministerului Afacerilor
Interne în procesul de „unificare” al bisericilor româneºti este evi-
dentã.

Aceeaºi notã menþioneazã cã episcopul Hossu, în urma conferin-
þei  de la Oradea, a fost la Bucureºti „pentru a prezenta memoriu asu-
p ra p roblemei unirii bisericilor ºi pentru a cere ca: clerul sã nu fie
persecutat” ºi cã s-a întors la 14 iulie „foarte mulþumit de audienþa
avutã la primul ministru”. Nici nu e de mirare, cãci Petru Groza a ex-
celat în promisiuni neonorate.

Conferinþa episcopalã de la Oradea a hotãrît ca episcopii sã conti-
nue acþiunile de apãrare a credinþei ºi Bisericii Unite. O notã infor-
mativã din 21 iunie ºi un raport al Siguranþei din Cluj, întocmit la
aceeaºi datã, reproduc pasaje din cuvîntarea episcopului în catedrala
din Cluj, de Rusalii, ºi formuleazã aprecieri privind BRU. Ambele do-
cumente au ajuns la Bucureºti la 28 iunie 1948. Cuvîntarea episco-
pului a fost consideratã o replicã la propunerea patriarhului
Justinian: „Catedrala era ticsitã de credincioºi iar vocea ridicatã astfel
încît, la sfîrºitul ei, Episcopul rãguºise complet”. Sînt reproduse pe
larg pasaje din aceastã cuvîntare: „Astãzi, cînd serbãm Sfintele Rusa-
lii, aþi auzit ºi alte ºtiri cãrora nu este permis ca sã le daþi crezare.
A devãrul este cã am fost chemaþi sã ne unim. Dar cum? Apoi, a conti-
nuat ironic, ‘frãþeºte’. Apoi da, tot frãþeºte rãspundem ºi noi: Noi
ºtim, simþim ºi credem cu tãrie cã facem parte din adevãrata bisericã
a lui  Christos. Aceasta este convingerea noastrã sfîntã. Este adevãrat
cã între cele douã biserici româneºti, dacã am vorbi în procente, am
putea spune cã 96% ne asemãnãm. Deci în puþine ne separãm. Dar
tot atît de adevãrat este cã noi deþinem tezaurul adevãratei credinþe.
Cãci Biserica lui Christos este una singurã ºi numai una. Sfîntul
 Petru a fost unul ºi acolo unde a fost el, acolo este ºi adevãrata Biseri-
cã a lui Christos. De dragul nimãnui nu vom deveni trãdãtori. De
dragul nimãnui de pe pãmînt noi nu ne vom pãrãsi credinþa maicii
noastre Roma”. R aportul precizeazã cã episcopul era înconjurat de
un cerc larg de canonici, preoþi ºi laici, remarcînd prezenþa canonici-
lor Avram, Chertes, Pura, a preoþilor Alexandru Nicula, Virgil Bãliban,
Gheorghe Forna, Coriolan Suciu, a dr. Liviu Pop, a medicului Liviu
Telia, a dr. Petre Rebreanu, acuzaþi de colportarea ºtirilor anglo-ame-
ricane. Raportul conchide: „Din cele expuse mai sus, rezultã cã Bise-
rica Greco-Catolicã nu numai datoritã intereselor de castã ale preoþi-
mii – ci ºi datoritã împrejurãrilor specifice arãtate, s-a transformat
într-un puternic instrument al lagãrului imperialist ºi al reacþiunii
interne de acþiune împotriva regimului democrat popular de la noi.
A ceastã acþiune, episcopul Hossu o duce cu ajutorul camarilei, prin
care dominã viaþa Bisericii Unite din regiunea sa, ca ºi prin protopo-
pii cu care vine destul de des în contact. Aceºtia, la rîndul lor, duc in-
f luenþa episcopului asupra preoþilor ºi credincioºilor de la sate”.

De la Sibiu, la 27 august 1948, a fost trimisã o notã informativã
asupra acþiunilor desfãºurate de episcopul Ioan Suciu prin localitãþi-
le  judeþului. Episcopul se afla într-o vizitaþie canonicã ºi, dupã cum
rez ultã din notã, pretutindeni a fost primit de credincioºi cu mare în-

sufleþire, episcopul þinînd cîte 3-4 predici pe zi. În comuna Orlat, de
pildã, a fost întîmpinat de însuºi primarul comunei, care i-a declarat
în auzul tuturor „cã deºi primar, el este înainte de toate fiu credin-
c ios al  Bisericii Catolice pe care o va apãra ºi nu o va pãrãsi niciodatã.
A u fost” – continuã nota – „multe comune unde i-au ieºit în întîmpi-
nare ºi ortodocºi pe care i-a binecuvîntat de asemenea”. Vizitaþiile
s- au desfãºurat „în spiritul ºi sub ocrotirea Maicii Domnului”, iar
episcopul a împãrþit iconiþe ºi a fãcut rugãciuni, cerînd tuturor sã se
punã sub  scutul Sfintei Fecioare „pentru vremurile care vor veni. Are
succes cu predicile fiind un orator cu mult talent ºi vervã. Se pricepe
sã construiascã cu multã uºurinþã fraze aparent nevinovate însã ca-
re,  în fond, sunt cu mult subînþeles”. Din rapoarte rezultã cu eviden-
þã tãria de credinþã a episcopului, care le spunea tuturor cã „este pre-
gãti t  sufleteºte pentru oriºice, chiar sã fie arestat. A dat dispoziþii pro-
topop i lor ca nici unul sã nu încerce sã-ºi pãrãseascã credinþa, ci sã
f ie  o pildã vie în faþa celorlalþi preoþi ºi a credincioºilor. Dacã cineva
va încerca sã le ia bisericile pentru vreun alt cult, sã protesteze, însã
sã nu depunã rezistenþã fizicã, ci doar moralã”. Episcopul a fãcut ºi

alte vizitaþii canonice în arhidiecezã, deºi prefectul de Blaj a încercat
sã- l împiedice sã le mai facã, cel puþin o vreme. El i-a rãspuns însã cã
„nu existã putere lumeascã care sã-l poatã abate de la îndatorirea sa
de a se îngriji de sufletul credincioºilor sãi ºi cã el nu înþelege sã ce-
deze decît în faþa forþei brutale. „Atunci – continuã informatorul –
prefectul a încercat sã zãdãrniceascã vizitele, risipind oamenii ºi con-
f i sc înd trãsurile care trebuiau sã-l transporte. Cu toate acestea, el ºi-a
îndeplinit programul de vizite.” Nota recunoaºte cã „pretutindeni
unde merge este supravegheat de jandarmi ºi oamenii regimului.
Este însã greu sã-l surprindã asupra vreunui fapt concret, cãci ºtie sã
ascundã subînþelesul frazelor sale în texte biblice”.

Noua lege a cultelor a determinat organizarea unei noi conferinþe
episcopale, în zilele de 26-28 august, tot la Oradea. În primele douã
z i le au participat episcopii români uniþi, iar în ziua a treia ºi episcopii
rom ano -catolici de Alba Iulia, Iaºi ºi Satu Mare. Douã probleme au
stat în atenþia conferinþei: efectul legii cultelor asupra ºcolilor confe-
sionale ºi prevederile aceleiaºi legi în privinþa numãrului de 750.000
de credincioºi care „revin” unui episcop. Conferinþa a hotãrît redac-
tarea unor memorii ºi trimiterea lor lui Petru Groza, Stanciu Stoian,
Vasile Luca ºi Ana Pauker.

La mijlocul lui septembrie 1948, în zilele de 14-16, episcopul
Ioan Suciu strãbate satele din vechile raioane Gherla, Bistriþa ºi Lu-
duº: Bãdeºti, Visuia, Miceºti, Stupini, Fîntînele, Silivaºul de Cîmpie,
Cãtina, Sîmboeni. În ultima localitate se va întîmpla ºi prima aresta-
re a episcopului. Arestarea are loc la capãtul unui drum triumfal. O
notã informativã din 16 sept. relateazã cã „în ziua de 12 septembrie
a.c. a fost în comunele Sînmihai ºi Bãdeºti, iar în ziua de 13 sept.
1948  a fost în comuna Miceºti. În toate trei comunele a fost primit de
cãtre cetãþenii din sat cãlãri pe cai ºi un car tras de 6 boi. Cu aproxi-
maþie, în fiecare comunã a fost întîmpinat de cca. 500 de persoane.
/ . ../ În ziua de 14 septembrie 1948 a sosit în comuna Visuia, întîmpi-
nat fiind de 6 cãlãreþi în costume naþionale, un car tras de 6 boi ºi
cca. 600 persoane”. Tot în 14 sept. „a ajuns în comuna Fîntînele un-
de a fost primit de cca. 600 oameni bine organizaþi de cãtre învãþãto-
rul  Berbecaru Iacob, au fost 12 cãlãreþi în costume naþionale, douã
care cu 6 boi frumos ornamentate”. În ultimul loc de închinare, la
slujba religioasã oficiatã în biserica din Cãtina, în prezenþa a cca. 400
de credincioºi, episcopul va spune în predicã „sã ne rugãm pentru
conducãtorii vremelnici de astãzi sã nu ne ducã la mai rãu”. În dru-
mul de la Cãtina la Sîmboeni, se spune în notã, „a fost ridicat de or-



s ub l iniatã de Suveranii Pontifi, recunoscutã ºi respectatã în
Polonia-Lituania, egalitatea de statut dintre pãstorii spirituali ºi cre-
dincioºii numitelor denominaþiuni catolice trebuia sã devinã obliga-
toriu realitate ºi în Ungaria de nord-est. Altminteri, spune Olsavszky,
p reoþii uniþi nu vor înceta niciodatã sã fie victimele deciziilor arbitra-
re ale confraþilor lor, romano-catolici. ªi acesta nu era singurul peri-
col. Însãºi formula greco-catolicã se afla în primejdie, dovadã recen-
ta miºcare anti-unire din comitatul Bihor. Reþinîndu-i semnificaþia,
ep isco pul n-a ezitat sã lanseze un avertisment dur: „unde nu e egali-
tate, poate triumfa schisma”. Altfel spus, acolo unde identitatea Bi-
sericii greco-catolice nu era marcatã ºi printr-un episcopat propriu,
iar clerul unit nu beneficia pe de-a-ntregul de tratamentul cuvenit
unui sacerdot recept, corozivul discurs al corifeilor ortodocºi avea
to ate ºansele sã fie ascultat ºi urmat.

Patetica demonstraþie fãcutã de Manuel Olsavszky n-a reuºit sã
determine însã o modificare notabilã a situaþiei. La 16 septembrie
1756, Maria Tereza le-a cerut episcopilor de la Eger ºi Muncaci sã se
reconcilieze. Ultimul, în calitate de vicar ritual, trebuia sã se resem-
neze, recunoscînd, iarãºi, supremaþia ierarhului romano-catolic. Fi-
reºte, soluþia terezianã a readus lucrurile în punctul de unde porni-
se întreaga disputã. În consecinþã, în deceniul imediat urmãtor, do-
sarul diferendului s-a îmbogãþit cu noi piese. Tot atunci, Biserica
g reco-catolicã din zonã a ajuns sã se confrunte cu douã crize prileju-
i te de propaganda „schismaticã”: una, în comitatul Satu Mare, în
anul 1761, ºi alta, în tîrgul Dorog, în 1767.

Sensibilizatã de aceastã evoluþie nefericitã a lucrurilor, Curtea de
la Viena ºi-a asumat într-un final rolul de avocat al canonizãrii epis-
copiei de Muncaci. În a doua jumãtate a deceniului 7 al veacului
X VI I I, pentru ea devenise limpede cã un atare pas slujea mai bine in-
teresele catolicismului în regiune. De abia în acel moment monar-
hia a abandonat vechiul sãu punct de vedere asupra raporturilor ie-
rarhice dintre episcopii romano ºi greco-catolici din nord-estul
Ungariei. El contribuise din plin la alimentarea ideii cã, în definitiv,
uniþii de acolo nu erau altceva decît niºte catolici de rangul doi.
Note
*   Acest fragment face parte din cartea intitulatã Naºterea unei Biserici

(Biserica greco-catolicã din comitatul Satu Mare în prima jumãtate a se-
colului XVIII), aflatã în pregãtire la editura Presa Universitarã Clujeanã.
Ea reconstituie istoria cvasi-necunoscutã a parohiilor româneºti din-
tr-un þinut situat pe atunci în hotarele Ungariei habsburgice, þinut în ca-
re ideea unirii cu Biserica romanã nu numai cã a fost promovatã de niº-
te vlãdici „strãini” (vlãdicii de la Muncaci), dar a ºi pãtruns în rîndul cle-
rului „valah” cu aproximativ un deceniu mai devreme decît în mijlocul
celui din Principatul Transilvania.

1    Fragment din prima „diploma leopoldina a unirii” (16 februarie 1699):
A. Freyberger, Relatare istoricã despre unirea bisericii româneºti cu bi-
serica Romei, ed. Clusium, 1996, p. 59. Pasajul reitereazã o idee susþi-
nutã de monarh în patenta din 23 august 1692: A. Hodinka, A munkácsi
gör. szert. püspökség okmánytára, vol. I, Ungvár, 1911, p. 347-349.

2    J. Duliskovici, Istoriceskija Certî Ugro-Ruskih, vol. III, Ungvar, 1877, p.
151-153.

3    Magyar Országos Levéltár, C 40, 182 cs., fasc. 30, nr. 971. Documentul a
fost pus în paginã la Mária Pócs, în data de 26 iulie 1753.
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Camil MUREªANU

Liniºti-se-vor apele?…

De mai bine de un secol, ºtiinþa istoricã se aflã într-un stadiu de re-
considerare a posibilitãþilor de a emite judecãþi de valoare riguros
„obiective”. Ea acceptã faptul cã imaginile pe care le oferã despre
evenimentele trecutului sînt variabile ºi relative, în raport de menta-
litatea unei epoci, de confluenþa unei pluralitãþi de factori sociali,
cultural-politici ºi psihologici.

Î n i storia româneascã, printre evenimentele exemplare sub acest
aspect, se înscrie unirea religioasã de la 1698-1700, aderarea unei
pãrþi însemnate a românilor ardeleni la Biserica Romei.

Calea dezbaterilor în jurul semnificaþiilor sale este de-acum atît de
bãtãtoritã, încît cel solicitat a se mai pronunþa încearcã un sentiment
de jenã în faþa dificultãþii de a evita repetarea a ceea ce s-a spus de ne-
numãrate ori, cu competenþã, cu patimã sau cu naivitate.

Nu se va mai gãsi astãzi nici o minte lucidã care sã nege cã per-
spectivele intelectuale deschise, treptat, tot mai larg, membrilor Bi-
sericii Unite, au contribuit esenþial la formularea de cãtre episcopul
 Inocenþiu Micu-Klein a celui dintîi program de emancipare politicã
a românilor ardeleni, la dezvoltarea conºtiinþei naþionale, pe baza
argumentelor istorice ºi filologice aduse de învãþaþii „ªcolii Ardele-
ne”, la implantarea ideii mobilizatoare a latinitãþii limbii ºi poporu-
lui  român, la elaborarea actului crucial care a primit (de la adver-
s ari…) numele de „Supplex Libellus Valachorum”, la întemeierea
ºi la consolidarea – cu un rol esenþial în formarea intelectualitãþii
româneºti – a ºcolilor din Blaj ºi din alte centre, la susþinerea prin
cît mai multe mijloace a luptei pentru emancipare ºi unitate naþio-
nalã, pînã la 1918.

Ovidiu GHITTA

Catolici de rangul doi?*

Statutul social-juridic al preoþilor ruteni ºi români din nord-estul
Ungariei care acceptaserã unirea cu Biserica romanã fusese imagi-
nat în mediile aulice în conformitate cu o paradigmã. Mai de fiecare
datã cînd s-au referit la prerogativele ºi libertãþile respectivilor popi,
documentele elaborate în ambianþa Curþii de la Viena, începînd cu
epo ca lui Leopold I, au insistat apãsat pe o idee: identitatea acestui
statut cu cel al clerului romano-catolic. Îndrãzneþul punct de vedere
al monarhiei asupra locului ºi tratamentului cuvenit în societate sa-
cerdoþilor greco-catolici avea o justificare foarte precisã. Fiind „mã-
dulare ale aceluiaºi trup”, „bisericile, feþele bisericeºti ºi bunurile
celor de ritul grecesc uniþi cu Sfînta Bisericã Romanã (...) trebuie sã
se bucure exact de aceeaºi imunitate ecleziasticã, de care se cunoaº-
te cã se folosesc ºi se bucurã efectiv, dupã prescripþia sfintelor canoa-
ne ºi prin consimþãmîntul, indulgenþa ºi privilegiile principilor pã-
mînteºti, biserica, feþele bisericeºti ºi bunurile credincioºilor de ritul
latin al Sfintei Biserici Romane”1. Motivul fundamental aflat în spa-
tele unui atare mod de a privi lucrurile rezidã în faptul cã stimularea
resurecþiei catolicismului în Ungaria stãtea, atît în obiectivul politicii
religioase a Casei de Austria, cît ºi în cel al demersurilor întreprinse
de ea în numele „intereselor de stat”.

Cunoscînd aceastã poziþie de principiu a suveranilor Habsburgi în
timpul cãrora ideea unirii a început sã devinã realitate instituþionalã
în monarhie, ne putem întreba dacã acþiunile desfãºurate de ei în
sprijinul drepturilor preoþimii catolice din regat au dezvãluit, de fieca-
re datã, o raportare echidistantã la cele douã categorii de clerici su-
puºi autoritãþii spirituale a Suveranului Pontif. În stadiul actual al cu-
noaºterii, analizînd strict declaraþiile ºi iniþiativele oficiale puse în
slujba apãrãrii statutului social-juridic al parohilor uniþi, rãspunsul
este afirmativ. Cu toate cã uneori n-au avut efectul scontat, tentativele
intermitente ale autoritãþilor statului de a impune pretutindeni, fie re-
spectarea imunitãþilor fiscale ºi a scutirilor de sarcinile senioriale ale
preoþilor greco-catolici, fie obligativitatea dotãrii parohiilor cu loturi
de pãmînt, fie practica deferirii sacerdoþilor culpabili exclusiv justiþiei
ec leziastice, denotã cã s-a luat în calcul un singur model, o unicã mã-
surã. Lucru dovedit, de altminteri, ºi de iniþiativa salarizãrii unor sa-
cerdoþi uniþi, în virtutea apartenenþei lor la marele corp clerical cato-
lic. Prin urmare, se poate conchide cã, atunci cînd în dezbatere s-a
aflat problema imunitãþilor ecleziastice, semnalele trimise în teritoriu
de cãtre înaltele organe ale puterii n-au conþinut aluzii sau îndemnuri
la discriminãri între sacerdoþii celor douã denominaþiuni catolice.
Dimpotrivã, ele constituie mãrturii ale încercãrilor statului de a inter-
veni  modelator într-un domeniu grevat de conservatorism, de inerþie,
de atitudini osificate faþã de „celãlalt”. Nobilimea comitatensã era îm-
bolditã sã se raporteze la popa unit ca la un adevãrat preot catolic.

Tem a libertãþilor ºi a scutirilor aferente statutului social-juridic al
clerului greco-catolic n-a fost însã singura faþã de care suveranii din
Casa de Austria ºi-au exprimat poziþia în prima jumãtate a veacului
XVIII. Ei s-au prevalat de dreptul lor de patronat bisericesc în Unga-
ria ºi pentru a-ºi exprima ºi susþine punctul de vedere în privinþa ra-
porturilor ierarhice dintre episcopii „latini” din regat ºi cei uniþi. În
mod evident, ori de cîte ori au ridicat aceastã problemã, poziþia lor
faþã de cele douã categorii de catolici n-a mai fost echidistantã.
Uneori deschis, alteori discret, monarhia a susþinut ambiþia ierarhi-
lor romano-catolici maghiari de a-i tutela pe neofiþii de rit grec. De
pildã, cu toate cã, „de iure”, toþi episcopii ruteni care au stat la
Muncaci între 1716-1771 au avut din partea papalitãþii mandat de
vicari apostolici, „de facto”, începînd cu Genadius Bizanczy, ei au
ajuns (cu sprijinul decisiv al braþului secular) sã fie constrînºi sã
funcþioneze sub jurisdicþia ordinarã a episcopului latin de la Eger ca
vicari rituali. Mesajul indus prin recurgerea la acea soluþie era clar:
vlãdica greco-catolic nu putea fi egal în prerogative cu prelatul roma-
no-catolic, ci doar subordonatul lui. Fãrã a exclude posibilitatea ca
ati tudinea binevoitoare a lui Carol VI ºi a Mariei Tereza faþã de ten-
d inþele hegemonice ale episcopatului de Eger sã fi fost dictatã de fap-
tul  cã, în forul lor interior, ei îi priveau pe uniþi ca pe niºte catolici de
rang inferior, ce trebuiau þinuþi neapãrat sub controlul vigilent al ie-
rarhiei bisericeºti latine, cred cã linia de conduitã a Curþii de la Viena
în aceastã problemã s-a fundamentat pe considerente pragmatice.
Altminteri ne putem întreba: dacã partizanatul confesional ar fi fost
determinant în stabilirea respectivei poziþii de principiu a statului,
atunci cum s-ar explica intervenþia aceleaºi instituþii în sprijinul în-
fiinþãrii diecezei greco-catolice româneºti din Ardeal? În cazul Unga-
riei , monarhia ºi-a articulat strategia în funcþie de douã mari þinte.
Pînã la un moment dat, ea a agreat un asemenea raport instituþional
între „latini” ºi uniþi, pe de o parte, din dorinþa de a întãri baza de-
mograficã a unor episcopate romano-catolice din regat (Eger,
Zagreb, Oradea), iar, pe de alta, din nevoia vitalã de a-ºi asigura (sau
de a nu pierde) sprijinul politic al influenþilor prelaþi latini ºi, prin
relaþiile lor de rudenie, al magnaþilor. Cã acest din urmã interes a
cîntãrit foarte greu în balanþã o dovedeºte, prin contrast, deja pome-
ni tul exemplu al Transilvaniei. Acolo, extrem de firava însemnãtate
politicã a ierarhiei  bisericeºti romano-catolice locale i-a dat Curþii
de la Viena mînã liberã pentru a acþiona pe lîngã Sfîntul Scaun în ve-

derea canonizãrii episcopiei greco-catolice de Alba Iulia-Fãgãraº, în-
cã într-o fazã timpurie a organizãrii Bisericii unite din principat.

Aºadar, discursul oficial învedera douã tipuri de raportare a mo-
narhiei la slujitorii Bisericii greco-catolice din Ungaria. Primul se în-
temeia pe ideea egalitãþii de statut social-juridic a preoþilor catolici,
indiferent de rit. Cel de-al doilea, dimpotrivã, era bazat pe acceptarea
soluþiei subordonãrii arhiereilor ºi parohilor greco-catolici faþã de
episcopii latini. Observãm cã, simultan, referirile aulice la clericul
unit reuºiserã isprava de a-l configura antinomic: ca un catolic cu
drep turi depline, dar ºi ca un catolic de rangul doi. În mod logic, coe-
x istenþa celor douã mesaje contradictorii n-avea cum sã conducã în
timp, în Ungaria, la o recunoaºtere socialã unanimã a sacerdotului
uni t ca egal în prerogative cu confratele sãu latin; aceasta ºi fiindcã în
calea respectivei inovaþii stãteau oricum factori perturbatori (vigoarea
autonomiilor locale, perpetuarea vechilor mentalitãþi de Stare, parti-
z anatul calvin exprimat de mare parte a nobilimii din comitate etc.).

La capitolul imunitãþi ecleziastice, bunãoarã, în pofida eforturilor
depuse de suverani, realizãrile au fost mediocre. Din cîte cunoaºtem
p înã acum rezultã cã cei mai mulþi dintre preoþii uniþi care au activat
în primii ºaizeci de ani ai secolului XVIII n-au prea simþit urmãrile
faptului cã împãrtãºeau aceeaºi credinþã cu împãratul. Circumstan-
þele din teritoriu au fãcut ca egalitatea lor în prerogative ºi scutiri cu
sacerdotul romano-catolic sã rãmînã, în numeroase cazuri, înscrisã
doar pe hîrtie.

Din perspectiva intereselor pe termen lung ale monarhiei, nici
aºezarea greco-catolicilor sub tutela latinã localã n-a fost mai rodni-
cã. Diferenþele de statut ecleziastic dintre pãrþile ce compuneau res-
pec tiva relaþie devenirã treptat sursa unor ambiþii, frustrãri sau ten-
siuni extrem de pãgubitoare pentru cauza catolicã. Neînþelegerile au
atins cîteva momente de vîrf în deceniilor 5 si 6 ale secolului XVIII.
Atunci, exerciþiile de autoritate ale episcopului Barkoczy faþã de vlã-
dica de la Muncaci, dirijarea înspre colegiul diecezan de la Eger a
fo ndurilor menite a-i ajuta pe seminariºtii uniþi, constrîngerea cre-
dincioºilor ruteni sau români sã achite dijma cuvenitã clerului latin
sau prohibirea administrãrii unor sacramente de cãtre popii uniþi au
dovedit din plin la ce excese putea conduce acel raport de subordo-
nare ierarhicã; un raport care a încurajat manifestãrile paterna-
list-posesive ale corpului sacerdotal romano-catolic faþã de cel unit.
În loc ca dezideratul edificãrii sentimentului de solidaritate fraternã
între clericii celor douã denominaþiuni catolice sã se împlineascã,
p rin asemenea practici s-au obþinut efecte inverse. Înºtiinþatã despre
toate acestea la începutul anilor ‘50, Maria Tereza a solicitat curma-
rea imediatã a tratamentului discriminatoriu ºi a abuzurilor cu care
se confruntase o parte a preoþimii greco-catolice din nord-estul Un-
gariei .  Pentru ca ele sã înceteze însã cu adevãrat, nu erau de ajuns
avertismentele date prin rescripte prea-înalte parohilor sau nobililor
romano-catolici culpabili. Trebuia eliminat însuºi elementul care
m arca atît de net inegalitatea dintre sacerdoþii celor douã rituri, în-
curajînd raportarea la unit, ca la un catolic de rang inferior. În anul
1750, un „Libellus supplex” adresat Sfîntului Pãrinte de „clerul ru-
tean” propunea soluþia: emanciparea episcopului lor de sub nefi-
reasca tutelã impusã de ierarhul de la Eger, þinînd cont de faptul cã
m andatul de vicar apostolic (pe care arhiereul rutean îl primise în
momentul numirii sale) îl subordona direct Suveranului Pontif2. Sa-
tisfacerea acestei cereri ar fi consfinþit autonomizarea Bisericii unite
d in pãrþile septentrionale ale regatului. În mod explicit, Maria Tereza
a respins atunci ideea, demonstrînd astfel cã monarhia era încã par-
ti z ana unor atare raporturi ierarhice între latini ºi greco-catolici. Trei
ani mai tîrziu, subiectul fu redeschis de episcopul de la Muncaci,
 Manuel Olsavszky3. Bine informat, el a inserat în text o serie de refe-
rinþe documentare ºi exemple pentru a demonstra cã nu mai existau
de multã vreme temeiuri de drept canonic care sã justifice plasarea
„grecilor” sub jurisdicþia ecleziasticã romano-catolicã localã. Mai
m ult, vlãdica a adus în discuþie înscrisuri papale ce vorbeau despre
fap tul cã ritul grec ºi cel roman se bucurau de aceeaºi preþuire din
partea conducerii Bisericii catolice. Concluzia se putea trage lesne:



nuat sã comunice ºi sã se organizeze într-o reþea subteranã, asemeni
pînzei freatice care alimenta întreaga Transilvanie, ºi nu numai cu
energiile spirituale proprii Bisericii unite.

Cîteva momente esenþiale pentru normalizarea vieþii Bisericii ro-
mâne unite greco-catolice se cer amintite: în primul rînd ieºirea din
catacombele persecuþiei, imediat dupã decembrie 1989. În oraºul
meu, Cluj, îmi amintesc de îndemnul pãrintelui Tertulian Langa de
a ne regãsi în libertate cei care frecventam, pe ascuns, Biserica pia-
riºtilor, înainte de 1989; de a ne aduna, fãrã teamã acum, dar ºi fãrã
acoperiº, deocamdatã sub cerul liber din imediata apropiere a statu-
i i  lui Mathias Corvin. Au urmat, dupã obþinerea libertãþii de manifes-
tare a confesiunii greco-catolice, o serie lungã de cereri repetate de
restituire a bisericilor confiscate de stat, refuzul ºi tergiversãrile,
exasperarea ºi, în fine, victoria retrocedãrii catedralei „Schimbarea
la faþã” din oraºul Cluj, construirea catedralei „Sfînta Cruce” la Baia
Mare, înãlþarea multor biserici mai mici, la Moliset sau la Alba-Iulia,
recent sfinþirea altei biserici centrale ca poziþie în acelaºi oraº nor-
d ic, capitala de reºedinþã a Maramureºului aºa de energic, dedicate
Sfintei Maria. Au fost restituite din vechiul patrimoniu bisericesc gre-
co-catolic alte cîteva lãcaºuri la Lugoj ºi în alte cîteva localitãþi, puþi-
ne faþã de cererea deaptã a celor în drept sã-ºi redobîndeascã biseri-
cile lor. Reînfiinþarea episcopiilor ºi a institutelor teologice de grad
universitar la Blaj, Oradea ºi Cluj, vizitele la Roma ºi la diferite confe-
rinþe episcopale ºi întîlniri ºi dialoguri ecumenice, reapariþia unor
publicaþii interbelice într-o formã nouã Viaþa creºtinã sau AGRU ar-
hidiecezan la Târgu-Mureº, editarea sau reeditarea unor lucrãri cu-
noscute ºi apreciate de generaþia pãrinþilor ºi bunicilor noºtri, de la
cãrþile episcopului Ioan Suciu despre tinereþe, la cartea adresatã ti-
nerilor de cardinalul Alexandru Todea, toate au reafirmat voinþa de a
rec lãdi durabil o moralã ºi o sensibiliate autentic creºtine deschise
„semnelor vremii”, pentru a-L cita pe Sfîntul Pãrinte. Întîlnirile tine-
rilor catolici din întreaga þarã, de unde nu au lipsit credincioºi din
Moldova sau din afara graniþelor þãrii, tineri catolici, delegaþi ºi ie-
rarhi, au condus, pe lîngã protocolul celor douã biserici, tratativele
oficiale ºi discuþiile mai vechi, cred, la întîlnirea din 1999, de la Bu-
cureºti, a lui Ioan Paul al II-lea cu credincioºi catolici, dar ºi orto-
docºi, cu oficialitãþile Bisericii Ortodoxe Române, dar ºi cu o mulþi-
me entuziasmatã de vizita Papei, mulþime de tineri mai ales, care
scanda „Unitate, Unitate”, aºa cum Suveranul Pontif îºi va reaminti
ºi  ne va reaminti cu diferite ocazii. Fãrã îndoialã, momentul de vîrf a
fost de departe cel al întîlnirii din mai 1999 cu Sfîntul Pãrinte la Bu-
cureºti, cînd mulþi membri ai Bisericii Ortodoxe Române au putut
constata pe viu înþelepciunea papei de origine slavã, umilinþa apos-
tolicã a ierarhului roman, îmbrãþiºarea ecumenicã sincerã a vicaru-
lui lui Christos, mesajul de autenticã iubire creºtinã, simplitatea cu-
rajoasã a unui om care a însemnat mult pentru schimbãrile lumii
de dupã 1989.

Aºa cum amintea episcopul de Oradea P. S. Virgil Bercea cu ocazia
întîlnirii responsabililor diecezani AGRU la Baia Mare, la Universita-
tea de varã, þinutã în ambianþa monahalã de pe Dealul Crucii, la mã-
nãstirea surorilor baziliene, laicii sînt chemaþi sã participe mai intens
ºi  mai  amplu la viaþa comunitarã. Biserica sînt ei, alãturi de preoþi,
laic ii trãiesc o adevãratã „preoþie laicã”, în calitatea lor de persoane
care trebuie sã rãspundã vocaþiei lor religioase, însuºirilor regale, sa-
cerdotale ºi profetice, dupã modelul suprem, Christos. Scrisoarea lui
Ioan Paul al Il-lea, „Christi fideles laici” se opreºte în mod special
asupra importanþei miºcãrilor laicilor îndemnaþi sã trãiascã mesajul
evanghelic în condiþiile contemporane.

Biserica greco-catolicã ºi România, în general, consideratã drept
veritabilã punte între Occident ºi Orient, este invitatã sã-ºi desfãºoare
misiunea de a mijloci schimburile de valori, culturale ºi spirituale, în-
tre cele douã aripi ale creºtinãtãþii. În altã scrisoare apostolicã, „Nuovo
millenium ineunte”, comunicatã lumii catolice la închiderea marelui
Jubileu, Sfîntul Pãrinte vorbea despre datoria credincioºilor de a „în-
f lori  acolo unde Dumnezeu ne sãdeºte”, reluînd frumoasele cuvinte
ale sfîntului Francisc de Sales adresate cu înþelepciune doamnei de
Chantal. Aºadar, acolo unde e mai mare nevoie de enegia ºi devoþiunea
fiecãruia. Ori Biserica Unitã are nevoie de „mãrturisitori ai iubirii”,
înainte de toate, de identitatea sa, cum are nevoie experienþa confesio-
nalã, spaþiul fratern ºi expresia celorlalþi, pentru a realiza, dupã în-
demnul Suveranului Pontif „un schimb de daruri între Occident ºi
Orient”. Biserica, adicã întreaga comunitate a creºtinilor, nu va putea
sã se edifice fãrã o profundã „purificare a memoriei”, temelia unei
construcþii comune a mileniului III. Tot Ioan Paul al II lea se bucurã
de fervoarea tinerilor participanþi la întîlniri internaþionale, cum a fost
cea de la Tor Vergata, cu prilejul marelui Jubileu, ori cea de la Paris în
1999, unde din partea greco-catolicilor au vorbit tineri români. Într-a-
devãr, Biserica „trãieºte o primãvarã”, unde tinerii sînt factorii confi-
gurativi ai unei lumi a dialogului ºi internetului, ai ecumenismului,
care nu-ºi uitã trecutul eroic, dar îl asimileazã într-o viziune dinamicã
ºi inventivã, flexibilã ºi proaspãtã, de inspiraþia Spiritului Sfînt.

Recentele întîlniri de la Timiºoara sau Baia Mare a tinerilor greco-
- catolici cu colegii lor de studii ºi credinþã, cu romano-catolici fran-
cezi, germani, africani, hispanici, dau mãsura deschiderilor de ori-
zont ºi a conlucrãrii pentru o Europã ºi o lume a valorilor comune
creºtine. O forþã a contemporaneitãþii noastre tensionate, tineretul
catolic încearcã sã descifreze „semnele timpului”, sã intuiascã mer-
sul  în istorie al Providenþei, cu entuziasmul ºi dãruirea specifice tine-
reþii spirituale.
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Adrian POPESCU

Identitate
ºi universalitate

Unirea de la 1700 a deschis, aºa cum ºtim, posibilitatea racordãrii
Transilvaniei cu cultura occidentalã, pãstrîndu-se, totuºi, un spirit al
locului, o componentã specificã, naþionalã, în fond, un substrat latin,
redescoperit ºi exaltat de corifeii ªcolii Ardelene. Era astfel asiguratã
atî t universalitatea, prin credinþa catolicã, cît ºi descoperirea ºi con-
ºtientizarea lucidã a energiilor creatoare ºi întemeietoare ale unei
p rovincii a Imperiului Habsburgic. Mai mult ale unui oraº, real ºi
simbolic. Blajul devenea – datoritã ºcolilor sale, ºi apoi Institutului
de teologie – un centru al culturii care va iradia în întreaga arie locui-
tã de români, dincolo de Carpaþi, în Principate. Micul oraº de pe Tîr-
nave ajunge, graþie Unirii de la 1700, la rangul unei cetãþi spirituale.
În perioada interbelicã, la Blaj se învãþa la nivelul marilor facultãþi de
teologie din Apus, tratatele de dogmaticã sau de moralã, cele ale lui
Vasile Suciu sau Ioan Suciu, lucrãri originale, valoroase, atingînd exi-
genþele învãþãmîntului catolic european. Predau mulþi doctori în teo-
logie la Roma, existau cãlugãrii asumpþioniºti, la care va ucenici ºi
 Nicolae Balotã, existau congregaþii, unele reapãrute dupã 1989, ca ºi
cea a Maicii Domnului, a bazilienilor, o bibliotecã solidã cu un preþios
fond de carte veche aparþinînd lingvistului umanist Timotei Cipariu.
Blajul organizeazã exerciþii spirituale ºi pelerinaje, inclusiv la Roma,
întîlniri culturale, conferinþe. Intelectuali ºi preoþi, elevi ºi orãºeni, þã-
rani  simpli ºi meºteºugari îºi unesc eforturile pentru a da strãlucire
locului . La Blaj, în secolul al XVIII-lea, se construiesc instituþii ºi se
formeazã eminenþi preoþi-profesori, se edificã temeinic o structurã
modernã în spirit catolic, dar ºi iluminist, se configureazã linile direc-
toare ale unui concept de culturã religioasã europeanã. Toþi lucreazã
dupã puteri, încrezãtori în Providenþã, o atmosferã spiritualã care, în
parte, a supravieþuit. Cum era aceasta ne-o spun istoricii, de la Iorga
la cei de azi, Camil Mureºanu, sau Ovidiu Ghitta. În esenþã, era un cli-
mat de emulaþie ºi mîndrie de a aparþine lumii, de a depãºi localis-
mul, de a aparþine, în fond, universalitãþii prin credinþa universalã,
catolicã. În cumplita noapte a interdicþiei ºi apoi a persecuþiei Biseri-
cii Unite, dupã 1948, tocmai pe temeiul acestei apartenenþe la univer-
salitate, preoþii ºi episcopii greco-catolici, fideli jurãmîntului lor Bise-
ricii Romei, au fost acuzaþi, încarceraþi, persecutaþi ºi martirizaþi. Ni-
c iunul dintre episcopi nu a trãdat legãmîntul acesta de apartenenþã la
moºtenirea lui Petru. Toþi episcopii uniþi, de la P. S. Vasile Aftenie, pri-
mul martirizat, decedat în 1950, la Cardinalul Iuliu Hossu, decedat în
1970, ca ºi credincioºii, mii de anonimi, numeroase cãlugãriþe ale di-
verselor confrerii, ºi cãlugãri basilieni, preoþi din satele transilvane,
toþi ºi-au pãstrat credinþa greco-catolicã, în ciuda teroarei ºi a presiu-
ni lor, a închisorilor ºi a metodelor dure ale unui stat totalitar, comu-
nist ºi ateu.

Dupã 1989, aceste legãturi cu Biserica Romei, dar ºi cu tot ceea ce
înseamnã spiritualitate creºtinã de sorginte occidentalã, au fost re-
luate nu dintr-un punct mort, ci dintr-o tradiþie care a continuat sã
supravieþuiascã subteran, aºa cum liturghiile clandestine, botezurile
ºi  cununiile nu au încetat sã fie oficiate de preoþii greco-catolici în se-
c ret.  Nu de puþine ori solidaritatea fraternã, creºtinã, s-a manifestat
în „libertatea socialistã’’, în relativa libertate supravegheatã, nu doar
în detenþie, unde preoþi romano-catolici, ortodocºi ºi greco-catolici
au conlucrat pentru a învãþa cuvîntul lui Dumnezeu, s-au rugat îm-
preunã ºi au experimentat o formã de ecumenism cu atît mai preþios,
cu cît era neteoretizat, neretorizat, spontan ºi pãtimit acolo, în condi-
þiile catacombelor, amintind primele veacuri ale torþionarilor pãgîni,
c înd creºtinii refuzau sã se închine zeitãþilor oficiale, cultului forþei,
pentru a-ºi salva viaþa de aici. Despre episcopii romano-catolici
Márton Aron sau Durcovici, fraþi de suferinþã în temniþa din Sighet cu
episcopii români uniþi, se povestesc lucruri demne de sinaxare sau
de actele martirice, ºi ele, mai ales, nu doar bunele relaþii dinaintea
persecuþiei, au cimentat fraternizarea în suferinþã pentru Christos,
ind i ferent de confesiune sau naþionalitate. Dacã legãtura cu Cetatea
Vaticanului a rãmas mereu vie în secret, este ºi pentru cã ºi episcopul
de Lugoj, dupã 1989, Ioan Ploscaru, ºi cardinalul de azi, Alexandru
Todea, ºi arhiepiscopul George Guþiu de Cluj-Gherla, ºi alþii au conti-

Cîmpia Libertãþii, al Pronunciamentului de la Blaj, al Memorandu-
mului.

Nici un alt corp constituit al spiritualitãþii româneºti nu-i poate sta
alãturi, la aceleaºi dimensiuni ºi cu aceeaºi disponibilitate a martiriu-
lui , în lupta pentru apãrarea unuia dintre supremele bunuri ale ome-
nirii civilizate: libertatea conºtiinþei.

Oameni i aceºtia au fãcut-o. De-ar fi avut ºi ei, ca orice fiinþã supu-
sã greºelii, pãcatele lor, neºovãirea ºi suferinþa ar fi fost suficiente te-
meiuri pentru a se putea spune cã s-au apropiat de izbãvire, mai în-
tãrind ºi pe semeni, prin pilda lor, spre acelaºi þel.

Dupã trei veacuri, ar cam fi sosit timpul ca incriminãri fãþiºe ori
insidioase sã cedeze locul recunoaºterilor reciproce.

CAMIL MUREªANU s-a nãscut în 1927 la Turda, jud. Cluj. Este profesor
universitar ºi director al Institutului de Istorie al Academiei Române din
Cluj-Napoca. Ultima apariþie: Europa modernã: de la renaºtere la sfîrºit
de mileniu, Cluj, 1997.

E adevãrat însã cã toate aceste înfãptuiri, ºi altele, pe care n-am vo-
it a le insera, din aceeaºi temere de a nu cãdea în plasa repetiþiilor de
rutinã, nu e corect a fi atribuite în exclusivitate Bisericii Unite. De la
un anumit prag al istoriei, ºi Biserica Ortodoxã a fãcut atare progrese,
înc ît ea a putut asuma, în emulaþie cu Biserica Unitã, o parte a acestui
„constructivism” politic ºi cultural pe seama românitãþii ardelene.

N u trebuie neglijat apoi nici acel factor numit, printr-o sintagmã
cam uzatã, „spiritul vremii”, despre care Bariþiu scria cã: „…trece
peste toate cu o rãpejune ce nu suferã nici o împotrivire”.

Deºi e de netãgãduit cã în opera sa complexã, îndreptatã cãtre pro-
pãºirea naþiei române, greco-catolicismul a fost moderat, reformist,
cã a încorporat o dozã de spirit conservator, ce nu putea fi ocolit de o
miºcare cu bazã larg clericalã ºi nici nu voia sã-l evite, totuºi el n-a rã-
mas impenetrabil la marile idei ºi schimbãri din veacurile XVIII ºi XIX.

A asimilat, într-o variantã proprie, Luminismul; a salutat ºi a susþi-
nut unele dintre ideile Revoluþiei franceze: libertatea ºi egalitatea oa-
menilor, desfiinþarea privilegiilor, domnia legii, ameliorarea substan-
þialã a condiþiei materiale, sociale ºi culturale a þãranului: s-a acomo-
dat metodelor luptei în parlament ºi prin presã.

Prin urmare, cineva s-ar putea grãbi sã afirme cã, sub imboldul
acelei „rãpejuni” a spiritului vremii, românii ardeleni ar fi pãºit pe fã-
gaºul emancipãrii politice ºi al progresului cultural, cu sau fãrã apor-
tul Bisericii Unite. Concluzie pripitã (deºi n-a lipsit, chiar dacã mai
puþin tranºant formulatã, de sub pana unor savanþi respectabili), de-
oarece ambianþa universalã designatã prin expresia „spiritul vremii”
constituie un cadru, o condiþie, o ofertã a dezvoltãrii, dar ea singurã
nu tracteazã comunitãþile umane într-o direcþie definitã. E necesar ca
în p rezenþa acesteia sã existe ºi un nucleu receptiv ºi dinamic; el a fost
constituit, o vreme, tot de cele douã biserici, iar, cu timpul, cu ºi mai
multã incisivitate, de intelectualitatea ºi de clasa politicã laicã.

Este verosimil cã acestea din urmã s-ar fi situat, de la o vreme, în
fruntea miºcãrii naþionale politice ºi sociale a poporului român. Au ºi
fãcut-o, de pe la 1870. Dar performanþa lor este relativ tîrzie (iar tre-
cerea timpului ºi ocaziile pierdute „se rãzbunã”) ºi e întrebare dacã,
sub oblãduirea acestei componente predominant laice configuraþia
spiritualã a românitãþii ardelene ar fi fost aceeaºi. Intervine aci nece-
si tatea atenþionãrii asupra circumstanþei cã biserica ºi clerul au dis-
pus de un grad remarcabil de autonomie faþã de puterea de stat, pe
care pãturile societãþii laice nu-l atingeau ºi, s-o spunem deschis, o
parte a lor, chiar dacã restrînsã, era dispusã sã renunþe la el, tentatã
fiind de avantajele „integrãrii” în anturajul oficialitãþii.

Crearea acelui specific al sentimentului naþional ardelenesc, cu
nec lintirea credinþei sale deopotrivã în Dumnezeu ºi în viitorul „naþiei
române”, s-a datorat ºi drumului specific parcurs de acest sentiment,
pe cãrarea îndrumatã de spiritul religios ºi de instituþiile bisericeºti,
cultivînd elevaþia ºi consecvenþa moralei ºi a caracterului.

Dupã cum, cei convinºi de excelenþa rolului pozitiv al Unirii religi-
oase în viaþa poporului român sînt aproape de epuizarea argumente-
lor, la fel ºi contestatarii lui se vãd reduºi la repetarea cam a aceloraºi
teze. Enunþurile acestora nu au devenit, cu trecerea vremii, mai con-
vingãtoare.

S- a spus cã actele de acceptare a Unirii au fost niºte falsuri, pe care
episcopul de la Alba Iulia ºi protopopii sãi le-au semnat fãrã a-ºi da
seama ce fac. Argument pueril, atîta vreme cît, presupunînd cã s-ar
confi rma ipoteza falsului, semnatarii sãi erau de bunã credinþã în a
urma ceea ce ei considerau deja a fi adeziunea lor la Unire, convenitã,
în condiþiile bine cunoscute, cu negociatorii iezuiþi. Nu rezultã cã,
vreodatã, în intervalul de timp urmãtor, semnatarii din 1698 ºi 1700
ar f i  sesizat cã au fost puºi sã semneze niºte acte false, deci cu un con-
þinut neconform cu clauzele acceptate de dînºii. Iar, dacã au existat
unele fricþiuni, marcate de aluzii sau ameninþãri cã s-ar putea renun-
þa la Unire, motivul invocat n-a fost niciodatã acesta, formal, deºi atît
de uºor de adus în discuþie, în contextul unor nemulþumiri cu sub-
strat real. Cînd s-a întîmplat ca aceste acte sã fie amintite, Uniþii s-au
referit la litera lor ºi la nerespectarea acesteia.

Real itatea existenþialã a faptelor este cea care conteazã, nu even-
tualele chiþibuºerii din niºte scripte. Tribunalul Sfîntului Oficiu l-a
condamnat pe Galilei, acesta ºi-a repudiat tezele incriminate (unii îl
hulesc fiindcã, septuagenar ºi orb, n-a preferat soarta lui Giordano
Bruno!), dar, indiferent la aceste incidente, Pãmîntul ºi-a vãzut de
drum în jurul Soarelui.

Am mai combãtut ºi cu alte prilejuri caducitatea opiniei cã Unirea
rel igioasã de la 1700 ar fi fost dãunãtoare, fiindcã a rupt în douã etnia
româneascã. De un asemenea efect se poate vorbi, deºi el n-a avut
manifestãri dramatice, doar pînã cînd sentimentul apartenenþei con-
fesionale a prevalat asupra celui al solidaritãþii naþionale. În alþi ter-
meni, pînã cînd „naþiunea confesionalã” devansa pe aceea cu temelie
etnicã. Dupã ce naþiunea, cu conºtientizarea trecutului comun, a co-
munitãþii limbii ºi aspiraþiilor prezente ºi viitoare, a devenit o „forma
mentis” predominantã, confesiunile au devenit, la rîndul lor, elemen-
te complementare ºi nu agente ale vreunei schisme naþionale.

Au fost oameni care s-au crezut serioºi atunci cînd au susþinut cã
la 1 Decembrie 1918 s-a ratat o ocazie istoricã: aceea a unificãrii reli-
gioase, în acelaºi moment cu al unitãþii politico-naþionale.

Îºi poate oricine imagina ce sublim ar fi fost trãit momentul „Ro-
mânia Mare”, din clipa în care ar fi debutat prin anihilarea unei bise-
rici cum era cea Unitã – anteluptãtoare pentru unitatea naþionalã –,
ºi, totodatã, printr-un act nedemocratic, de suprimare, desigur, sub
aparenþele „consimþãmîntului benevol” (poate chiar entuziast, ca în
1948…), a uneia din opþiunile libertãþii conºtiinþei.

Încheiem cu sublinierea celei mai recente replici din rolul istoric
al Bisericii Unite: tenacitatea ei în rezistenþa împotriva totalitarismu-
lui. Dupã 1948, în prima linie, clerul unit ºi-a regãsit vocaþia mesiani-
cã din timpul lui Inocenþiu Micu, al „Supplexului”, al Adunãrii de pe



VISKY András

Epoca diferenþelor.
(Scrisoare resemnatã
despre naþionalism
adresatã creºtinilor)

Drag i prieteni! În sfertul de an care a trecut m-am ocupat aproape
exclusiv cu o singurã operã literarã subþiricã. Autorul ei ºi-a petre-
cut cea mai mare parte a vieþii în emigraþie – ca central-european în
Argentina –, ºi-a scris cele mai importante opere la un ocean dis-
tanþã de þara sa, fãrã sã fi uitat nici o clipã de ea, de Polonia cea mult
urîtã, mult iubitã. Pentru un scriitor, cea mai profundã comuniune
umanã – cu cultura, cu patria, cu lumea, cu Dumnezeu – se reali-
zeazã prin limbã. Din toate acestea v-aþi putut da seama cã este vor-
ba de Witold Gombrowicz, iar opera alãturi de care mi-am petrecut
timpul din însãrcinarea Teatrului Maghiar din Cluj – deci din Ro-
mânia – nu este alta decît Opereta, cea care a cunoscut o frumoasã
carierã teatralã. Dialogul înfiripat în jurul piesei a fost unul real,
fiind nevoit sã „prepar” textul pentru o trupã numeroasã ºi deose-
bit de talentatã, cu scopul de a ne confrunta în cel mai frapant mod
posibil cu înþelesurile sale, în cele mai nuanþate modalitãþi de re-
p rezentare scenicã.

Personajul central al piesei este un dictator al modei parizian,
Fior, care este chemat în principatul Himalai, considerat provincial,
ca sã dea o nouã imagine siluetelor bãrbaþilor ºi ale femeilor, sã le
arate calea de a ieºi din crizã, ca sã creeze moda anilor ce vor urma.
Însã Fior nu are nici idei, nici ceva de spus, de aceea sporovãieºte ºi
se miorlãie întruna, îºi linge întruna rãnile narcisistic ºi se simte
j ignit pentru cã îºi dã seama cã adevãrurile pe care le propovãduieº-
te nu intereseazã pe nimeni, cãci nimeni nu i-a cerut sfaturi, nici
discursuri docte, ci haine. Aceastã situaþie de vid îl aspirã pe contele
deghizat Hufnagel, servitorul demis, care, cu ajutorul lacheilor de
la curtea principelui, organizeazã o revoluþie ºi preia puterea.

Piesele lui Gombrowicz încep aproape întotdeauna în piaþa bise-
ricii, oamenii ies de la slujbã ºi, în mod simbolic, intrã în teatrul
numit Istorie, de parcã am fi la Krakovia, în piaþa Sfîntului Spirit,
unde biserica ºi teatrul se aflã în aceeaºi piaþã. Piesa are ºi un per-
s onaj preot, figura conturatã poate cu cea mai mare cruzime, care
se grãbeºte sã sfinþeascã ºi sã binecuvînteze orice eveniment ºi care
îi spune celui aflat tocmai la putere: F iat voluntas tua . Fãrã îndoia-
lã cã, în concepþia lui Gombrowicz, creºtinismul anacronic de azi
este cel care a generat ºi a adîncit criza generalã în care trãim, creº-
tinismul care întîrzie necontenit de la toate evenimentele, cel care
se amãgeºte cã, situîndu-se pe poziþia observatorului exterior, oferã
explicaþii valabile despre starea întregii lumi, chiar dacã nu partici-
pã la evenimente decît ulterior, vrînd sã accentueze supravieþui-
rea. Este lacheul unor paradigme ale puterii într-o lume de lachei.
Se cramponeazã cu disperare sã rãmînã la suprafaþã, cu toate cã a
d ispãrut deja demult ca factor determinant de pe scena lumii ºi
co ntinuã sã participe din plin la maºinaþiile din sfera puterii. Dez-
nodãmîntul piesei este o apocalipsã tipic gombrowiczianã trãitã în-
s ã idilic de personaje, aidoma figurilor lui Samuel Beckett, care, ah-
tiate cu înverºunare de idilã, travestesc cu inventivitate apocalipsa
în anti-speranþa unei aºteptãri indeterminabile, non-escatologice.

Asupra acestei credinþe creºtine moderne ne-au mai atras aten-
þia ºi alþii, dar, ca sã nu sporesc exagerat de mult numãrul pildelor,
doar sîntem abia la introducere, nu voi mai cita decît un singur au-
tor, de asemenea necredincios – cel puþin potrivit labilei noastre
concepþii – ºi, de dragul simetriei interne, de asemenea polonez. În
scrierea lui Leszek Kolakowski intitulatã Stenograma unei confe-
rin þe de presã metafizice susþinutã de Diavol la 20 decembrie
1963, la Varºovia, Diavolul dicteazã ziariºtilor bisericii urmãtoare-
le: „Biserica […] concureazã cu timpul, ea vrea sã fie modernã,
progresistã, igienicã, funcþionalã, eficientã, cãlitã, demnã, motori-
z atã, radiodifuzatã, ºtiinþificã, curatã ºi energicã.” Apoi continuã:
„Ar fi pentru mine o plãcere voluptoasã sã vã prezint nenorocirile ºi
încercãrile demne de toatã mila, prin care încercaþi sã corespundeþi
epocii care, oricum, vã precede mereu cu mii de mile.”

Dragi Prieteni! De fapt, creºtinismul care îºi face auzit glasul în
toate ºi peste tot, în principiu n u este prezent, º i nu eu afirm asta,
ci, dupã cum putem citi în Epistola cãtre Romani, lumea fiilor
Do m nului care-l aºteptau cu înfrigurare pe Dumnezeu, potrivit
m ãrturiei revelaþiilor, adeseori foarte bine întruchipate, care pun
într-o luminã credibilã creºtinismul. Nu poþi fi prezent decît cu pre-
misa sfinþiei întrupate ºi trãite ºi care, dupã cum, cu mintea cre-
dem  a ºti, nu înseamnã puritate, ci pregãtirea pentru sacrificiu, o
separare solidarã,  o dragoste care judecã. Potrivit testamentului
lui  Christos, omul creºtin, cu precãdere intelectualul creºtin, nu
existã în cadrul acestei lumi, el se auto-înlocuieºte prin explicaþii-
le, uneori spectaculoase, încropite de el însuºi sub semnul unui
ahistorical purity ( purism anistoric) foarte uºor de urmãrit, care

se exprimã în exterior prin acuze stentoriale provenite din traume,
iar în interior ca un cîntec de leagãn ameþitor.

Urm ãresc cu îngrijorare încercãrile sincere ºi cinstite ale autori-
lor creºtini din regiunea noastrã de a crea un fel de terminologie
teologicã viabilã ºi lucidã a naþionalismului creºtin – nota bene:
chiar ºi aceasta este o încercare sporadicã ºi la un nivel dubios –, în
timp ce ei nu trãiesc nici una din pildele demne de a fi amintite ale
d iv erselor denominaþii ale iubirii creºtine pe tãrîmul tensiunilor et-
nice. În loc de asta, îºi urmãresc miºcãrile unii altora, cu suspiciu-
ne din adãpostul cazematelor culturii „ocrotitoare”. Nu ascund
faptul cã eu consider terminologia teologicã a naþionalismului, în
marea majoritate a încercãrilor pe care le cunosc, drept o domesti-
cire noþionalã care, ca atare, nu spune nimic despre ceea ce s-a în-
tîmplat în sudul Balcanilor ºi ce se întîmplã de fapt cu noi. Pentru
cã,  s per cã sîntem de acord cu toþii, trebuie sã acceptãm partea care
ni  se cuvine din cele întîmplate, indiferent unde am supravieþuit
ruºinii noastre, aºezaþi comod în faþa televizoarelor. Pe de altã par-
te,  c red cã încã nu am ajuns la sfîrºitul poveºtii, în primul rînd pen-
tr u cã, în timp ce ne bucurãm pentru aceastã incredibil de fragilã
pace pe cale de a se naºte, uitãm sã ne privim pe noi înºine împreu-
nã cu întreaga situaþie din zonã ºi cu sarcina comunitãþii creºtine
pe d r umul stabilizãrii. Oare ce încercãri existã în aceastã regiune,
în acest punct de întîlnire a creºtinismului occidental cu cel rãsãri-
tean pentru realizarea adevãratelor întîlniri?

Deci evenimentele – ºi sper cã spun asta prin prisma respectu-
lui  meu obligatoriu faþã de fapte – au depãºit demult etapa clarifi-
cãrilor conceptuale din cadrul naþionalismului, dar poate cã mai
avem adevãrate purificãri. Cele douã – clarificarea conceptualã ºi
purificarea – sînt atît de îndepãrtate una de cealaltã ca ºi cei doi tîl-
hari rãstigniþi de-o parte ºi de cealaltã a crucii. Cînd mã gîndesc cã
trãiesc într-o þarã în care naþionalismul este jolly-jokerul întot-
deauna la îndemîna puterii, sînt nevoit sã consider naraþiunile

c reº tine actuale nu numai firave, ci de-a dreptul amnezice. În exce-
lenta sa lucrare despre acest subiect, ( Theology; Nationalism and
the First World War: Christian Etics and the Constraints of Poli-
tics) ,  Mark D. Chapman ne atrage atenþia asupra faptului cã „refu-
g iul  într-un anume fel de puritate confesionalã nu pare a fi mai
mult decît o încercare plinã de patos de a ne refugia din faþa condi-
þionãrii istorice ºi a caracterului trecãtor al omului ca expresie a
s peranþei umane de a fi aidoma îngerilor.” Apoi adaugã, citînd cu-
v intele lui pe Janet Martin Soskice: „Dacã Dumnezeu nu a descon-
siderat starea umanã ºi nici nu a fost disperat din cauza ei, de ce ar
trebui sã o facem noi?”

A re oare vreo relevanþã întrebarea dacã existenþa naþiunilor re-
p rez intã voinþa lui Dumnezeu sau nu? Dacã sîntem martorii unui fe-
no m en pre- sau post-babelian? Potrivit uneia dintre interpretãrile
foarte spirituale ale tradiþiei evreieºti deosebit de apropiate mie, îna-
inte de Babel, fiecare popor vorbea douã limbi, cea naþionalã ºi lim-
ba sfîntã, iar cînd a amestecat limbile, Dumnezeu a retras limba
sfîntã, cea care era mediul esenþial al comunicãrii cu Dumnezeu ºi,
ca urmare, dintre oameni. (Parcã evenimentele Floriilor ar favoriza
aceastã interpretare delicioasã, nu-i aºa…?) Lipsa limbii sfinte, care
nu despãrþea niciodatã înþelegerea cu Dumnezeu de înþelegerea din-
tre oameni ºi care fãcea imposibilã comunicarea dintre oameni oda-
tã cu excluderea lui Dumnezeu cel real ºi prezent, consider cã este
caracteristicã ºi în ziua de azi pentru întreaga noastrã atitudine. Cãci
e adevãrat cã depunem un mare efort pentru ca învãþãtura sã rãmî-
nã purã, dar geneza adevãratelor înþelesuri se leagã de învãþãturile
întrupãrii, iar aceasta, întruparea, este singurul eveniment al lumii

care genereazã înþelesuri referitoare la Dumnezeu. Consider simpto-
m atic faptul cã, potrivit celor spuse în Apocalipsa – „oameni din toa-
tã seminþia ºi limba ºi poporul ºi neamul” (Apocalipsa, 5,9) – gîndi-
rea teologicã considerã caracterul naþional o calitate în sine ºi trage
d in aceasta concluzia sumarã cum cã ar exista un anumit naþiona-
l i sm  creºtin temporar care îºi va primi rãsplata cuvenitã „în acea zi”,
din care îºi extrage legitimitatea teologicã dubioasa ºi vaga concepþie
a etnicitãþii escatologice. Consider cã punctul slab al acesteia constã
în faptul cã ea determinã cadrul etnic chiar ºi înaintea lui Dumne-
z eu, cu toate cã, prin actul tainic al alegerii, Dumnezeu a hotãrît cine
este evreu ºi continuã sã-ºi pãstreze dreptul de a hotãrî. Deci ºi cine
este slovac, maghiar sau român, ceh sau sudet, sîrb sau croat sau
bosniac, englez sau irlandez, turc sau curd – ºi înºiruirea ar putea fi
continuatã mult de-a lungul liniilor de demarcaþie conflictuale – tot
Dum nezeu hotãrãºte pînã în ziua de azi. Nu este exclus ca, în timpul
celui de al doilea rãzboi mondial, în epoca ameþitoarei înnoiri naþio-
nale din Germania, „singurul” german sã fi fost Dietrich Bonhoffer
ºi  se pare cã ºi istoria a consfinþit aceastã hotãrîre a lui Dumnezeu.
M ai mult, chiar Bonhoeffer a fãcut posibilã, cel puþin din punct de
vedere sacral, existenþa ulterioarã a germanitãþii, dat fiind cã a rãs-
puns prin propriul sãu trup la întrebarea ce, respectiv cine este ger-
man. Cãci cine va voi sã-ºi ocroteascã existenþa naþionalã ºi-o va
p ierde, iar cine ºi-o va pierde pentru Mine, acela o va mîntui.

Dragi Prieteni! Nu ºtiu dacã din cele de pînã acum a reieºit cã
singurul motiv de menþionat pentru faptul cã am adus în discuþie
naþionalismul este frica.

Da, mi-e fricã, trebuie sã recunosc.
Nu vreau sã rãmîn singur cu teama mea, de aceea sînt aici ºi de

aceea vorbesc cu voce tare, cum se obiºnuieºte noaptea în cimitire.
Dar, ca maghiar din România, nu mi-e teamã de români ºi nici de
jo curile sumbre ale puterii care se desfãºoarã cu o neruºinare fla-
grantã sub ochii mei. Eu sînt precum acel bolnav cãruia, dupã ce
l-a tãmãduit, Iisus i-a interzis categoric sã povesteascã cuiva ce s-a
întîmplat cu el. Dar cel tãmãduit, în loc sã dea dovadã de sacrificiu,
dupã porunca lui Christos, a început sã vorbeascã. Ca urmare, Iisus
nic i  nu a mai putut sã intre în acel oraº.

Cînd sporeºte vorbãria, în „cultura brutalizatã” a polis-ului (Es-
terházy Péter) se aduc mai puþine sacrificii, iar Fiul Domnului rã-
mîne pe din afarã. În asemenea cazuri trebuie sã sporovãim de zor,
s ã avem o grijã încrîncenatã pentru aparenþa de degajare ºi sã citãm
cu eleganþã consecventã cele mai frapante fraze al Scripturii.

Dar locuitorii polisului, ruºinaþi de goliciunea lor, ne cer haine,
nu sfaturi.

Ei ar vrea sã se tãmãduiascã, nu sã sporovãiascã despre tãmãdu-
ire.

Mi-e teamã de Dumnezeul cel „aspru”" al Evangheliei care ne
cere socotealã despre sîngele semenilor, care a obiectivizat Scriptu-
ra propovãduitã nu prin vorbe, ci prin întrupare.

Iar despre naþionalism nu am nimic de spus.
Ei  bine, ce e de fãcut?

( Epilog. În amintirea lui Nicolae Steinhardt)
S-a întîmplat cã, dupã ce au petrecut ºapte ani de temniþã îm-

preunã, Francisc, cel care a trãit o viaþã de sfînt, ºi rabinul Richard
nu s-au mai întîlnit vreme de un sfert de secol. Cînd amîndoi s-au
îm pãrtãºit din nou de „darul vederii la faþã a celuilalt”, cum i-ar fi
plãcut rabinului sã apunã, domnul Francisc l-a invitat pe cel mai
drag prieten al sãu în grãdinã ºi acolo l-a îmbiat sã se aºeze pe o
bancã, la umbra unui smochin. Atunci Richard a început sã depene
am intiri din timpul petrecut împreunã.

– Îþi mai aminteºti, Francisc cînd, în iarna aceea nãprasnicã, so-
þia ta, cea care a nãscut ºapte copii, þi-a trimis un pachet, iar în el
era º i un sveter? Tu ai observat de îndatã cã isteaþa ta soþie a îmbinat
do uã svetere într-unul singur ca sã-þi þinã mai bine de cald sau,
cum te ºtia ea prea bine, ca sã-l poþi împãrþi mai lesne cu altcineva.
Atunci tu ai desfãcut cu grijã cu o lamã de oscele douã svetere ºi pe
unul mi l-ai dat mie.

–  E adevãrat ce spui tu, rabine – i-a rãspuns Francisc –, dar ai
uitat cã soþia ta a trimis pachetul, ea a îmbinat cele douã svetere,
cãci îþi cunoºtea prea bine firea ºi, dupã ce ai desfãcut pe rînd firele
cu o lamã de os, mi l-ai dat pe unul mie, ca sã pot trece iarna.

– Aºa e, prietene, într-adevãr aºa s-a întîmplat, numai cã nu eu
þi  l-am dat, ci eu l-am primit de la tine.

– Nu, nu, prietene, eu l-am primit, tu mi l-ai dat, îþi aminteºti
doar.

–  Tu mi l-ai dat mie, Francisc, sînt sigur, am povestit deja asta de
atîtea ori în public, ba chiar am ºi scris-o, am amintit întîmplarea
as ta de nenumãrate ori în cãrþile mele.

–  Tu mi l-ai dat mie, Richard, fãrã nici o îndoialã, asta s-a spus ºi
din amvon, ºi nu într-o singurã bisericã, o ºtiu chiar ºi copiii mei,
n- ai decît sã-i întrebi, n-au sã te mintã.

–  Tu mi l-ai dat mie, Francisc – s-a încãpãþînat Richard.
–  Tu mie Richard – a insistat Francisc.
– Mie, tu!
– Tu mie!
– Tu!
– Tu!
– Tu!
– Tu!

Traducere de Marius TABACU
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Daniel VIGHI

Politica fostei Securitãþi
în anul 1990 (I)

În 1991, sau 1992, preotul Eugen Jurca a fost promovat pe o funcþie
im portantã în structurile Mitropoliei Banatului, ºi anume pe aceea
de consilier cultural ºi cadru universitar la nou înfiinþata secþie de
teologie a Facultãþii de Litere, Filosofie ºi Istorie a Universitãþii de
Vest. În acea vreme, la Societatea Timiºoara exista o comisie de pro-
tejare a foºtilor colaboratori confruntaþi cu situaþia de recontactare
în vederea reluãrii colaborãrii. Preotul Eugen Jurca mi-a mãrturisit
cã fusese cãutat la telefon, într-o searã, dupã ce ajunsese, probabil,
„o b iectiv interesant” prin funcþia pe care o avea. În studenþie, apuca-
se sã semneze un angajament de colaborare în speranþa de a putea
sã- ºi  facã un doctorat în strãinãtate pe care, de altfel, nu l-a putut re-
aliza decît dupã revoluþie. Am declarat cazul Comisiei, fãcîndu-mi
calculul cã, probabil, existau informatori ºi aici care vor raporta „de-
fecþiunea” ºi va fi lãsat în pace. Calculul s-a dovedit corect, omul
no stru nu a mai avut parte de telefoane de acest fel, iar, în urmã cu o
jumãtate de an, a decis sã declare public fosta sa colaborare, care a
ºi fost larg mediatizatã.

Iatã un caz eºuat de încercare de refacere, dupã revoluþie, a unei
legãturi tipice poliþiei politice. Întrebarea pe care avem a ne-o pune
este dacã asemenea lucruri s-au mai întîmplat în alte pãrþi ºi care
este amploarea lor, pentru cã asemenea practici sînt un duºman se-
rio s nu doar al societãþii civile, ci ºi al integrãrii noastre în NATO ºi
UE. Este evident cã structurile de conducere ale celor douã organis-
m e paneuropene ºi-au pus, ºi îºi pun încã, întrebãri concrete în le-
gãturã cu asemenea fenomene, cu modul în care este controlatã re-
þeaua de servicii secrete ºi, desigur, cã se întreabã cît anume din
aceasta este controlatã de serviciile ruseºti, bunãoarã, sau de inºi ca-

re nu acceptã ºi nu s-au acomodat cu exigenþele lumii democrate.
Î n tot cazul, pe parcursul anului 1990, fosta Securitate era pre-

zentã, ca mod de lucru, în tot ceea ce fãcea proaspãt înfiinþatul SRI
în lupta lui „eroicã” dusã împotriva Societãþii Timiºoara; aceasta de
pe urmã, o organizaþie alcãtuitã dintr-o mînã de scriitori, încã ti-
neri, naivi ºi sincer ataºaþi ideilor revoluþiei. Am devenit obiectiv al
d is creditãrii ºi anihilãrii din cauza succesului public al Proclama-
þiei de la Timiºoara ºi al ideilor acesteia, care au animat, mai apoi,
Piaþa Universitãþii. Dupã alegerile din mai 1990, la sediul Societãþii
a apãrut un ins vorbãreþ, care a declarat conducerii, iniþial regreta-
tului   George ªerban, în calitate de preºedinte, cã se oferã sã colabo-
rez e secret cu Societatea în depistarea racilelor SRI, care este ºi se
comportã, susþinea guralivul, exact ca fosta Securitate, aºa încît
dumnealui, deºi ofiþer activ, nu mai suportã ideile comuniste, s-a
sãturat, se simte vinovat pentru tot ce s-a întîmplat ºi, în consecin-
þã, se pune la dispoziþia conducerii Societãþii Timiºoara pentru a
demasca apucãturile abuzive ºi nedemocratice ale SRI. Bineînþeles
cã toatã aceastã activitate nu se putea întîmpla altfel decît secret.
Î m i  amintesc cã am cerut împreunã cu alþi cîþiva, ca sã nu se dea
curs unei asemenea chestiuni, cã singura armã în lupta împotriva
unor asemenea chestiuni lugubre este transparenþa. Pe parcursul
cîtorva luni, prezenþa domnului respectiv la Societate a fost extrem
de rarã, între timp noi am avut grijã sã declarãm cã sîntem þinta
unor încercãri de manipulare la cît mai multã lume, ba am spus-o

ºi la un miting, aºa cã toatã încercarea de secretizare ºi de angajare
a noastrã pe cãi, altele decît cele democratice, pãrea sã fie sortitã
eº ecului. Prin urmare, la nici o jumãtate de an, insul declarã în
presa democraticã, în Telegraful de Constanþa, dacã bine îmi aduc
am inte, cã este un fost securist care, sãtul de lipsa de democraþie
din SRI, s-a decis sã lupte pentru democratizarea þãrii ºi s-a înscris
în Societatea Timiºoara, unde a descoperit îngrozit cã sîntem o ofi-
cinã a spionajului extern, antrenaþi de Mossad, CIA ºi de serviciul
s ecret d in Ungaria, cã avem arme ºi cã ne antrenãm cu ele pentru a
real iza secesiunea Banatului. Un singur lucru a uitat sã spunã
dumnealui, cã s-a prezentat la Societate ca ofiþer activ al SRI care
doreºte sã se punã la dispoziþia conducerii pentru demascarea se-
c retã, ca agent dublu, a abuzurilor ºi a încãlcãrii drepturilor omu-
lui. În declaraþia publicatã, credibilitatea sa era asiguratã de afir-
maþia cã era un fost ofiþer de securitate, un fost SRI, un fost mem-
br u al Societãþii Timiºoara ºi cã a plecat speriat de lipsa de demo-
craþie, în primele douã cazuri, ºi de angajarea secesionistã, prin co-
labo rãri cu servicii strãine, în al treilea. Nici pînã astãzi nu pricep
de ce, totuºi, nu a pitit pe undeva o armã compromiþãtoare în se-
d iul  So c ietãþii, prin care ar fi putut cu uºurinþã sã ne însceneze ceva
care ar fi justificat arestarea noastrã. Probabil cã aceia care l-au tri-
mis aveau în vedere doar compromiterea Societãþii ºi nicidecum
punerea conducerii Societãþii sub acuzare pentru o miºcare sece-
sionistã armatã în colaborare cu serviciile secrete. Ar fi fost prea
m ul t ºi greu digerabil de strãinãtate.

 În tot cazul, rãmîne pilduitor modul primitiv în care lucrau pe
atunci serviciile secrete. Nu-mi fac iluzii nici în ceea ce priveºte ser-
viciile secrete din alte state, ca scriitor care am participat la revolu-
þie din convingeri democratice îmi este profund antipaticã ideea de
s p ionaj ºi servicii de acest fel, pe care le socotesc expresia unei
lum i ,  fie ea ºi aceea nord americanã, departe încã de normele stan-
dard ale democraþiei transparente ºi pacificate. Problema care rã-
m îne,  în cazul þãrii noastre, este legatã de mentalitatea SRI ºi de ca-
pacitatea acestuia de a se plia sincer la cerinþele democratice ale
UE. Deocamdatã nu am nici o dovadã cã ar fi altceva decît ceea ce a
fost la începuturile anilor 1990, ba chiar, dintr-un cunoscut articol-
-studiu al politologului Dan Pavel, am confirmarea a ceea ce nu es-
te, totuºi, greu de perceput: ºi anume faptul cã ofiþerii SRI, au în
m area lor majoritate, o flagrantã mentalitate antidemocraticã. Ori-
cum, acest fapt este vizibil în „credinþele politice” pe care le exhibã
foºti ofiþeri de Securitate pe scena publicã. Nu am gãsit nici unul

mãcar, începînd cu Pavel Coruþ sau cu alþii asemenea de prin PRM,
care sã gîndeascã aproape de normele democraþiilor tradiþionale.
To þi ,  fãrã excepþie, practicã un naþionalism extrem, agrementat cu
mitologia secretului ºi cu alibiuri ortodoxiste, susþin scenarii catas-
trofice îndreptate împotriva stabilitãþii ºi unitãþii statale, vorbesc
des pre strãinul care ne vrea rãul, despre românul trãdãtor, toþi se
declarã pe faþã, sau aluziv, împotriva NATO ºi împotriva SUA. Acest
am es tec de idei politice retrograde urmãreºte, conºtient sau nu,
iz olarea þãrii în beneficiul Rusiei, ca unicã mare putere din spaþiul
ap ropiat care practicã asemenea ideologii. Cît despre „beneficiile”
acestei politici pentru România, repezentanþii fostei Securitãþi nu
s uflã un cuvînt ºi asta deoarece este foarte greu sã susþii faptul cã
civilizaþia nu ar veni din Apus. Naþional-comunismul nu þine de
foame, la asta sã adãugãm faptul evident cã o politicã de acest fel a
dus la nenorocirea Iugoslaviei. Aºadar, reprezentanþii unei aseme-
nea gîndiri politice ignorã faptul cã Vestul nu este deloc dispus sã
accepte fundamentalismele dumnealor ºi cã, abia aplicarea lor
co ncretã, ar fi cu adevãrat în mãsurã sã punã în pericol unitatea
R o m âniei. Aici este paradoxul unei asemenea politici, care nu a fost
suficient explicat, ºi anume faptul cã aºa ziºii apãrãtori ai unitãþii
þãrii de felul lui Vadim Tudor sau Gheorghe Funar, tocmai, bunãoa-
rã,  prin declaraþii de felul celor referitoare la purificarea etnicã a
judeþelor secuieºti, pot genera o catastrofã ca aceea din Kosovo. De
altfel, întreaga argumentaþie din timpul conflictului kosovar a tezei

naþionaliste, cum cã, în logica rãzboiului, dupã Kosovo urmeazã
Transilvania, presupune, implicit, cã noi ar fi trebuit sã urmãm ca-
lea aventuroasã ºi iresponsabilã a politicii lui Miloºevici.

 De ce anume existã puternic înrãdãcinatã în gîndirea reprezen-
tanþilor fostei Securitãþi izolaþionismul naþionalist poate fi explicat
p rin faptul cã acesta este o sursã a unei legitimãri politice facile. Adã-

ugaþi la asta faptul cã, în logica vechii orînduiri, þara este asaltatã de
duºmani, iar acest fapt motiveazã existenþa unor asemenea servicii:
sp io nul  este sau un strãin sau, altfel, un român vîndut acestuia. În
principiu, acest lucru este posibil sã existe, numai cã el nu poate
motiva articularea unei politici antidemocratice în care orice strãin,
p rin chiar faptul cã este aºa ceva, se presupune cã ar fi, necondiþio-
nat ºi fãrã orice prezumþie de nevinovãþie, spion.

 Cã aºa stau lucrurile mi s-a impus cu oarecare limpezime încã
d in primãvara anului 1990, imediat dupã lansarea Proclamaþiei de
la Timiºoara. Aceasta a apãrut ºi datoritã creºterii unor tensiuni na-
þio naliste imediat dupã revoluþie, provocate ºi întreþinute ca sã ten-
sioneze relaþiile româno-maghiare. Aceastã tensionare, care poate fi
pusã în evidenþã prin articole din presã ºi prin acte concrete de ma-
nipulare în sens naþionalist, pe care le voi prezenta cu altã ocazie,
avea douã scopuri: eliminarea solidaritãþii interetnice create în revo-
luþia din Timiºoara, pe de o parte, ºi legitimarea prin pericolul extern
unguresc a reînfiinþãrii unui serviciu secret, care ar fi în mãsurã sã
asigure siguranþa statalã, pe de altã parte. Cei care au pus în operã
asemenea acþiuni manipulatorii nu au luat în calcul faptul cã urmã-
rile pe plan extern ale unei asemenea politici sînt dezastruoase. Du-
pã progromul de la Tîrgu Mureº, înfiinþarea unui serviciu secret a
dobîndit susþinerea unei opinii publice îngrozite. Nici unul dintre cei
care au gîndit aceastã modalitate de legitimare nu a gîndit cã ar exis-
ta ºi alte mijloace democratice de a explica necesitatea înfiinþãrii
unei asemenea instituþii. Mi-a devenit evidentã aceastã strategie
mult mai tîrziu, cînd am avut suficientã distanþã în timp pentru a
putea revedea întreg filmul întîmplãrilor în care destinul a fãcut sã-i
f iu martor pe parcursul celor cîteva sãptãmîni scurse de la apariþia
Proclamaþiei, a progromului ºi a mineriadei din 13-15 iunie 1990.
Elaborarea unei asemenea politici de legitimare nu þinea seama cã
lumea intrase într-o schimbare majorã, cã suveranitatea ºi indepen-
denþa nu mai erau nelimitate, cã principiul neamestecului în trebu-
rile interne, care a permis regimurilor dictatoriale sã nu dea soco-
tealã nimãnui, a apus, cel puþin în Europa.

Prin urmare, la o sãptãmînã dupã mitingul de lansare a Procla-
maþiei, conducerea Societãþii Timiºoara a fost invitatã, prin Claudiu
I ordache, preºedintele de atunci al Frontului Salvãrii Naþionale ºi
un apropiat al Societãþii, cãreia îi fusese membru fondator, la o în-
tîlnire cu doi trimiºi speciali ai preºedintelui provizoriu al þãrii,
domnul Ion Iliescu. La discuþia care a avut loc, aceºtia ne-au cerut
sã intermediem o vizitã de reconciliere politicã a Preºedintelui pro-
v iz oriu cu oraºul care a declanºat revoluþia. Desigur cã manevra
avea un iz politic vãdit în beneficiul electoral al lui Ion Iliescu ºi, ca
urmare, am declinat orice responsabilitate în intermedierea unei
asemenea vizite.

Foarte interesantã, din perspectivã istoricã, a fost ºi discuþia pe
care am purtat-o referitoare la provocãrile interetnice din Ardeal, la
furia împotriva Smarandei Enache, care se impusese încã de atunci
ca o susþinãtoare lucidã ºi de pe poziþii democratice a continuãrii
apropierii româno-maghiare începute la Timiºoara. Conducerea So-
cietãþii Timiºoara a propus realizarea unui ºir de mitinguri prin ora-
ºele din Ardeal, în care sã fie afirmate ideile Proclamaþiei ºi la care sã
participe Ion Iliescu, Doina Cornea, Laszlo Tökes ºi noi, ca reprezen-
tanþi ai Timiºoarei. În viziunea noastrã, aceste mitinguri trebuiau sã
continue procesul de apropiere ºi sã detensioneze raporturile dintre
ro m âni ºi unguri prin apelul la idealurile revoluþiei timiºorene.
Aceastã propunere a fost respinsã ca fiind total nerealistã, ba, mai
mult, ni s-a spus cã situaþia din Ardeal este total scãpatã de sub con-
tro l  ºi cã revizionimul unguresc este de nestãvilit. Bineînþeles cã ni
s-a strecurat ºi ideea cã toate aceste lucruri se petrec datoritã faptu-
lui cã România nu are un serviciu secret, care sã-i asigure siguranþa
naþionalã. Prin urmare, am fost invitaþi la o întîlnire cu preºedintele
p ro vizoriu la Bucureºti, ca sã discutãm toate aceste lucruri.

Era sã uit un „amãnunt”: cel care ne fãcea invitaþia era unul din-
tre cei doi consilieri prezidenþiali: un profesor universitar necunos-
cut pe nume Virgil Mãgureanu. Cum a decurs vizita ºi ce anume s-a
întîmplat mai apoi, într-un numãr viitor.

S-a nãscut în 1956 la Lipova, jud. Arad. Este scriitor ºi profesor al Univer-
sitãþii de Vest din Timiºoara. Ultima apariþie: Sorin Titel – monografie
criticã, Braºov, 2000.



Transilvania politicã,
nemulþumitã

Pentru prima datã din 1989 încoace, un grup numeros de parla-
m entari ardeleni din toate partidele politice s-a întîlnit la Oradea
pentru a discuta o prioritate regionalã. În 22 mai a.c. deputatul de
Bihor Cornel Popa a introdus în Camerã o interpelare prin care
anunþa autoritãþile române cã autostrada M8-M4 care va lega vestul
ºi estul Ungariei se va opri la Biharkeresztes. Aproape, deci, de Ora-
dea. În acest context, ministrul Transporturilor este întrebat ce in-
tenþioneazã sã întreprindã „pentru ca decizia Autoritãþilor Rutiere
d in Ungaria, care are suport de la UE, sã primeascã o replicã promp-
tã, constructivã ºi profesionistã din partea Guvernului României”.
Deputatul bihorean se referea la angajarea României în a continua
aceastã autostradã pe o rutã spre Bucureºti, traversînd Transilvania.
Rãspunsul Guvernului este sec: „În conformitate cu strategia Guver-
nului României privind prioritãþile de realizare a infrastructurii de
transport se are în vedere construcþia unei autostrãzi Oradea – Za-
lãu - Alba Iulia – Sebeº, care se va lega la ramura principalã a Cori-
dorului Pan-European de Transport nr. IV, dupã 2015”.

Dat fiind acest rãspuns, la Oradea au fost invitaþi, în 23 iunie a.c.,
parlamentari ºi reprezentanþi ai consiliilor judeþene din Bihor, Cluj,
Maramureº, Mureº, Satu Mare ºi Sãlaj împreunã cu omologii lor din
judeþele maghiare apropiate de graniþa cu România. S-a realizat repe-
de un consens pentru a susþine de ambele pãrþi acest proiect nu nu-
mai necesar Transilvaniei, dar ºi meritat. Textul declaraþiei comune,
redactat în românã ºi maghiarã – nu pe pagini separate sau în oglin-
dã,  ci punct cu punct (noi publicãm numai în limba românã) – nu
necesitã comentarii. Nici Declaraþia de la Oradea, prezentatã inclusiv
în Parlament ca declaraþie politicã, la 26 iunie a.c. De aceea, nu fa-
cem decât sã le reproducem, întrebându-ne, totuºi, de ce le este tea-
mã guvernanþilor ºi de data asta. Poate nu le este teamã, ci încearcã
pe toate cãile frînarea dezvoltãrii Transilvaniei potrivit resurselor sale.

Declaraþie comunã
Astãzi, 23 iunie 2oo1, participanþii la Întîlnirea de lucru de la Oradea
privind realizarea autostrãzii ce va lega România ºi Ungaria au conve-
ni t asupra urmãtoarei declaraþii:

1. Proiectul autostrãzii care va lega România ºi Ungaria prin Ar-
tand – Borº – Oradea – Bucureºti reprezintã o prioritate politicã, so-
c ialã ºi economicã regionalã.

2. Proiectul autostrãzii se justificã din punct de vedere economic
ºi  va contribui, totodatã, la dezvoltarea regionalã.

3. Proiectul Oradea – Bucureºti este în consonanþã cu politica de
dezvoltare a infrastructurilor de transport ºi de comunicaþii rutiere
din Uniunea Europeanã ºi cu proiectele aflate în derulare în Ungaria
cu sprijinul Uniunii Europene.

4. Participanþii au cãzut de acord cã, pe lângã realizarea conexiu-
ni i  între autostrãzi, are o importanþã la fel de mare ºi dezvoltarea
punctelor de frontierã deja existente ºi deschiderea de noi puncte de
frontierã (Csengersima – Petea, Vallaj – Urziceni, Nyrabrany – Valea
lui  Mihai, Letavertes – Sãcuieni).

5. Participanþii considerã cã este oportunã colaborarea în per-
spectivã pentru susþinerea ºi promovarea proiectelor de interes re-
gional ºi permanentizarea unor întîlniri de lucru pe probleme speci-
fice.

6 .  Participanþii iau în considerare disponibilitatea de a colabora ºi
a susþine proiecte comune cu finanþare europeanã ºi a Bãncii Mon-
d iale în vederea rezolvãrii unor probleme regionale.

Semneazã 17 deputaþi ºi senatori români ºi 11 deputaþi maghiari.
 Declaraþia politicã se adreseazã, în principal, Bucureºtilor (nu

primarului, ci unei guvernãri centraliste) ºi este mult mai tranºantã,
lãsînd sã se vadã ºi frustrãrile
ardelene ºi orgoliul contri-
buþiei la bugetul naþional.
Iatã ºi aceastã declaraþie:
1.  Proiectul autostrãzii ce va

lega România ºi Ungaria,
prin Artand – Borº – Oradea,

reprezintã o prioritate a politi-
c i i  de dezvoltare regionalã.

S em natarii documentului se
angajeazã sã susþinã politic
acest proiect.

2.  Dezvoltarea reþelei de comunicaþii, din judeþele din care fac
parte semnatarii, reprezintã un instrument esenþial al dezvoltãrii
economice, atît regionale, cît ºi naþionale. Din acest motiv, strategia
naþionalã de dezvoltare a reþelei de autostrãzi nu poate fi adoptatã de-
c ît în colaborare cu reprezentanþii zonali.

3.  Integrarea europeanã reprezintã un obiectiv politic central
al României ºi, din aceastã perspectivã, integrarea în proiecte econo-
m ice ºi de infrastructurã europeanã este o prioritate.

4.  Strategia naþionalã privitoare la construcþia infrastructurii
de transporturi, inclusiv reþeaua de autostrãzi, trebuie negociatã ºi
redefinitã potrivit atît intereselor naþionale, cît ºi ale celor regionale.
Sem natarii considerã cã prima autostradã care va lega România de
reþeaua de comunicaþii a Uniunii Europene trebuie obligatoriu sã
treacã prin Transilvania ºi nu sã o ocoleascã.

5.  Avînd în vedere proiectele Uniunii Europene ce s-au dezvol-
tat ºi se dezvoltã în vestul României, în Ungaria ( secþiunea M4 – M8
a programului TINA ), este imperios necesar sã se considere ca prio-
ri tate elaborarea proiectului autostrãzii Artand – Borº – Oradea –
Bucureºti.

6.  Semnatarii considerã cã, la nivelul judeþelor pe care le re-
p rez intã, investiþiile în proiecte de infrastructurã sunt mult sub nevo-
ile regiunii, cel puþin din perspectiva fondurilor pe care aceste judeþe
le varsã la bugetul de stat.

7.  Semnatarii considerã cã este necesar sã colaboreze în vede-
rea susþinerii unor proiecte de dezvoltare regionalã.

8.  Semnatarii iau în calcul disponibilitatea de a elabora, cu
sprijin regional ºi internaþional, propriile proiecte de dezvoltare.

În concluzie, avînd în vedere importanþa economicã a regiunii
din care fac parte, semnatarii considerã cã politicile de investiþii ºi
dezvoltare în zonã, elaborate la nivel administrativ central, trebuie
reconsiderate.

Dec laraþia aceasta, politicã, este destul de explicitã ºi nu o mai co-
mentez. Atitudinea dîmboviþeanã faþã de ardeleni este la fel de expli-
citã în declaraþiile d-lui Adrian Nãstase în legãturã cu legea statutului
m aghiarilor. Dupã domnia sa, noi, românii din Transilvania, sîntem
gata sã ne declarãm unguri pentru ceva avantaje. Adicã românii au
rãm as tot români în vremea dualismului austro-ungar, iar acum,
sub  conducerea de la Bucureºti, sînt gata sã se declare maghiari? Da-
cã s- ar întâmpla asta, nu ar însemna, oare, cã aceastã conducere e
m ai  rea? Nu ar fi semnul unei disperãri? Pînã acolo, însã, temerile
d - lui  N ãstase sînt jignitoare ºi, cu un minim bun simþ, ar trebui sã se
scuze. Ardelenii aºteaptã, rezultã ºi din declaraþia de mai sus, sã fie
consultaþi, sã fie apreciaþi dupã munca lor, sã nu mai fie ocoliþi, din
tem eri absurde, de investiþii, sã nu li se taie calea legãturilor fireºti cu
Occidentul care, cale, trece prin Ungaria.

(Traian ªtef)

Credinþã ºi culturã

Una din nenumãratele tentative de presã de dupã evenimentele din
decembrie 1989 este revista Keresztény Szó  (Cuvîntul Creºtin), lan-
satã în februarie 1990. Redactorul-ºef fondator a fost excelentul,
aproape legendarul scriitor ºi umorist, Bajor Andor, colectivul de re-
dacþie actual este format din redactor-ºef Jakab Gábor, redactor res-
ponsabil Jakabffy Tamás, redactor Bodó Márta.

Pînã în octombrie 1991, Keresztény Szó aparãrea ca „sãptãmîna-
lul diecezei romano-catolice din Alba Iulia”, apoi, timp de un an, ca
„sãptãmînal catolic maghiar”, iar, de atunci, apare lunar. Pînã la sfîr-
ºitul anului 1992 avea 16 pagini, din ianuarie 1993 s-a extins la 24 de
pagini, iar din iulie 1994 apare pe 32 de pagini. ªi, deºi dreptul de
proprietate aparþine diecezei din Alba Iulia, revista este ditribuitã ºi pe
teritoriul diecezelor Oradea, Satu Mare ºi Timiºoara. Din iulie 1994,
„subtitlul” ei este „revistã lunarã de culturã catolicã”, ceea ce oglin-
deºte fidel schimbãrile intervenite în redactarea revistei de la înfiinþa-
re.  Jakabffy Tamás a formulat astfel: „În Keresztény Szó este prezent
cu titlu de culturã tot ceea ce este rezultatul gîndirii. Iar gîndirea poa-
te avea ca subiect ºi violenþa, deºi, fãrã îndoialã, violenþa nu este un
factor creator de culturã. Desigur, apreciem ca fiind culturã artele,
deºi nu publicãm nemijlocit artã – de exemplu, beletristicã – doar
pentru sine, ci, eventual, ca ilustraþie a unei suite coerente de idei cu
caracter disertativ. În concepþia noastrã, în schimb, face incontestabil
parte din culturã gîndirea teologicã, tot ceea ce constituie muncã, pe
care o putem adãuga declaraþiei cu umilele noastre forþe. Cultura,
deci, în definiþia ºi practica revistei Keresztény Szó ,  este munca spiri-
tului,  în mãsura în care scopul conºtient al acestuia nu este distruge-
rea.”

Conform acestor cîteva rînduri cu valoare de program, revista
joacã pe o scalã largã. Spicuind doar tema-

ticile ultimilor doi ani, putem observa cã cititorii interesaþi de sub-
iec te dintre cele mai diferite vor putea sã gãseascã în revistã scrieri
adresate lor. Fãrã pretenþia completitudinii, aº dori sã citez cîþiva au-
to ri ºi cîteva teme. Începînd cu primul numãr din anul trecut, redac-
þia publicã, unul dupã celãlalt, zece eseuri de Peter Pawlowsky, jur-
nalist de politicã internã din Austria, conducãtorul secþiei religioase
a Televiziunii Austriece. Scrierile publicate au menirea de a ajuta la
înþelegerea religiei creºtine, pentru care – susþine Pawlowsky – tre-
buie sã pornim de la analiza Orientului Apropiat. Din acest motiv, în
primul sãu eseu trateazã Palestina, apoi problema autenticitãþii Nou-
lui Testament, cristologia, persecuþia primilor creºtini ºi rãspîndirea
religiei creºtine; scrie despre domnia pantocratorului (judecãtorul
mondial), examineazã disputele politicii ºi ale teologiei, vorbeºte
despre povestea ereticilor ºi a sfinþilor, a reformei ºi contrareformei,
despre urmãrile din secolul XIX ale colonizãrii ºi ale activitãþii misio-
narilor ºi, în final, rezumã în linii mari acele biserici ºi confesiuni
care „s-au creat prin alierea dizidenþilor religiei creºtine originare”.
În opinia lui Pawlowsky, „dacã odinioarã unitatea creºtinilor era in-
terpretatã din partea catolicilor practic ca o întrepãtrundere organi-
zaþionalã, care poate fi realizatã doar cu preþul asimilãrii diferitelor
tradiþii doar la tendinþa „dominantã”, creºtinii de azi concep ecume-
nismul într-un mod mult mai democratic ºi mai federalist. Cãci
creºtinismul poate sã-ºi gãseascã locul cel mai demn între religiile
mondiale dacã apun definitiv concepþia ºi epoca etichetãrilor reci-
proce ca «eretic» ºi luptele interconfesionale purtate de toþi împotri-
va tuturor.”

Acesta este spiritul în care Keresztény Szó  se prezintã în faþa citi-
torilor ºi acesta este spiritul în care publicã un interviu cu episcopul
greco-catolic John-Michael Botean, stabilit în America (interviu rea-
lizat de Bodó Márta), care spune: „... faþã de anii 50, atît biserica, cît
ºi societatea româneascã s-a schimbat foarte mult. Deci, atunci cînd
b iserica noastrã cere restaurarea «mumiei» din anii 40, în loc de a
încerca sã trãiascã cu corpul de acum, care trãieºte ºi existã în anii
90 , riscã sã înstrãineze total mare parte a românilor gînditori, pre-
cum ºi tineretul.”

În acelaºi spirit, publicã scrierea lui Gabriel Andreescu, copreºe-
d inte al Comitetului Român Helsinki, despre contactele internaþiona-
le ale ortodoxiei din Europa de est ºi de sud-est, a lui Szilveszter Ildikó
despre viaþa ºi metodica lui Socrate, articolul lui Angi István, iar, în-
tr-un numãr ulterior, al lui Béres György despre muzica-cîntecul gre-
gorian, mediaþia lui Erich Bryner despre euharistie (mulþumire) în
biserica ortodoxã, cugetãrile lui Dornbach Alajos despre formarea
burgheziei, articolul lui Baróti László-Sándor despre Sfîntul ªtefan,
c ti torul statului ungar, un fragment din volumul Aventura umanã  al
lui Hankis Elemér, studiul lui Jakabffy Tamás despre bisericã ºi con-
diþia intelectualã (a intelectualitãþii), al lui Paul Magnin despre bu-
dism. Desigur, aceastã enumerare este departe de a fi completã, ba
mai  mult, cronicarul a încercat sã menþioneze în cele cîteva rînduri
care îi stau la dispoziþie scrierile care nu sînt explicit sau nu sînt nu-
mai de naturã religioasã, care nu trateazã numai problemele credin-
þei, cãci, din caracterul catolic al revistei Keresztény Szó reiese clar,
pentru oricine, cã mare parte a scrierilor publicate sînt oricum cu te-
maticã religioasã.

Din pãcate, din lipsã de spaþiu, nu putem analiza revista lunarã
culturalã a bisericii catolice, însã trebuie sã menþionãm faptul cã la
caracterul echilibrat ºi cumpãtat al acesteia contribuie ºtirile aduna-
te din toatã lumea creºtinã, publicarea frecventã a recenziilor de
cãrþi ºi rubrica Máshol (Altundeva) care prezintã soarta creºtinilor
care trãiesc în locuri diferite, în circumstanþe diferite.

(H. Zs. – Traducere de V.E.)



Transformarea
cetãþeniei

Pe cînd în contextul integrãrii europene se vorbeºte despre criza
s au cel puþin transformarea statului naþional clasic, despre proce-
s ul  p rin care statul european cedeazã o parte a suveranitãþii sale cã-
tre nivele suprastatale (unionale) sau substatale (regiunile), se
vorbeºte mult mai puþin despre faptul cã, în acelaºi, timp se trans-
formã ºi noþiunea de cetãþenie ºi statutul juridic al acesteia. Deºi,
cu siguranþã, aceastã transformare va fi mult mai curînd simþitã de
cetãþenii þãrilor care aºteaptã sã devinã membre ale UE decît alte
s chimbãri instituþionale care vor decurge din cedarea atributelor
de suveranitate.

Cartea lui Dominique Schnapper ºi Christian Bachelier, prezen-
tînd  formarea conceptului ºi a instituþiei juridice ale cetãþeniei, ofe-
rã un sprijin pentru cunoaºterea acestei transformãri. Lucrarea ar
putea fi chiar o introducere pentru conceptul de cetãþenie al peri-
oadei postnaþionale. Capitolul Cetãþenie ºi naþiune este cel care
dã, în primul rînd, de gîndit, în lecturã central-est-europeanã: deºi
cuplul de autori se distanþeazã critic faþã de punctul de vedere al
„liberalismului ortodox” ºi al republicanismului clasic, însã ideile
m ulticulturalismului, comunitarismului ºi drepturile culturale
s înt prezentate doar ca tendinþe care parþial criticã, parþial „extind”
cetãþenia clasicã. Schnapper ºi Bachelier recunosc faptul cã aceste
idei  au menirea de a dizolva contradicþia dintre noþiunea „etnicã”
ºi „civicã” a naþiunii. De asemenea, ei ºtiu cã aceastã contradicþie –
spre deosebire de ideile reformiºtilor idealiºti est-europeni – este,
de fapt, de naturã ideologicã (apãrutã în secolul XIX, ca rezultat al
d is putei dintre naþiunea politicã francezã ºi Volk- ul german), iar
naþiunile europene sînt, în acelaºi timp, comunitãþi etnice ºi civice.
Însã, aceastã revelaþie a lor rãmîne fãrã consecinþe; nu fac nici mã-
car trimiteri la modelele politice în cadrul cãrora poate fi creat con-
s ens ul sau echilibrul între cele douã relaþii comunitare.

(B. M. –  Trad. de V. E.)
( Do minique Schnapper, Christian Bachelier: Ce este cetãþe-

nia?, Editura Polirom, 2001.)

elementul emoþional, cele douã reviste au coagulat în jurul lor în-
treaga elitã din sfera stiinþei politice. În cursul anilor, în ambele re-
viste, au semnat autori celebri, cum ar fi Giovanni Sartori, Jeremy
Shearmur, Kazimier Z. Poznanski, Martin Krygier, John Pinder,
 Narnard Crick sau reputaþi analiºti politici români, cum ar fi Dan
 Pavel, Stelian Tãnase, Aurelian Crãiuþu, Cristian Preda, Vladimir
 Tismãneanu, George Voicu sau Virgil Nemoianu (lista este prea mare
pentru a-i aminti pe toþi).

Datoritã nu doar aspectului grafic de calitate, ci, mai ales, datori-
tã excepþionalelor teme atacate ºi studii, revistele Polis ºi Sfera Poli-
ticii au reuºit sã influenþeze multe decizii ale lumii politicii ºi admi-
nistraþiei publice, fãcînd munca care ar fi revenit unor think-
 tank-uri extrem de costisitoare. Din paginile revistelor nu au lipsit
dezbaterile furtunoase de idei, chiar polemicile acide referitoare la
teme delicate, cum ar fi fascism versus comunism, antisemitismul,
serviciile secrete sau colaboraþionismul cu regimul comunist. Prac-
tic, nu a existat domeniu adiacent ºtiinþei politice care sã nu fie dez-
bãtut, comentat sau analizat pînã la profunzime cu mijloacele ºi
conceptele specifice ºtiinþei politice.

Dacã revista condusã de renumitul analist Stelian Tãnase, Sfera
Politicii, a adoptat uneori un stil mai popular, mai accesibil, revista
Polis a continuat sã publice analize ºi studii de înalt nivel academic,
atî t  în limba românã cît ºi în limbi strãine. Condusã de un colegiu
editorial compus din specialiºti de talie internaþionalã ºi editatã de
IMAS, institut de marketing politic condus de sociologul Alin
 Teo dorescu, cu un tiraj mic dar suficient ca sã penetreze grupurile
de interese politice ºi de decizie în viaþa publicã din România, Polis
ºi-a fãcut un renume din tratarea tematicã ºi punctualã a operelor
unor gînditori fundamentali de filosofie politicã ºi ºtiinþã politicã. Ci-
titorii au putut sã cunoascã astfel opera unor autori de talia lui Ghiþã
 I o nescu, Friedrich A. Hayek sau John Rawls. Polis a dedicat o serie
de numere analizãrii situaþiei actuale a liberalismului românesc,
naþionalismului pe scarã mondialã, conceptului de tranziþie sau
pro cesului de aderare a þãrilor din Europa de Est la NATO ºi Uniunea
Europeanã.

Colaboratorii revistei nu au ignorat nici scena politicã româneas-
cã sau relaþia cu minoritãþile ºi politicile referitoare la acestea elabo-
rate de cãtre statul român. De-a lungul celor ºase ani de la apariþie,
Polis a continuat sã radiografieze atît doctrina partidelor care au
compus sau compun sistemul politic românesc cît ºi sã se refere la
d repturile minoritãþilor, cãrora le-a dedicat un numãr de revistã.

Pentru a fi obiectivi, trebuie sã spunem cã Polis nu a manifestat
suficiente preocupãri în ce priveºte conceptele contemporane, cum
ar fi multiculturalismul, regionalismul sau subsidiaritatea, aflate la
graniþa încã nedefinitã complet dintre ºtiinþele politice (political
science) ºi studiile culturale ( cultural studies).  Din acest punct de
vedere, nu e de mirare cã dezbaterile care fac referinþã la conceptele
de ardelenitate sau transilvanitate lipsesc cu desãvîrºire în cadrul re-
vistei, deºi în istoria ideilor politice româneºti existã lucrãri solide pe
aceste teme.

În nici un numãr al acestei excelente reviste nu existã studii profe-
sioniste despre probleme regionale din Transilvania, în general, fiind
abordate subiecte ce privesc ideologiile, doctrinele politice, economia
sau legãtura dintre ºtiinþele politice ºi sistemul juridic. Chiar în lipsa
studiilor referitoare la temele descrise mai sus, revista Polis va rãmî-
ne un reper fundamental în domeniul ºtiinþei politice din România,
datoritã, mai ales, rolului de avangardã pe care l-a deþinut ani de zile
pe piaþa revistelor de ºtiinþã politicã. Vorbim la trecut despre Polis,
pentru cã, în cea mai bunã tradiþie mioriticã, ºi acestã excelentã în-
treprindere culturalã a dat faliment, iar revista nu va mai apãrea.

Între timp, pentru cei care vor sã se þinã la curent, pe piaþa edito-
rialã au apãrut douã noi reviste de ºtiinþe politice. E vorba de Studia
Politica, editatã de Facultatea de ªtiinþe Politice din cadrul Universi-
tãþii Bucureºti, la iniþiativa decanului Daniel Barbu, în colaborare cu
editura Meridiane, ºi Revis-
ta Românã de ªtiinþe Poli-
tice,  editatã de Alina
M ungiu-Pippidi sub egida
think-tank-ului intitulat So-
cietatea Academicã Românã
(SAR). Împreunã cu Sfera Po-
l iticii, acestea sînt unicele re-
viste într-un domeniu care încã
nu ºi-a atins posibilitãþile totale.

(Tiberiu Fãrcaº)

Revista Polis ºi tranziþia
în sfera publicaþiilor
politologice

Stiinþa politicã este, încã, un domeniu incipient în ansamblul ºtiinþe-
lo r sociale din sistemul universitar românesc. Desfiinþatã de regimul
comunist, împreunã cu catedrele de psihologie ºi sociologie, în de-
ceniul opt al secolului abia trecut, ºtiinþa politicã româneascã s-a
dezvoltat imediat dupã cãderea comunismului în jurul unor persoa-
ne individuale, creatoare, la rîndul lor, de instituþii de cercetare poli-
ticã, în jurul unor universitãþi ºi în jurul a douã reviste care au deve-
nit extrem de importante de-a lungul unui deceniu de tranziþie: Po-
lis ºi Sfera Politicii. Cu o abordare de tip anglo-saxon, într-un stil
academic, fãrã articole sau studii în care sã predomine

Noi apariþii

O no utate a ultimului an este relansarea Editurii Kriterion pe piaþa
de carte româneascã. O bunã echipã managerialã a asumat ideea
cã publicul cititor din România ar putea fi interesat de cãrþile sem-
nificative din perimetrul culturii maghiare. Drept care a operat o
primã selecþie, diversã ca areal specific, ºi s-a pus pe treabã. Prime-
le patru titluri se gãsesc deja în librãrii ºi meritã toatã atenþia.

Gergely András semneazã o succintã istorie a Ungariei, prima
carte cu asemenea tematicã tradusã la noi (Istoria Ungariei,
Bucureºti-Cluj, Ed. Kriterion, 2000). Este o premierã îndelung aº-
teptatã ºi puþin cam întîrziatã, þinînd seama cã atîtea polemici isto-
riografice sînt alimentate de viziunile diferite asupra trecutului co-
mun ale experþilor maghiari ºi ale celor români. Fiind însoþitã de o
listã a ºefilor de stat ºi guvern care debuteazã cu Arpád ºi se încheie
cu Orbán Viktor, mica sintezã îºi dovedeºte pe deplin utilitatea. Pe
c înd  însã traducerea mult incriminatei – ºi prea puþin cunoscutei
– Istorii a Transilvaniei, elaboratã sub patronajul Academiei de
ªtiinþe maghiare?

Miskolczy Ambrus este un istoric cunoscut în cercurile speciali-
zate din România. El editeazã de ani buni de zile o publicaþie tri-
l ing vã, alãturînd diverse studii istorice româneºti ºi maghiare în
original ºi în traducere ºi însoþindu-le cu contribuþii din istoriogra-
f ia internaþionalã. De astã datã însã, el se înfãþiºeazã marelui public
amator de istorie, ocupîndu-se cu competenþã ºi spirit comprehen-
s iv de începuturile burgheziei comerciale româneºti (Rolul de in-
ter medi ere între est ºi vest al burgheziei comerciale levantine
române din Braºov (1780-1860), Bucureºti-Cluj, Ed. Kriterion,
2000). Cercetarea tradusã la Kriterion focalizeazã asupra rolului de
punte între est ºi vest pe care l-a jucat Braºovul de odinioarã ºi um-
p le cu imagini vii un gol preexistent din bibliografia de specialitate.

Din sfera filosofiei politice sau geopolitice provine un alt volum,
cunoscut de unii de mai mult timp, în original, aºteptat de mulþi gîn-
ditori români cu nerãbdare. Este vorba despre

moºtenirea teoreticã mult-discutatã a lui Bibó István (studiul Mize-
ria micilor state est-europene) ºi de contribuþia fundamentalã a lui
Szûcs Jenõ, izvorîtã din dorinþa de a fructifica ºi continua rezultatele
la care ajunsese Bibó (Despre echilibrul ºi pacea Europei). Prinse în-
tre coperþile aceluiaºi volum (Bibó István, Szûcs Jenõ, Între Occident
ºi Rãsãrit, Bucureºti-Cluj, Ed. Kriterion, 2000) ºi completate cu o
anexã cu fragmente din acelaºi Bibó (Despre echilibrul ºi pacea Eu-
ropei), cartea este un adevãrat eveniment ºi ar merita dezbateri ºi
luãri de poziþie, analize ºi elogii. Deocamdatã însã lumea intelectualã
de la noi se aflã în plinã expectativã. Sã mai vedem ce poate urma!

Atentã nu numai la trecut, ci ºi la provocãrile prezentului, echipa
de la Kriterion propune, în fine, o primã traducere din opera unui
faimos dizident ºi economist maghiar, Kornai János. Cercetarea sa
intitulatã Dr umul nepietruit al transformãrii (Bucureºti-Cluj, Ed.
Kriterion, 2000) vizeazã mecanismele economice ale tranziþiei din-
sp re comunism. Deºi de o importanþã istoricã, investigaþia lui Kornai
îºi pãstreazã pe deplin prospeþimea într-un peisaj publicistic plin de
economiºti, dar vidat – cu vreo douã-trei excepþii notabile – de oa-
meni de concepþie în domeniu. Cartea provoacã, ridicã întrebãri, is-
cã rezistenþe de gândire. În orice caz, nu lasã cititorul indiferent. Iar
acesta este un merit notabil, fiindcã indicã o ieºire din pasivitate.

Cu o asemenea tacticã, Editura Kriterion riscã sã îºi fãureascã în
cel mai scurt timp propriul segment de public românesc. Ea ajutã,
totodatã, la producerea dezirabilului salt de la ignorarea reciprocã la
cunoaºterea în oglindã ºi la stima faþã de contribuþia culturalã a ce-
luilalt.

*
Interesante pentru mai buna cunoaºtere a culturii maghiare sînt

ºi alte douã noi apariþii. Prima dintre ele aparþine unui istoric ce s-a
rem arcat prin profesionalismul ºi nepãrtinirea sa. Lucrarea clasicã a
lui I. Tóth Zoltán, Primul secol al naþionalismului românesc arde-
lean. 1697-1792,  vede, în sfîrºit, lumina tiparului ºi în România
(Bucureºti, Ed. Pythagora, 2001), dupã ce apariþia ei în anii 40 ai se-
co lului trecut a marcat începutul unei reconstrucþii istoriografice ca-
re a generat ºi prestigioasa operã a lui David Prodan. Aparþinînd unui
p lan mai vast, unic sub raportul anvergurii, investigaþia rãmîne, din
pãcate, neterminatã, autorul cãzînd sub gloanþe în timpul revoluþiei
din 1956. Chiar ºi aºa, ea meritã întreaga atenþie, interpretînd feno-
menul modern românesc din Transilvania într-o manierã plinã de
fertile sugestii pentru viitor.

Gînditorul maghiar Tamás Gáspár Miklós, plecat din Ardeal în
anii 1980 ºi stabilit în Ungaria, se întoarce, în felul lui acasã, debu-
tînd editorial în România cu studiile reunite cu ani în urmã sub titlul
I dola tribus (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001). Preocupat de naþiona-
lism ºi tradiþie, aºa cum apar ele într-o lume grevatã pe mai departe
de moºtenirea trecutului, Tamás G. M. dinamiteazã una dupã alta o
serie de prejudecãþi, propunînd un examen critic al demersului na-
þio nal ist. O întrebare persistã, totuºi: se poate trãi în colectivitate fãrã
idoli tribali? Incapacitatea modernitãþii tîrzii de a propune o altã
axiologie a existenþei comunitare, fie în variantã liberalã, fie într-una
social-democratã, spune destule despre asta. Analize cum este cea a
lui Tamás, extrem de utile ºi oricînd binevenite, pot face mai mult
decît sã substituie unora dintre idoli pe alþii? A cere mai mult ar în-
sem na, poate, sã aºteptãm o mutaþie în însãºi condiþia umanã.
 N ietzsche o aºtepta. Dar creeazã aceasta vreo legitimitate aºteptãrilor
noastre? (O.P.)



George SCHÖPFLIN

Europa de sud-est:
definirea conceptului

Orice discuþie despre Europa de sud-est implicã dificultatea centralã
a definiþiilor. Cum poate fi definitã o arie sau un subiect în aºa fel în-
c î t sã aibã în mod consistent caracteristici valide, iar aria definitã
astfel sã fie distinctã de altele? Aceastã operaþiune necesitã stabilirea
g raniþelor, care includ dar ºi exclud, iar, prin urmare, conferã putere
dar ºi priveazã de putere. Dar aceasta este numai o parte a proble-
m ei .  Cealaltã se referã la definirea structurilor comune care sînt
spec i fice ariei respective. Acest punct este crucial. Structurile sînt
universale, pe cînd conþinutul lor poate fi foarte diferit. Mulþi oa-
meni sînt induºi în eroare de aceastã polaritate dintre structurã ºi
co nþinut, ei privesc conþinutul ºi conchid cã ceea ce vãd este unic.
Î ntr- un fel, ariile sînt, într-adevãr, unice, dar structurile care existã
în mod latent fac comparaþiile posibile. Aceasta, în schimb, înseam-
nã cã, în orice tentativã de a defini o arie, în cazul nostru Europa de
sud - est, trebuie sã încercãm, mai întîi, sã identificãm structurile co-
m une. Ele fac demersurile comparative posibile ºi legitime ºi, în
acelaºi timp, demarcheazã zona de altele. Într-adevãr, o asemenea
identificare a structurii este vitalã. Dacã nu facem asta, putem de-
veni  cu uºurinþã captivii propriilor noastre date ºi putem sfîrºi prin a
colecta cantitãþi impresionante de informaþii fascinante, dar triviale,
pe care am fi incapabili sã le contextualizãm.

Problematica definiþiilor este centralã în cazul Europei de
 sud - est. Existã unii care ar respinge orice astfel de încercare, suge-
rînd  cã ºi dacã regiunea ar fi existat în trecut, a fost spulberatã de ul-
t im ele evenimente, precum comunismul. Esenþialiºtii pur ºi simplu
neagã validitatea tentativei. To tuºi, conceptul trãieºte, ba chiar se iau
anumite decizii politice care se bazeazã pe supoziþia cã regiunea
ex istã.  Pactul de Stabilitate sud-est europeanã este luat în serios în
relaþi i le internaþionale, iar aceasta trebuie sã însemne cã existã anu-
m ite ipoteze cu privire la þinta lui.

Care sînt, atunci, trãsãturile unei regiuni sau ale unei comunitãþi
care o  fac pe aceasta distinctã? Trebuie sã aibã anumite caracteristici
comune, în special frontiere stabilite clar, atît ne-geografice, cît ºi
geografice, care sînt recunoscute ºi sînt recognoscibile ºi în interio-
rul  ºi  în afara acelei regiuni. Geografia în sine nu este nicidecum su-
ficientã,  deoarece geografia nu poate însemna destin, deºi multora
dacã nu cumva celor mai mulþi,  le place sã considere aºezarea geo-
g raficã drept criteriu unic. Într-adevãr, din multe puncte de vedere,
a p rivi  o hartã ºi a observa pe ea o anumitã unitate geograficã este
un demers înºelãtor, întrucît o hartã nu este decît o reprezentare, o
metaforã ºtiinþificã pentru realitãþile fizice, culturale ºi de altã natu-
rã. Existã o tendinþã clarã într-un anumit tip de analize istorice ºi
politice de a asuma, fãrã a testa ulterior aceastã ipotezã, cã aºezarea
geograficã identicã implicã ºi alte tipuri de identitate sau asemãna-
re.  Prin urmare, este vital, atunci cînd se defineºte o regiune, ca toa-
te caracteristicile sale comune, nu doar graniþele geografice – ne-
m aivorbind de cele cartografice – sã fie precizate.

Pentru ca aceste graniþe sã fie privite ca reale, ele trebuie sã in-
c ludã ºi sã excludã, ºi trebuie sã delege ºi sã retragã putere. Apoi,
cu c î t este mai mare numãrul ºi varietatea graniþelor ce se supra-
pun ºi îºi întãresc în mod reciproc efectul, cu atît mai bine vor re-
z ista ele penetrãrilor ºi cu atît mai puternicã va fi identitatea ce s-a
format în interiorul lor. Astfel, cu cît vor fi mai puternice frontiere-
le,  cu atît mai eficiente vor fi în crearea unei coerenþe interne,  un
pro ces  care are loc într-o interacþiune continuã cu graniþa ºi cu tra-
f icul de frontierã provenit din exterior. Acesta este sensul în care
definiþiile geografice luate în sine spun foarte puþin; e necesar ca
g raniþele culturale, istorice, lingvistice, administrative, politice sã
funcþioneze cumulativ pentru a stabili linii de demarcaþie care sînt
fo arte dificil de trecut. Cînd aceste procese opereazã de-a lungul
timpului, pe o duratã lungã, ele genereazã modele recognoscibile,
adev ãrate crezuri, ce reprezintã o parte din ceea ce comunitatea
ajunge sã considere ca „normal ºi natural”, ca parte a lumii proprii
de presupoziþii implicite ºi, prin urmare, dincolo de orice interoga-
þie. În concluzie, modul de viaþã al comunitãþilor ce trãiesc în inte-
riorul unor asemenea graniþe se caracterizeazã prin aceleaºi obice-
iuri , feluri similare de a rezolva problemele, de a defini strategiile
ºi a interpreta experienþele. Ele dobîndesc calitatea de membri ai
unei reþele de semnificaþii comune ºi reproduc stilurile de gîndire
co mune ºi lumile-gîndire construite pe aceste procese. Acestea sînt
co m uni tãþi reale, care dau naºtere unor norme culturale ºi care
po s edã, totodatã, calitãþi bine stabilite ce sînt reproduse continuu.

N o rmele culturale stabilesc un set de presupoziþii refutabile,
adeseori codate în lumea implicitã a credinþei, adevãrate nervuri
culturale. Aceste norme nu sînt nici absolute ºi nici deterministe,
este întotdeauna posibil sã li te împotriveºti, dar astfel lucrurile de-
vin mai dificile. Este mult mai greu sã legitimezi niºte idei dacã
acestea sînt deviante în comparaþie cu normele culturale stabilite,
iar potenþialul de a restaura status quo- ul anterior este ridicat dacã

inovaþiile contravin stilului de gîndire al comunitãþii. O ilustrare din
M area Britanie. Au existat întotdeauna republicani, s-a acordat chiar
atenþie argumentelor lor, dar niciodatã nu au fost luaþi în serios.
Ideea cã monarhia ar putea fi abolitã depãºeºte efectiv graniþele a
ceea ce gîndeºte ºi acceptã marea majoritate. Schimbarea impusã
împotriva ner vurilor comunitãþii culturale va transforma, cu sigu-
ranþã, aceste ner vuri. Însuºi actul rezistenþei va produce schimbãri,
dar schimbarea impusã va fi întotdeauna vãzutã ca strãinã, ca anor-
m alã.  În cel mai bun caz, va emerge ceva hibrid ºi hibridat. La urma
urmei, rezultatul experienþei comuniste este tocmai o asemenea
stare.

Statul iluminist, statul modern raþional ºi raþionalizant, cum s-a
argumentat, este un instrument extraordinar de puternic. El are ca-
pac i tatea de a crea ordine, semnificaþie ºi securitate în condiþiile
unor societãþi de o complexitate crescîndã, iar, la apogeu, poate ge-
nera o  bunã guvernare, transparenþã ºi responsabilitate. El poate in-
tegra acþiunea socialã ºi politicã spre a preveni crearea haosului sau
degenerarea în anomie, fãcînd, totodatã, posibilã ºi opþiunea indivi-
dualã. El existã ca o realitate concretã ºi ca simbol, în special în for-
ma lui de tip ideal.

În aceastã formã a fost el exportat în Europa de sud-est. Acest
fapt este semnificativ, deoarece înseamnã cã ºi-a avut originile, di-
nam ica ºi contururile într-o matrice culturalã diferitã, într-o culturã
cu un capital cultural diferit. Deci, a fost primit în regiune într-o for-
m ã completã ºi a trebuit sã concureze cu lumile-gîndire ºi cu stiluri-
le de gîndire locale preexistente. Conflictul dintre cele douã dureazã
de atunci. Potrivirea dintre statul modern ºi variantele stilului de
gîndire sud-est european nu a fost niciodatã una bunã, chiar dacã
aceasta nu a împiedicat statele din sud-estul Europei în a aspira la
înrãdãcinarea statului modern în forma în care a fost primit de la
Occident. ªi, dupã cum voi argumenta, au existat diferenþe de potri-
vire între statul modern, pe de o parte, ºi Europa Centralã, respectiv
cea de sud-est, pe de altã parte, acestea fiind relevante în ceea ce pri-
veºte politica de dupã schimbarea mileniului.

A ºadar, punctul de plecare în definirea acestor regiuni este sã eli-
minãm criteriul geografic ºi sã încercãm sã identificãm acele trãsã-
turi  care pot justifica luarea în considerare a acestor regiuni ca re-
giuni ºi nu ca niºte fragmente de spaþiu geografic ce sînt în mod în-
tîm p lãtor învecinate. Este posibil sã se identifice anumite structuri
co m une în culturã ºi puterea politicã? Evident, ceva este recognosci-
b i l  ºi acest lucru poate fi identificat drept o lume-gîndire cu un stil
de g îndire care îi corespunde. În al doilea rînd, existã anumite expe-
rienþe istorice care lasã reziduuri, iar aceste reziduuri vin sã mode-
leze impactul experienþelor ulterioare, þinînd cont de faptul cã ele
constituie o parte din matricea cognitivã în care sînt înglobate noile
idei. Una dintre cele mai bizare moºteniri ale banalului universa-
l i sm  ( vezi mai sus) este urmãtoarea propunere: anumite idei sînt în
m o d  atît de evident raþionale, încît toþi trebuie sã le accepte instanta-
neu ºi  sã renunþe triumfal la cele vechi în favoarea celor noi. Revolu-
þionarii pot fi miºcaþi de acest crez, dar crezul nu este acelaºi lucru
cu analiza. Trecutul nu este depãºit atît de uºor. Sarcina de a identi-
f i ca, de fapt, reziduurile este însã foarte grea ºi, în general, nu per-
mite cuantificarea acestora, chiar dacã ele influenþeazã în mod activ
relaþia dintre inovaþie ºi stagnare. Luarea acestor idei ca bazã de
co m paraþie, recunoaºterea acestor aspecte ale trecutului ca fiind vii,
ne-ar putea îngãdui sã înþelegem de ce reforma nu dã niciodatã re-
z ul tatele care se aºteaptã de la ea.

Ceea ce se poate face este încercarea de a defini schimbãrile cul-
turale ºi politice din trecut ºi a vedea apoi dacã vreuna dintre prin-
c ipalele lor structuri ºi deznodãminte sînt încã sesizabile. Unele
dintre acestea se influenþeazã reciproc, ori prin formele lor simbo-
lice, ori pe cale cognitivã, sau chiar în ambele moduri. În cazul Eu-
ropei de sud-est, experienþa cheie în aceastã conexiune sînt repeta-
tele transformãri strãine, pe care regiunea le-a traversat ºi asupra
cãrora actorii locali au avut doar un control limitat. Rãspunsul lo-
cal, adeseori, a fost rezistenþa ºi adaptarea  – din nou ambele –, ca-
re ex istã în forma unei polaritãþi potenþatoare. Din aceastã perspec-
tivã, pivotul pentru ambele regiuni a fost apariþia modernitãþii, ca-
re,  deºi strãinã, a fost consideratã dezirabilã, chiar dacã, în accepta-
rea ei, putem descoperi ºi o urmã de împotrivire, deoarece repre-
zenta o ameninþare la adresa modurilor de viaþã existente. Iar aces-
te m o dernizãri au fost diferite în Europa Centralã ºi cea de sud-est.

Prim ul factor de notat este cã apariþia modernitãþii nu s-a pro-
dus  în douã regiuni vide de capital politic ºi cultural. Se poate ob-
s er v a, în unele abordãri, tendinþa de a presupune cã introducerea
ideilor moderne a fost ori incompletã, ori cã modernizarea a eºuat,
datoritã obstinaþiei, rea-voinþei ºi conservatorismului elitelor loca-
le. Aceasta este doar o parte a realitãþii, care se întemeiazã pe o su-
po ziþie tacitã, universalistã, caracteristicã acestor abordãri. ªi anu-
me, cã a existat numai un singur model occidental al modernizãrii,
care a fost caracterizat de unitate organicã, ºi cã sud-est europenii
erau incapabili,  ba mai mult, nici nu aveau voie  sã încerce sã ela-
boreze un model propriu. Toate aceste cãutãri au fost ostile rãspîn-
d irii modernitãþii, deoarece aceastã viziune nu a fost pregãtitã sã
co nceptualizeze alte modele de modernitate, diferite, dar egale cu
cea în cauzã. Într-un sens foarte adevãrat, rãspunsul german la do-
m inaþia iluminismului francez a fost cea mai clarã ºi cea mai pu-
blicã instanþã a acestei tensiuni. Propunerea de mai sus, deci, re-
clamã în mod logic sã definim un model al reziduurilor pe care

le-au adus cu ele cele douã regiuni în momentul în care au fost
confruntate cu modernitatea, ºi, în plus înþelegerea modelului de
m o dernitate elaborat de aceste regiuni. Întîlnirea dintre cele douã
sisteme de valori a rezultat într-o modernitate incompletã, în cazul
cãreia, dacã înþelegem modernitatea incompletã ca pe o experienþã
cum ulativã, criteriul modernitãþii este interpretarea Occidentului
în regiune.

Una dintre consecinþele modernitãþii incomplete percepute este
sensul  de dependenþã faþã de ceea ce este vãzut drept puternicul
Vest. Aceastã percepþie este exacerbatã de necazul statelor mici de a
fi mai puþin capabile sã condenseze putere culturalã, datoritã mãri-
mii lor, ºi de a fi caracterizate de niveluri mult mai înalte de insecu-
ritate culturalã – teama de a fi incapabile sã îºi reproducã propria
culturã – decît comunitãþile culturale numeroase. Caracterul lor in-
co m plet este interpretat, astfel, ca o bãtãlie continuã, nesfîrºitã ºi
chiar lipsitã de speranþã pentru atingerea þintei mobile care pare sã
fie modernitatea, ºi, în acest context, zorii globalizãrii ºi ai postmo-
dernitãþii mutã încã o datã þinta într-un punct mai îndepãrtat.

Aºa cum a argumentat cu multã forþã Misha Glenny, la sfîrºitul
secolului al XIX-lea, modernitatea a fost vãzutã în Europa de sud-est
ca f i ind determinatã de cantitatea de tehnicã militarã ºi de gradul de
m i l i tarizare al societãþii. Modelul acesta a fost, în cele din urmã, tes-
tat pînã la distrugere în cele douã rãzboaie balcanice. Adoptarea lui
a fost alegerea elitelor locale, care au fost încurajate în aceastã atitu-
dine de marile puteri ale timpului. Comunismul a fost o experienþã
paralelã, tocmai fiindcã a fost impus într-o manierã mai coercitivã
de elitele locale, care au încheiat o înþelegere tacitã cu Marea Putere
ce controla regiunea. Dar, acest sistem politic a dus la o nouã mo-
dernizare distorsionatã, una care a favorizat o concentrare extraor-
d inarã a puterii în mîinile statului ºi, deci, a împiedicat societatea sã
joace un rol serios în definirea propriilor aspiraþii. (Re)integrarea în
Europa se aratã a fi un proiect similar, deoarece paleta de opþiuni
este serios limitatã, atît pentru elite, cît ºi pentru societãþi, de defini-
þ iile curente ale Europei.

N u în mod surprinzãtor, rãspunsul a fost un fel de culturã a de-
pendenþei. Aceasta se manifestã în încercarea de a gãsi protectori,
prin adaptarea, uneori în mod mimetic, la solicitãrile acelei mari
puteri care pare sã promitã cel mai mult ºi printr-o continuã lamen-
tare la adresa procesului de integrare (precum repetarea tezei con-
form cãreia statele post-comuniste nu ar trebui sã preia acquis-ul
comunitar în mod integral). Acest sens al lipsei de putere declan-
ºeazã o tentativã menitã a aduce recunoaºterea valorii morale ºi ge-
nereazã mituri de compensaþie ºi victimizare, naraþiuni care încear-
cã sã explice de ce comunitatea în cauzã nu simte niciodatã cã ºi-a
atins cu succes obiectivul. Ceea ce este de menþionat, în primul
rînd, în acest context este cã nu are aproape nici o rezonanþã ideea
precum  cã aceastã regiune, asemeni Scandinaviei, ar putea ea însãºi
dezvolta un model de modernitate propriu.

Consecinþele incompletitudinii percepute sînt continua popula-
ritate a ideologiilor de tip „catching-up” ce formuleazã programe de
schim bare acceleratã coordonate de sus, un adevãrat marº forþat
p rin istorie. Apoi, incompletitudinea contribuie ºi la prãpastia dintre
el i te ºi societãþile respective, întrucît primele cautã sã-ºi legitimeze
statutul prin referire la o modernitate externã, a cãrei purtãtor poate
fi numai ºi numai elita. Astfel se reproduce o dependenþã internã,
care împiedicã apariþia societãþii civile capabile de a se opune hege-
m o niei statului. ªi, mai departe, acest model ajutã la explicarea con-
tinuei rezonanþe a discursurilor populiste care resping modernita-
tea „de origine strãinã” ºi cautã sã impunã rãdãcinile autohtone ale
unui proiect de dezvoltare care poate sfîrºi în xenofobie ºi izolaþio-
nism. Conflictul continuu dintre structurile de plauzibilitate diferite
ºi nerezolvate exprimã, în ultimã instanþã, vulnerabilitatea politicã
ºi culturalã genericã a acestor comunitãþi, închizînd, prin urmare,
cercul vulnerabilitãþii astfel: tentative de transformare radicalã, eºec
ºi  încercãri reînnoite de reformã.

Europa de sud-est
Care sînt, deci, tensiunile dintre reziduuri ºi modelul modernitãþii?
Î ntîi, reciprocitatea de drepturi dintre conducãtori ºi conduºi, un
model foarte adînc codat în creºtinismul occidental ºi în feudalism,
stabileºte o contrapondere în raport cu normele birocratice ale sta-
tului modern, care este predispus sã se vadã pe sine ca depozitar al
raþio nalitãþii ultime. Perspectivele ºi raþionalitãþile alternative sînt vi-
tale în asigurarea unei situaþii în care statul nu devine sclavul pro-
priilor norme birocratice ºi nu cade în capcana acestora. Reciproci-
tate înseamnã aici conexiune inversã (feedback) ºi limitare de sine.
Nici unul dintre acestea nu s-a încetãþenit în Europa de sud-est. Da-
cã e vo rba de ceva, atunci statul continuã sã fie vãzut ca agentul che-
ie al transformãrii, poate chiar principalul agent al transformãrii.

Pe urmã, în Europa de sud-est complexitatea structurilor sociale
nu este asortatã, din punct de vedere intelectual, cognitiv sau se-
mantic cu societatea ºi cunoaºterea socialã. Modernitatea a fost pre-
luatã mai curînd de stat, decît de societatea care încã nu se moder-
nizase în momentul receptãrii, permiþîndu-i statului sã devinã
agentul primar al modernizãrii ºi sã-ºi pãstreze poziþia dominantã
în raport cu societatea. Astfel a fost reprodusã problema, fiindcã so-
c ietãþii îi este dificil sã depãºeascã statul dacã informaþia ºi cunoaº-
terea socialã sînt inadecvate. Statul preia controlul modernizãrii, de-



ºi legitimare a puterii i-a lipsit un model al schimbãrii radicale care
sã concorde cu aºteptãrile sud-est europene. Puterea a fost sacrali-
z atã într-o manierã strãinã. Statul modern a fost construit împotriva
acestei  moºteniri ºi a dobîndit unele din trãsãturile ei, aºa cum se
întîmplã în mod inevitabil între rivali. Opoziþia a devenit, în schimb,
resursa primarã pentru statul modern ºi pentru coerenþa pe care
acesta a sperat sã o creeze.

Sistemul administrativ creat de Imperiul Otoman a fost foarte
o presiv ºi arbitrar. Nu a cunoscut nici ideea de sferã publicã, nici cea
de bun public. Impozitarea excludea orice reciprocitate ºi prea puþin
se întorcea la cei care erau impozitaþi, de fapt aproape nimic. El a
fo st, de asemenea, ºi ineficient. A oferit indivizilor ºi comunitãþii o
protecþie legalã ºi poliþieneascã minimalã. A fost ceva îndepãrtat ºi
o pac ,  în plus, nu-ºi asuma nici o rãspundere pentru existenþa supu-
ºilor sãi. Statele construite pe aceastã moºtenire au preluat unele,
nu toate, dintre aceste trãsãturi ºi le-au reprodus. Elitele locale care
au trãit sub dominaþia acestui imperiu au fost slabe, iar tehnicile de
exerc itare a puterii dezvoltate atunci au supravieþuit într-o formã
atenuatã, fiind reproduse în modernitate.

A g ricultura þãrãneascã de subzistenþã creeazã modele slabe de
viitor. Producerea resurselor materiale ºi simbolice este consideratã
un joc de sumã zero, deoarece surplusul este foarte mic, date fiind
calitatea slabã a unei mari pãrþi din terenul arabil ºi nivelul modest
al deprinderilor. Cultivarea colectivã a pãmîntului submineazã ini-
þiativa individualã, iar regiunea mai suferã ºi din cauza distanþei
m ari faþã de principalele pieþe de desfacere. În absenþa unei tradiþii
rel igioase sau educative, care sã punã preþ pe participarea adulþilor
în viaþa instituþiilor bisericeºti sau statale, observãm, pe alocuri, ºi
fenomenul analfabetismul adult.

Zo na împãrtãºeºte anumite structuri mitice, mai ales mitul cã ar
fi ultimul bastion al Occidentului împotriva Rãsãritului, mitul victi-
m iz ãrii ºi al trãdãrii de cãtre „Europa”, o compensaþie miticã pentru
suferinþã (Kosovo este cel mai evident caz în acest sens), ca ºi un
mit al oprimãrii imperiale ca o justificare a întîrzierii ºi a înapoierii
percepute.

Religia creeazã lumi-gîndire ºi stiluri de gîndire recognoscibile.
Ortodoxia ºi Islamul, religiile dominante ale regiunii, au interacþio-
nat cu creºtinãtatea occidentalã ºi direct ºi indirect ºi s-au privit pe
ele însele ca pe niºte centre de virtute moralã ameninþate. Religia
stabileºte o lume de ritualuri ºi norme cognitive împãrtãºite, o con-
cep þie specialã cu privire la timpul ºi spaþiul sacru, un set de regle-
mentãri morale ºi un simþ al ordinii. Acestea aduc cu ele propriul
lo r capital cultural. Întrebarea este ce fel de stil de gîndire emerge
din ortodoxie ºi islam. În general, aceste stiluri de gîndire privilegia-
zã res ponsabilitatea colectivã în raport cu responsabilitatea indivi-
dualã, codificã un puternic simþ al ierarhiei ºi pronunþã adevãruri
considerate a fi absolute. În fine, oferã modele cognitive slabe ale
schimbãrii, propovãduind mai degrabã schimbarea radicalã decît
cea incrementalã, considerînd cã mîntuirea ºi salvarea sufletelor es-
te calea spre schimbare.

Variabila cheie este gradul de urbanizare. Oraºul funcþioneazã ca
lo c  al continuului schimb ºi al continuei schimbãri, dar în Europa
de sud-est el a fost slab, static, mic ºi avea un caracter rural. Astfel,
numai în cazuri rare a avut capacitatea de a integra spaþiul rural în-
conjurãtor. Ulterior, oraºele sud-est europene au fost ruralizate ma-
siv datoritã modernizãrii comuniste, o stare nefastã pe care ele încã
nu au reuºit sã o depãºeascã. Mai mult, modelele comuniste de in-
tegrare urbanã au oferit puþin sau nimic acestor mase rurale nou
so si te, care sã le permitã sã se vindece de trauma mutãrii din me-
d iul  rural în cel urban ºi sã se adapteze la diversitatea dinamicã pe
care o creeazã oraºul. Dacã a fost sã ofere ceva, atunci comunismul
a oferit modele contraproductive, precum cel al „omului comunist
eliberat din cãtuºele apartenenþei de clasã”,  un model static ºi lipsit
de co nþinut în contextul variatelor forme de stratificare ºi interacþiu-
ne socialã realã pe care le-au întîlnit oamenii.

Meritã adãugat aici cã modelele premoderne ale coexistenþei et-
nice întîlnite în oraºe premoderne precum Sarajevo nu spun nimic
despre cele moderne, pentru cã, în modernitate, natura puterii, a
complexitãþii, a resurselor ºi a competiþiei sînt total diferite. Sînt
m ul þi cei ce cred altminteri, dar nu fac decît sã viseze. Acolo unde au
ex istat modele cognitive ºi comportamentale urbane, ele au fost ina-
decvate sau au fost distruse între timp, ºi, prin urmare, oraºul a fost
incapabil sã susþinã societatea civilã.

În sfîrºit, de ce este Europa de sud-est diferitã de Europa Centra-
lã, de ce s-a dovedit Europa Centralã mai uºor integrabilã în Europa
Occ identalã decît Europa de sud-est? Unele rãspunsuri ar trebui sã
decurgã din cele ce de mai sus. În Europa Centralã, capacitatea sta-
tului (state capacity)  este superioarã, ea manifestã, în plus, o abili-
tate superioarã de ajustare la ºi absorbþie a exigenþelor post-iluminis-
te, lumile-gîndire central-europene fiind mai apropiate de norma
europeanã occidentalã (datoritã moºtenirii creºtinãtãþii occidentale).
Dec i , ea face faþã mai uºor diversitãþii generate de modernitate.
A ceasta nu înseamnã cã Europa Centralã ar poseda vreo virtute ine-
rentã, aºa cum sugereazã, în mod ocazional, sud-est europenii. Dim-
potrivã, este vorba doar de faptul cã criteriile integrãrii au fost stabili-
te în Europa Occidentalã ºi cã Europa Centralã, în pofida autocarac-
terizãrii ei ca regiune intermediarã, este, din punct de vedere struc-
tural, mai apropiatã de criteriile occidentale decît Europa de sud-est.

Traducere de Ovidiu PECICAN

o arece se percepe pe sine ca fiind raþional prin excelenþã ºi se strã-
duieºte sã transforme societatea în propria lui imagine. Comunis-
mul a fost apoteoza acestei tendinþe. Dar societatea rezistã acestei
tentative, fiindcã nu acceptã necesarmente viziunea statului ca pe
una care îi este ºi sieºi proprie. Rezultatul este un hibrid dificil, cu
aspiraþii contrastante ºi contradictorii ºi cu stiluri de gîndire în con-
f l ict. Toate acestea conferã modernizãrii o reputaþie proastã, o calita-
te teleologicã ºi strãinã, ceva programatic asupra cãruia societatea
are p rea puþin control. Consecinþa este pasivitatea, ºi nu societatea
civilã, o condiþie a statului democratic. În acest sens, modernizarea
de sus devine o chestiune moralã.

Î n al treilea rînd, aceasta înseamnã cã moºtenirea reþelelor pre-
moderne de putere devine semnificativã în înþelegerea Europei de
sud -est, împreunã cu întregul capital cultural din regiune. Reþelele
de putere ºi formele în care puterea a fost exercitatã, stilul comuni-
catelor publice, de exemplu, sînt remodelate de apariþia modernitã-
þii, dar nu dispar cu totul. Modul în care este exercitatã puterea, mai
ales în existenþa ºi autoritatea reþelelor patron-clienþi, sau persisten-
þa regulilor informale în raport cu cele formale, pot aduce o subtilã
metamorfozã a instituþiilor ºi le pot face pe acestea sã opereze în
m o duri neavute în intenþie de întemeietorii lor originali.

Mai departe, existã o problemã a secularizãrii, care a fost un as-
pec t central al raþionalitãþii iluministe, iar modernitatea timpurie
s-a definit împotriva religiei, dacã a fost sã se defineascã împotriva a
ceva. Dar secularismul a avut o rezonanþã diferitã în sînul creºtinã-
tãþii ne-occidentale, unde sfera secularului nu a fost niciodatã la fel
de puternic diferenþiatã ca în Occident. O parte din capitalul cultural
conservat din trecutul premodern în Europa de sud-est este în mod
c lar reziduul religiei, iar aceste reziduuri diferã de echivalentul lor
occidental.

Un exemplu clar al conflictului dintre reziduuri ºi inovaþie poate
f i  observat în moºtenirea sistemului millet (comunitãþi locale ce au
plãtit taxe în manierã corporativã, au beneficiat de autonomie religi-
oasã ºi culturalã, iar, totodatã, au funcþionat ca unitãþi administrati-
ve). Millet- ul  a fost o metodã competentã de a susþine stabilitatea po-
liticã ºi culturalã într-un sistem imperial premodern. Scopul lui a
fost limitarea dezvoltãrii comunitãþilor religioase supuse, transfor-
mînd religia în punctul focal al loialitãþii ºi a contribuit la rezolvarea
problemei loialitãþii supreme faþã de califat, care a articulat o struc-
turã de plauzibilitate strãinã fãcînd din relaþia dintre creºtini (plus
evrei) ºi conducãtorii musulmani ai imperiului una intermediatã. În
acelaºi fel, sistemul a conferit conducerii comunitãþilor religioase un
anume interes în menþinerea sistemului, prin asigurarea poziþiilor
lor împotriva posibilelor provocãri din interior. Astfel, guvernanþii

im periali au dobîndit un grad de control asupra supuºilor non-mu-
sulmani ºi i-au putut menþine într-o stare de inegalitate politicã. Su-
pravieþuirea pe termen lung a acestuia dovedeºte tocmai eficacitatea
sistemului. Dar sistemul millet nu putea face faþã provocãrii moder-
nitãþii dinamice ºi cererilor pentru un acces mai larg la puterea poli-
t i cã,  care au sosit odatã cu noile idei dinspre vest în secolul al
XIX-lea.

Continuînd, millet-ul a fost realmente contraproductiv cînd a
fo st vorba de definiþia nouã, modernã a comunitãþii politice pe crite-
riul  naþiunii în curs de instituþionalizare (nationhood).  Sistemul a
investit o autoritate politicã minimã în conducãtorii clericali ºi, prin
urmare, nu a conferit acestor elite modernizatoare în curs de for-
m are, în afarã de trecutul îndepãrtat, aproape nici o experienþã sau
o istorie politicã pe care sã se poatã baza în ceea ce priveºte definiþia
naþiunii. Prin urmare, noile elite au fost nevoite sã recurgã la unica
resursã pe care o aveau la dispoziþie, ºi anume una care armoniza
cu criteriile modernitãþii: limba. Dar limba a fost rareori un criteriu
clar, dat fiind nivelul scãzut de bilingvism. Astfel, în competiþia pen-
tru identitate, reziduurile structurilor religioase ºi ale graniþelor
ling vistice au jucat un rol important, contribuind, totodatã, la crea-
rea stãrii confuze generate de combinarea apartenenþei etnice ºi a

celei religioase (nominale), fapt care a marcat natura modernitãþii
ºi a etnicitãþii în regiune. Aceastã stare confuzã a avut un rol impor-
tant ºi în rãzboaiele iugoslave dintre 1991-1999, mai ales în Bosnia.

Întrebarea este dacã poate exista un model de modernitate
sud -est europeanã. Rãspunsul este da, dar acesta va trebui elaborat
pe baza stilurilor de gîndire ºi a lumilor-gîndire, a practicilor ºi tra-
diþiilor sud-est europene, ºi nu pe importarea în masã a ideilor ºi
m odelelor. Dacã aceasta înseamnã sã se dea mai multã importanþã
etnicitãþii, sau ierarhiei, sau oricãrei alte opþiuni, aºa sã fie. Alterna-
ti va nu va funcþiona prea grozav. Structurile cheie ale modernitãþii,
complexitatea, schimbarea, competiþia pentru putere  sînt pretutin-
deni aceleaºi, dar conþinutul lor sud-est european diferã de cel din
Vest.

Teoretizînd natura ºi calitatea sud-estului european ca întreg, ar
trebui sã încercãm sã identificãm acele experienþe, tipare ºi struc-
turi comune care opereazã interactiv, generînd tipuri particulare de
semnificaþii colective ºi de capital cultural.

Spre deosebire de Europa occidentalã, zona a cunoscut expe-
rienþa unui tip aparte de guvernare imperialã, întemeiatã pe forme
strãine ºi imprevizibile de cunoaºtere socialã ºi de putere, pe mode-
le strãine de excludere ºi legitimare. Astfel, moºtenirea otomanã a
creat o senzaþie de atemporalitate, de absenþã a schimbãrii, de futili-
tate a strãdaniilor individuale. Mai mult, acestui mod de exercitare
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Europele
marginii terestre

1. O limitã miºcãtoare
Ex istã mai multe margini ale Europei, dar, dintr-un punct de vedere,
cea mai interesantã dintre toate este cea unde Europa nu se termi-
nã,  c i  continuã. La vest, nord ºi, în parte, chiar la sud, continentul
întîlneºte întinderile de apã, mãrile ºi oceanul. Acolo marginea este
de naturã geograficã ºi are un caracter definitiv (Ne întrebãm mereu
dacã Insulele Britanice sînt sau nu în Europa, mai semnificativ con-
turîndu-se rezervele insulare, decît adeziunile). Nu acelaºi lucru se
întîmplã la est ºi sud-est. Aici marginea este mutabilã, miºcãtorare,
fluctuantã. Ea este imprecisã ºi de naturã administrativã, o frontierã
geopoliticã, inefabilã, deºi consistentã pînã la contondenþã. Iar acest
lucru plaseazã corect orice discuþie despre zona mobilã avutã în ve-
dere pe terenul altor realitãþi decît cele fizico-geografice ºi/ori rasial-
-fizionomice.

Semnificativ este ºi faptul cã, în legãturã cu marginile acestea,
nãscute pe teren ferm, pe uscat, s-a conturat, de-a lungul istoriei, o
adevãratã mitologie. În cadrul ei, pot fi identificate douã dintre teme-
le fundamentale ale germanilor, drang nach Osten, pe de o parte, ºi
migraþia arianã spre India, cîndva pe la începuturile istoriei. Dar, de
asemenea mituri s-au înconjurat ºi alþii: ortodocºii au visat migrarea
Romei de pe Tibru pe malurile Bosforului ºi apoi la Moscova, iar sla-
vii ºi-au vãzut mai întîi cu ochii minþii expansiunea spre sud-est ºi
sp re vest transformatã abia de Stalin în – parþialã – realitate.

Aceasta ar putea fi una dintre caracteristicile Europei: cã, spre
deosebire de alte continente, ea se desfãºoarã între o graniþã materia-
lã ºi perfect vizibilã ºi una volatilã, deºi nu mai puþin realã. Începînd
în geografie, Europa sfîrºeºte – unde, cine sã o spunã cu precizie?! –
în rep rezentãri ºi fantasme. Este interesant de constatat cã, în þãrile
înconjurate de ape mãcar cu puþin peste jumãtate, reprezentãrile ºi
fantasmele s-au vãzut de la o vreme constrînse sã cedeze în faþa unei
conceptualizãri validate de realitate sau, în orice caz, gãsindu-ºi un
ecou consistent în aceasta. Cel puþin pornind de la moºtenirea lui
 Carol cel Mare încoace, statele din aceastã regiune s-au dovedit mai
stabile, au devenit albiile unor dezvoltãri naþionale mai timpurii ºi au
generat, în cele din urmã, niºte matrici culturale creatoare de moder-
nitate. Probabil de aceea se poate susþine cu justeþe cã Europa rãmî-
ne,  în esenþa ei, o peninsulã. Acolo unde limitele teritoriale nu au mai
fost însã marcate de prezenþa mediului acvatic, adicã acolo unde ma-
rea nu a mai mãrginit într-un mod ireductibil expansiunea pãmîntu-
lui, caracterul net al dezvoltãrii popoarelor europene a cedat în faþa
unei bogãþii impresionante de forme. Bogãþia morfologicã a fost însã
însoþitã de un provizorat mai durabil. Aºa s-a petrecut cu germanii,
inapþi – în pofida imperiilor lor – sã îºi gãseascã fixarea în niºte cadre
statale viabile pînã tîrziu, în secolul XIX. La fel s-a întîmplat cu oscila-
þia austriacã – tot germanicã, la urma urmei – între o coagulare de tip
naþional ºi una plurietnicã, în formã imperialã. Cu slavii de rãsãrit a
fost aidoma, foamea lor expansionistã încurajatã de marile întinderi
de uscat dimprejur plasîndu-i cu un picior în afara Europei ºi neim-
punîndu-le rigoarea decantatã a statalitãþii ºi culturii de tip occidental.

Tot o expresie a aceluiaºi „semn de pãmînt”, adicã a forþei de
atrac þie a continentalului, au fost ºi continuã sã fie ºi frãmîntãrile et-
nico-statale din zona grupului de state de la Viºegrad ori a celor din
Balcani. Însãilãri ºi destrãmãri, recompuneri ºi fracturãri - toate
acestea rãmîn caracteristice pentru istoria Cehiei ºi Slovaciei, a Polo-
niei ºi României, ca ºi a Iugoslaviei ºi Bulgariei. Aici magia este în
p l inã ebuliþie, iar unduirea marginilor pare sã se fi permanentizat.

2. A poseda, adicã a fi
Co nstatãrile de mai sus sînt, desigur, ele însele, expresia faptului cã
autorul lor aparþine acestei zone oscilatorii. La fel ºi forma aleasã
pentru a exprima gîndurile pe care se sprijinã, o formã mai curînd
m etaforicã decît conceptualã. Cãci, ce altceva ar putea fi desenarea –
într-o manierã puþin cam subliniatã, din nevoile demonstraþiei – a
d ialecticii dintre acvatic ºi terestru, odatã cu punerea ei în cheie geo-
politicã ºi civilizaþionalã? Cu toate acestea, o asemenea abordare nu
este tocmai hazardatã ºi, odatã acceptat codul lecturii, s-ar putea ca
ea sã dez vãluie chiar ceva esenþial. De ce? Pentru cã, aºa cum se ºtie,
p rim a mare revoluþie cunoscutã în istorie a fost cea neoliticã: desco-
perirea agriculturii. Dintr-o datã, foºtii culegãtori ºi pescari, deveniþi
buni observatori ai ciclurilor naturale (cel lunar, anotimpurile etc.)
au luat decizia majorã de a se sedentariza ºi de a-ºi produce hrana,
cultivînd pãmîntul.

Trecerea de la logica nomadã a proprietãþii - limitate la nevoile
consumului - la logica sedentarã a proprietãþii ca posesie-în-sine
(iar apoi ca putere simbolicã) marcheazã apariþia agriculturii. De
unde pînã atunci omul lua de la mediu atîta cît îi trebuia pentru a
supravieþui, de acum înainte el urma sã se impunã naturii ca un
adevãrat stãpîn, urmãrind chiar modificarea substanþialã a mediu-
lui. Odatã cu agricultura ºi cu defriºãrile, odatã cu construirea habi-
taturilor umane, omul ºi pãmîntul intrau într-o ecuaþie a cãrei cheie
o dã cuvîntul posesie. Aceastã „ideologie” a relaþiei indisolubile între
om ºi teritoriu a fost atît de puternicã, încît pînã astãzi viaþa noastrã

continuã sã fie în bunã mãsurã ordonatã de ea. (Abia noua spaþiali-
tate, virtualã, antrenatã de dezvoltarea informaticii, ar putea modifi-
ca,  întrucîtva, dublînd-o ºi relativizînd-o, vechea noastrã raportare la
spaþiu prin intermediul posesiei.) Iatã de ce, vorbind despre „Euro-
pa frontierelor terestre” în contrast cu „Europa limitelor acvatice”
cred cã rãmîne destul de relevantã raportarea de tip neolitic la pã-
m înt ºi simbolistica celor douã stihii menþionate (pãmîntul ºi apa).

Î n acest fel, se poate distinge între o Europã unde posibilitatea ex-
pansiunii treptate a fost stãvilitã de mare, obligînd la o densitate
marcatã a locuirii ºi la o desprindere de agriculturã; iar apoi este de
adus în discuþie o altã Europã care, atrasã de mobilul posesiei fun-
ciare nelimitate de însãºi finitudinea spaþiului terestru, a rãmas pri-
zoniera agriculturii ºi s-a disipat în teren, realizînd o densitate de lo-
cuire mai vagã. Dincolo de aspectul ocupaþional, distincþia dintre
Europa urbanã ºi meºteºugãreascã-industrialã, pe de o parte, ºi cea
ruralã ºi agricolã, pe de alta, defineºte, cred, douã moduri de a fi di-
ferite, deºi, poate, complementare. Elementul care le diferenþiazã
radical ar putea fi un anume tip de raport cu pãmîntul sau, mai ge-
neral, cu proprietatea. La vest, proprietatea a devenit de la o vreme
riguros reglementatã, bine precizatã, neechivocã. La rãsãrit, ea con-
tinuã pînã astãzi sã fie comunã în diverse forme, indistinctã ori ne-
garantatã corespunzãtor, anulatã ori restituitã aproximativ de cîte un
regim politic ori altul.

Î n strictã relaþie de derivare cu acestea se aflã ºi formele funda-
mentale de viaþã socialã. Occidentul tinde cãtre familia restrînsã, al-
cãtuitã din pãrinþi ºi copii. Rãsãritul adunã într-o gospodãrie o fami-
l ie patriarhalã cu fraþi ºi nurori, cumnaþi ºi surori, unde generaþia a
treia, a nepoþilor, înregistreazã coexistenþa în acelaºi perimetru fa-
m i l ial a mai multor rînduri de veriºori. Diferenþa este de la familia
mono-nucleicã la zadruga.  Iar, în fiecare caz, bolile sociale sînt dife-
renþiate, deºi pe mãsurã: angoasa ºi autismul în Vest, claustrofobia ºi
co lectivismul în Est. Sã ne mai mirãm atunci cã unificarea Europei a
început la vest, generatã de nevoia redescoperirii celuilalt, în timp ce
o bsesia Rãsãritului scãpat de comunism este fuga, evadarea din spa-
þiul originar?

O astfel de valorizare a înrudirii nu putea conduce decît la douã
evo luþii divergente. În vest, viaþa socialã a generat evidenþierea rapor-
turilor publice ºi cetãþeneºti, estompînd rolul înrudirii de sînge (fa-
milial-tribale). La est, stãpînirea colectivã a pãmîntului ºi conlocui-
rea membrilor clanurilor familiale a favorizat o inventivitate prolificã
a acestui tip de legãturã, înrudirea de sînge fiind dublatã de compli-
cate reþele de înrudiri spiritual-simbolice (instituþii precum nãºia,
frãþia de cruce, cumetria, nepotismul etc.). A rezultat o întãrire a în-
rud irii în detrimentul prestigiului cetãþeniei. Consecinþa esenþialã a
fost, în Occident, privilegierea competiþiei nepãrtinitoare ºi victoria
calitãþii corelate cu eficienþa, în timp ce în rãsãritul Europei s-au în-
tãrit legãturile de tip ancestral, solidaritãþile sociale profunde, indife-
rent de performanþele rezultate din aceastã situaþie.

Cum  era de aºteptat, la configurarea acestei stãri de fapt a jucat
un rol esenþial ºi tipul de religiozitate caracteristic fiecãreia dintre
z o ne. Catolicismul ºi pandantul – ori succesorul – sãu, Protestantis-
m ul , au conferit societãþilor occidentale, prin universalismul ofensiv
al  unuia ºi individualismul laborios al celuilalt, contraforþii de care
avea nevoie o mentalitate conturatã în albia sãditã de raþionalismul
ºi logica interogativã a lui Augustin, Anselm, Thomas d’Aquino,
 Ignaþiu de Loyola, ºi de exegeza riguroasã ºi somativã a lui Martin
Luther, Jean Calvin, Zwingli º. a. Punînd înaintea oricãror particula-
ri sme egalitarismul religios întru biserica unicã, Roma dinainte ºi de
dupã Reformã aducea o echidistanþã a credincioºilor în raport cu
Dumnezeu, care anunþa, de departe, democraþia de mai tîrziu. La
rîndul ei, Reforma instituia – cum se ºtie – weberiana competiþie
pentru achiziþionarea de merite creºtine în viaþa terestrã. În Rãsãrit,
biserica ortodoxã, care recunoºtea împãratului bizantin un rol mult
prea important pentru a putea legitima ºi o altã viziune decît cea au-
toritaristã, nu a putut crea o miºcare intelectualã creatoare de alter-
nativã. Nici isihasmul, ca miºcare de înnoire din interiorul acestei
biserici, ºi nici bogumilismul, ca erezie dualistã opusã ei, nu au iz-
butit sã punã în crizã pe durata lungã ºi într-o manierã hotãrîtoare
tipul autoritarist ºi dogmatic de demers religios al ortodoxiei. La fel,
viaþa intelectualã ortodoxã nu a generat o miºcare înnoitoare, cum a
fo st miºcarea universitarã generatã de catolicism în evul mediu. Prin
to ate aceste trãsãturi, în timp ce catolicismul ºi protestantismul au
accelerat miºcarea socialã de autonomizare a individului, generînd o
þesãturã socialã modernã, ortodoxia a sprijinit autoritarismul ºi cen-
tralismul social prezent deja în familia tradiþionalã de tip patriarhal
recognoscibilã în rãsãritul Europei. Relativa toleranþã religioasã oto-
m anã ºi, mult mai tîrziu, intoleranþa atee a comunismului, au avut
în comun cu ortodoxia de extracþie bizantinã principiul ºefiei unice
ºi supravieþuirea unui anume tip de responsabilitate colectivã în faþa
auto ritãþii. Drept care, la acest nivel de profunzime, continuitãþile au
fo st ºi continuã sã fie mai puternice decît discontinuitãþile.

3. La rãsãrit de vest ºi la rãsãrit
de rãsãrit de vest
Fie-mi îngãduit sã recapitulez succint observaþiile de pînã aici. Cele
douã Europe sînt diferenþiate de 1. limitãrile naturale ale spaþiului
lor; 2. raporturile diferenþiate ale oamenilor locului cu pãmîntul (ti-
pul de proprietate); 3. tipul de evoluþie al vieþii lor sociale (cetãþenie
ºi  înrudire); 4. caracteristicile vieþii religioase (universalism ºi indi-
vidualism într-o parte, autoritarism ºi centralism în cealaltã).

Privitã în lumina acestor elemente, Europa se ramificã în douã
branºe distincte chiar ºi fãrã a mai aduce direct în discuþie „cortine-
le” politice. Este vorba despre Europa Occidentalã ºi de... Cealaltã
Europã. Una s-a stabilizat între pãmînt ºi ape, ºi-a reglementat pro-
prietatea ºi relaþiile interumane într-o manierã contractualã, este
preponderent raþionalã, activã ºi meritocraticã. Cea de-a doua este
p redominant terestrã ºi fluctuantã, este colectivistã sub raportul

proprietãþii ºi familial-tribalã în privinþa socialã, de o omogenitate
fundamentalã, necontrazisã de stilul ei autoritar ºi centralist de a se
o rganiza, reactivã ºi relativ amorfã.

A º stãrui puþin asupra celei de a doua, mai puþin distincte, dezvã-
luindu-ºi mai greu fizionomia, cîtã vreme am privi-o exclusiv prin
prisma grilei occidentale. Ea a fost, rînd pe rînd, obiectul expansiu-
ni i  vestului ºi centrul expansiunii cãtre vest. Evident, aceste miºcãri
înºiruite în durata lungã a istoriei intereseazã aici nu ca atestate ale
imperialismelor indubitabile care le-au generat, ci ca expresii ale
unei  tendinþe de afirmare activã a propriei identitãþi a uneia dintre
branºe pe seama celeilalte. Astfel, dupã ce, într-o primã etapã, Impe-
riul  Roman s-a extins, în antichitate, cãtre rãsãrit, Bizanþul ºi-a ex-
pandat autoritatea în evul mediu ºi asupra apusului. Ulterior, moºte-
nitoarea Bosforului, Poarta Otomanã, o altã expresie – pãgînã – a
spiritului rãsãritean, s-a strãduit din rãsputeri sã cotropeascã vestul,
avansînd însã doar pînã în proximitatea Vienei (1683). A fost rîndul
vestului sã replice, ajungînd, prin braþul sãu avansat, Imperiul Habs-
burgic, pînã în Balcani. Mai tîrziu, dupã 1945, Rãsãritul a avansat
din nou, periculos, cãtre vest, în noua formulã a U.R.S.S. Abia revo-
luþi i le anului 1989 au marcat începutul unui nou reflux rãsãritean
spre vechea lui albie.

Toate acestea sînt bine ºtiute, dar recapitularea lor se impunea
pentru a haºura terenul supus oscilaþiilor est-vest. În acest fel devine
vizibilã pregnant zona „celeilalte” Europe, unde straturile culturale
occidentale ºi rãsãritene se suprapun, deºi nu cu aceeaºi forþã pretu-
tindeni. S-ar zice cã aceastã Europã secundã începe cu Austria ºi con-
tinuã pînã la limita Moscoviei (ca sã numesc într-o manierã veche o
realitate care a cunoscut denumiri diverse precum Imperiul Þarist,
U .R.S.S. ori C.S.I.). De fapt însã, include ºi Germania, frãmîntatã în-
delung de rãzboaie religioase, fãrîmiþatã pînã tîrziu ºi devenitã un
motor al Occidentului raþional ºi democrat abia dupã aventura devas-
tatoare a celei de-a doua conflagraþii. Cum modernitatea a propulsat
fãrã dubiu succesul Occidentului industrializat ºi producãtor de pu-
tere economico-militarã fãrã concurent, acesta – împreunã cu idea-
lurile sale – s-a impus ca etalon. Pînã ºi formula extremistã de stînga
adusã în prim-plan (ºi opusã acestuia) de rãsturnarea bolºevicã din
1917 a fost rezultatul unei prelucrãri a ideilor occidentale (marxiste).
N u este de mirare deci cã, în corpul celeilalte Europe, se pot detaºa, la
rîndu-le, douã ramuri, dupã gradul de occidentalizare care le separã.
O descriere a primei –- singura care se distinge întrucîtva ºi de Occi-
dent ºi de Rãsãrit –, anume Europa Centralã, devine la îndemînã prin
apelul la cele patru criterii fundamentale enunþate anterior. Aceastã
zonã, aflatã din punct de vedere cultural, social ºi geopolitic între est
ºi  vest,  are în comun cu rãsãritul preponderenþa frontierelor terestre,
ºi o experienþã istoricã multiculturalã sub raport etno-lingvistic ºi re-
l i g ios. Cît priveºte elementele comune cu vestul, dintre ele fac parte
religia ºi cultura dominante, ca ºi mentalitatea.

Caracteristicã Europei Centrale este o deteriorare a formelor pro-
p rii de existenþã politicã pe seama statelor învecinate, fie din rãsãrit
(Imperiul Otoman ºi U.R.S.S.), fie din apus (Imperiul Habsburgic,
Franþa napoleonianã). O anume tensiune între cele douã modele de
viaþã socialã a putut fi estompatã ºi parþial disciplinatã printr-o ino-
vaþie a statului absolutist modern: birocraþia. Pentru aceasta, au-
striecii au devenit paradigmatici.

Prin aceastã ambivalenþã care, cum se vede, a creat inclusiv ca-
racteristici proprii, Europa Centralã nu poate fi confundatã nici cu
Occ identul, nici cu Rãsãritul. Nu cred cã actuala ei tendinþã occiden-
talizantã va ºterge radical, pe termen scurt, trãsãturile rãsãritene
conþinute de un mod de a fi plãmãdit pe durata mai multor veacuri.
Cu to ate acestea, dupã cum o aratã experienþa Germaniei ºi a Aus-
triei scãpate în ultimele secole de acþiunea factorilor modelatori rã-
sãriteni, tendinþa pare sã fie cea a unei occidentalizãri ireversibile.
Ea va fi acceleratã ºi întãritã hotãrîtor de includerea cvasi-integralã a
Europei Centrale în Uniunea Europeanã peste foarte puþin timp.

4. Est ºi sud-est
Dar Europa rãsãriteanã? În aceastã zonã, unde continentul îºi do-
bîndeºte întreaga deschidere spaþialã, în pofida mãrilor locale care îl
întrerup, pot fi descoperite, iarãºi, douã branºe: rãsãritul propriu-zis
ºi sud-estul european. Este de spus cã Europa de sud-est ocupã, faþã
de Europa Rãsãriteanã propriu-zisã, locul pe care se situa Europa
Centralã în relaþie cu Occidentul. Dacã estul e limitat esenþialmente
de alte teritorii ferme, Europa sud-esticã se prezintã ºi ea ca o penin-
sulã scãldatã de mãri. Tocmai aceastã peninsulã a generat forma de
gîndire ºi simþire dominantã pentru mai bine de un mileniu ºi ju-
m ãtate – religiozitatea rãsãriteanã – transportatã abia ulterior spre
nord-est, în Rãsãritul european propriu-zis.

Particularitatea sud-estului în raport cu Rãsãritul o dã experienþa
sa istoricã ºi demograficã. Astfel, în antichitate, sud-estul a fost –
prin experienþa greacã, iar apoi cea elenisticã ºi romanã – în însuºi
sîm burele dur al lumii clasice, marcînd un etalon pentru Lumea Ve-
che. Tot astfel a rãmas de-a lungul întregului mileniu întîi al erei
noastre, Bizanþul fiind singurul continuator direct al Imperiului Ro-
m an dupã cãderea pãrþii sale apusene sub loviturile barbare. Aceastã
experienþã a înglobat Peninsula Balcanicã ºi, peste Dunãre, doar
partea sud-vesticã a actualei Românii (Oltenia-Transilvania). La nor-
d-est de aceastã linie au continuat sã trãiascã neamurile carpice ºi
uniunile tribale ale sciþilor, iar, mai tîrziu, aceastã zonã, întinsã pînã
departe, în stepele orientale, a adãpostit revãrsãrile demografice ale
slavilor ºi a marcat traseul cvasi-obligatoriu al migratorilor turanici.
Aºadar, în timp ce sud-estul a fost însuºi Imperiul Roman ºi apoi cel
B iz antin, rãsãritul abia dacã l-a copiat pe cel din urmã sub aspect re-
ligios ºi ca tip de civilizaþie.

Aceasta ar fi principala diferenþã referitoare la istoria civilizaþiei
între cele douã zone. Pentru restul trecutului, ele se aseamãnã prin
amestecul de ortodoxie, pãgînism (musulman) ºi infuzii occidenta-
le, dozate diferit de la un moment istoric la altul ºi într-o ambianþã
preponderent ortodoxã.



BAKK Miklós

ªansele
reformei constituþionale

Cînd, în secolul al XIX-lea, Adam Mickiewicz, marele poet al polone-
z i lor, trata despre „constituþia tainicã a inimii”, pãrea cã, pe baza pre-
miselor deopotrivã moderne ºi romantice ale reflecþiei asupra naþiu-
ni i ,  constituþia nu este nici mai mult, nici altceva decît un contract de
constituire a naþiunii. Aceastã perspectivã romantico-modernistã ºi,
în mod caracteristic, central-europeanã sugera cã problema constru-
i ri i  naþiunii se limiteazã doar la reuºita în armonizarea „constituþiei
tainice a inimii” – tradiþia comunitarã formulatã în spiritul poporu-
lui ( Volksgeist) –  cu contractul de constituire a comunitãþii civice, cu
constituþia scrisã. Adicã: se va reuºi formularea acelor reguli care tra-
duc „spiritul poporului” în ordinea democraticã ºi realitatea institu-
þionalã. Se pãrea, totodatã, cã aceastã concepþie, aceastã paradigmã
juridico-comunitarã este într-o legãturã strînsã ºi organicã cu tradiþia
constituþionalismului olandezo-anglo-american, tradiþie cristalizatã
în perioada medernitãþii occidentale.

Az i, dupã primii zece ani de la schimbarea de regim din Europa
Centralã ºi de est, nu este încã clar, la ce model constituþional s-au în-
tors þãrile regiunii ºi – cel puþin în cazul unora – este îndoielnic chiar
ºi faptul cã vor sã se ghideze dupã o tradiþie europeanã. Astfel, nu pu-
tem spune nici mãcar cã prin constituþionalism „s-au întors” la ca-
d rele autentice ale existenþei lor naþionale. Deºi Occidentul promova
propriile modele constituþionale, în scurt timp a devenit evident cã
societãþile central ºi est europene, în contextul tensiunilor etnice ºi
sub  efectele ºocurilor economice, cu o clasã mijlocie nedezvoltatã
(sau inexistentã), nu pot prelua acest model în mod rapid ºi lipsit de
conflicte.

O al tã diferenþã se referã la densitatea locuirii teritoriului, care es-
te invers proporþionalã cu mãrimea acestuia. Rusia ºi teritoriile asi-
milate de aceasta rãmîn mai slab populate decît Peninsula Balcanicã
tocmai datoritã imensitãþii lor. Aceasta l-a determinat pe George
Schöpflin, într-un studiu mai vechi, sã conchidã cã organizarea stata-
lã a unor teritorii atît de vaste ºi relativ puþin locuite favoriza adopta-
rea unor soluþii de guvernare autoritarã (cea þaristã ºi cea comunis-
tã)1.

Dintre lucrurile pe care Europa de sud-est ºi cea Rãsãriteanã le
au în comun le-aº selecta aici, într-o enumerare sumarã, doar pe ce-
le relevante pentru dificultãþile pe care le întîmpinã astãzi în trans-
formarea lor. Astfel, trebuie, cred, þinut cont de caracterul lor predo-
m inant agricol ºi, implicit, de tipul de relaþii sociale iscate de acest
context economic (familii tip zadruga, colectivism/comunitarism,
ierarhii de tip mafiot sau antimeritocraþii). Ar fi, apoi, vorba ºi des-
p re ideologii ale paseismului ºi tradiþionalismului ruralist, de la care
nu face excepþie nici comunismul propagat de sovietici, cîtã vreme
idealul unui paradis egalitarist al oamenilor muncii trãdeazã o nos-
talgie în raport cu societatea dinainte de diviziunea socialã a muncii
ºi de apariþia claselor sociale.

( Continuare în numãrul urmãtor)
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Introducerea „validitãþii eterne” în Constituþia României a devenit
cu adevãrat un obstacol în calea dezvoltãrii, acum, dupã zece ani de
la adoptarea legii fundamentale: se pare cã revizuirea va fi posibilã
doar într-un cerc restrîns de probleme.

*
În consecinþã, pare cert cã modificarea constituþiei planificatã

pentru sesiunea parlamentarã din toamnã prefigureazã un proces
prelungit de negociere politicã. Cele mai multe partide parlamentare
au recunoscut necesitatea modificãrii constituþiei, iar aceastã recu-
noaºtere a avut douã surse importante: 1. lentoarea în adoptarea legi-
lor ºi disfuncþiile întîlnite, pe parcursul ultimilor zece ani, în procesul
guvernãrii; 2. schimbãrile impuse de procesul de integrare europea-
nã.

Totodatã, pot fi depistate ºi direcþiile principale ale schimbãrii - în-
cep sã se contureze trei poziþii caracteristice. Prima este reprezentatã
de Partidul România Mare: în opinia partidului nu este necesarã mo-
dificarea constituþiei. Acest punct de vedere poate fi interpretat ca do-
vada indirectã a faptului cã, în numeroase chestiuni, Constituþia Ro-
mâniei fixeazã interesele ºi viziunea unei elite postcomuniste. Toto-
datã, PRM-ul se teme cã din orice modificare rezultã concesii fãcute
minori tãþilor ºi se limiteazã acea suveranitate naþionalã pe care Ro-
mânia o deþine în virtutea actualei Constituþii.

A doua poziþie se contureazã ca un consens între Partidul Naþional
L iberal, Partidul Democrat ºi Partidul Social Democrat. Consensul
pare cã poate fi atins în problemele referitoare la diminuarea numã-
rului parlamentarilor, separarea competenþelor celor douã camere,
l imi tarea guvernãrii prin ordonanþe de urgenþã, restrîngerea imuni-
tãþii parlamentare ºi garantarea proprietãþii. La acestea s-ar putea
adãuga ºi alte probleme pe marginea cãrora se poate, de asemenea,
ajunge la consens: reforma sistemului electoral, introducerea insti-
tuþiei de moþiune constructivã (dupã model german). Cercul în ca-
d rul cãruia se poate crea consensul între partidul de guvernãmînt ºi
opoziþie cuprinde partidul de guvernãmînt, Partidul Liberal, Partidul
Democrat ºi UDMR-ul. Totodatã, trebuie sã includem în acest pachet
ºi acele proiecte – existente printre propunerile de modificare a Con-
stituþiei a mai multor partide –, care adapteazã Constituþia României
la cerinþele integrãrii europene. Însã, problematica Uniunii Europene
apare în formulãri mult mai superficiale ºi, deoarece e vorba de ce-
darea unor atribute de suveranitate, înseamnã ºi confruntarea – deli-
catã – cu moºtenirea istoricã a Constituþiei României. Iar aceasta în-
g reuneazã cu mult realizarea consensului.

Ex istã, în cele din urmã, o a treia poziþie, pe care o reprezintã doar
UDMR-ul, ºi care formuleazã reforma caracterului statului ºi a com-
petenþelor autoritãþilor publice, atingînd chiar structura statului. Deºi
elaborarea pe articole a propunerilor de modificare a Constituþiei ale
UDMR-ului se desfãºoarã doar în aceste zile, acestea vor cuprinde, în
mod aproape cert, eliminarea din articolul unu al Constituþiei a defi-
niþiei statului român ca stat naþional, ºi anumite garanþii constituþio-
nale pentru utilizarea limbii materne ºi exercitarea drepturilor colec-
tive ale minoritãþilor. Nu este exclus ca UDMR-ul sã propunã include-
rea în Constituþie a paragrafelor referitoare la regionalism.

Aceste proiecte de lege ating ideea dominantã a suveranitãþii în
aºa mãsurã încît se vor izbi cu certitudine de refuzul întregii elite po-
litice româneºti. Depãºirea ideii dominante de suveranitate este ex-
trem de dificilã, deoarece transformarea ei în „metafizicã” este rezul-
tatul întîlnirii a douã tradiþii. Pe de o parte, este o consecinþã a faptu-
lui cã istoria României nu cunoaºte decît mari uniri, iar constituþiile
au dorit sã aibã rolul de garant al acestei unitãþi. Pe de altã parte, pen-
tru România modelul modernizãrii politice a fost Franþa - care a sus-
þinut-o întotdeauna –, iar aceasta a influenþat ideile ºi instituþiile din
domeniul dreptului constituþional, în special în preluarea ideii de stat
(stat naþional). „Unité et indivisibilité” – unitate ºi indivizibilitate –
este principiul fundamental al constituþiilor franceze din toate timpu-
rile, o valoare a sistemului politic ºi a statului, ce s-a dovedit a fi per-
manentã, iar acesta a devenit tradiþia, de asemenea puternicã, a gîn-
d irii în dreptul constituþional românesc3.

Trebuie, totuºi, luat în considerare faptul cã aceste condiþii pentru
confruntarea democraticã a tradiþiei menþionate s-au ivit, de fapt,
pentru prima datã în toamnã, în perioada modificãrii Constituþiei. În
mãsura în care UDMR-ul reuºeºte sã asocieze propriile propuneri cu
prob lemele de cedare a suveranitãþii, care vor apãrea pe ordinea de zi
în legãturã cu problematica integrãrii europene, aceasta va fi o provo-
care serioasã pentru elita politicã a României. Pe lîngã aceasta, mai
existã ºi o altã provocare, pe care, probabil, o sesizeazã mai puþini: o
al tã mizã a modificãrii Constituþiei este reuºita în orientarea Româ-
niei pe calea dezvoltãrii constituþionale organice. Aceasta necesitã, în
primul rînd, extinderea competenþei Curþii Constituþionale, punerea
în funcþiune a aºa-numitei „constituþii invizibile”. ªi România are
mare nevoie de o curte constituþionalã activã care, prin interpretarea
Constituþiei ºi a legilor, poate influenþa procesele fundamentale. Prin
deciziile ei, acest corp ar elabora permanent acea „constituþie invizi-
bilã”, care ar preveni ca vreuna din instituþiile politice (parlament,
guvern) sã interpreteze Constituþia – ºi în consecinþã – ºi paragrafele
anumitor legi, în funcþie de interesele ei de moment, într-o situaþie
pol i t icã datã. Pe termen lung, aceasta nu reprezintã doar ºansa evolu-
þiei organice a Constituþiei, ci ar împiedica, totodatã, ca politica sã de-
vinã sclavul tradiþiei cu caracter metafizic.

Traducere de KOZÁK Gyula
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Toate acestea –- în opinia lui Stephen T. Holmes – evidenþiazã ºi li-
mi tele interne ale fundamentelor filosofice ale constituþionalismului
occidental. „Liberalismul – scrie el – este o orientare cu caracter si-
mul tan individualist ºi cosmopolit. Prin urmare, nu prea poate oferi
sfaturi est-europenilor cum sã trateze minoritãþile naþionale perma-
nente”1. Adicã, am putea adãuga, ce sã facã dacã în interiorul þãrii
existã „spirite populare”, care sînt în competiþie, iar acestea au con-
cepþii diferite despre formarea comunitãþii civice. Mai departe – spu-
ne Holmes – principiile constituþionalismului occidental pot intra în
vigoare doar „dacã graniþele teritoriale sînt ferm fixate ºi s-a rãspuns
la întrebarea: cine poate fi considerat membru al comunitãþii?”2

*
În prima jumãtate a anilor nouãzeci, þãrile Europei Centrale ºi de

est au ales douã cãi extrem de diferite în ceea ce priveºte elaborarea
constituþiei. În mod paradoxal, România ºi Bulgaria – care au pre-
zentat rezultate puþine în privinþa reformelor – s-au grãbit sã adopte
o constituþie nouã, în timp ce þãrile care pãreau a avea mai mult suc-
ces pe calea reformei s-au mulþumit cu modificarea constituþiei exis-
tente. Prin aceasta s-au manifestat, în primul rînd, gradele diferite pe
care þãrile le-au atribuit necesitãþii legitimãrii internaþionale.

Numai cã problematica schiþatã de Holmes ºi elaborarea „rapidã”
a constituþiei sub presiunea europeanã a creat o situaþie extrem de
amb iguã. Una din cauzele acesteia este cã Charta de la Paris – care
este doar o declaraþie politicã – a introdus în limbajul documentelor
internaþionale o ierarhie de valori cu totul nouã. Acest sistem de va-
lori decurge din structura Chartei, deoarece, în timp ce în Actul final
de la Helsinki din 1975 dispoziþiile detaliate referitoare la drepturile
omului sînt cuprinse în capitolul trei, în Charta de la Paris ele ocupã
un loc  mai proeminent: sînt tratate chiar în partea care urmeazã
imediat dupã preambul. Prin aceasta a devenit evident cã acele capi-
tole ale constituþiei care trateazã despre drepturile omului sînt cele
mai importante în privinþa rolului politic pe care dreptul internaþio-
nal îl are în legitimarea politicii interne.

Aºa s-a întîmplat ºi pe parcursul elaborãrii Constituþiei României:
capitolul referitor la drepturile omului este mult mai modern decît
cele referitoare la structura statului, la relaþia dintre societate ºi auto-
ri tatea publicã. În timp ce dispoziþiile referitoare la drepturile omului
reflectã univoc „comanda europeanã”, reglementãrile referitoare la
funcþionarea ºi relaþiile organelor puterii statale fixeazã, mai degrabã,
si tuaþia politicã (postcomunistã) creatã la începutul schimbãrii de re-
g im ºi, situîndu-le în cadrul unitãþii ºi indivizibilitãþii statului, de fapt,
o întãresc printr-o „metafizicã constituþionalã”.

Î n consecinþã, în decursul ultimilor zece ani s-a dedublat ºi atitu-
dinea criticã faþã de constituþie. Criticii atenþi la primatul dispoziþii-
lo r privind drepturile omului au considerat cã constituþia trebuie
pusã în funcþiune þinînd cont tocmai de dispoziþiile privind drepturi-
le omului, pentru cã aceasta – pe termen lung – conduce la forma-
rea ºi consolidarea acelor instituþii ale statului de drept care au o im-
portanþã fundamentalã pentru o Românie democraticã. Comitetul
Român Helsinki, principalii teoreticieni ºi activiºtii ei pentru dreptu-
ri le  omului, Gabriel Andreescu ºi Renate Weber, au reprezentat acest
plan strategic. Însã forþele politice „istorice” (politicienii marcanþi ai
Convenþiei Democratice, în primul rînd) au avut obiecþii faþã de cîte-
va articole cu privire la organizarea statului (forma statalã, compo-
nenþa parlamentului, competenþele preºedintelui), însã au încercat
sã introducã pe ordinea de zi problema prin critica legitimitãþii con-
stituþiei, ceea ce s-a dovedit a fi imposibil pentru o perioadã foarte
îndelungatã.

Faptul cã introducerea pe ordinea de zi s-a dovedit imposibilã
poate fi explicat de „metafizica” particularã a ideilor despre constitu-

þie , de acea „validitate eternã”, cu care adunarea constituantã din
1991 a înzestrat legea fundamentalã. Constituþia României face parte
din cele mai rigide constituþii din Europa; articolele 146-148, care re-
glementeazã revizuirea ei, fac, din punct de vedere procedural,
aproape imposibilã modificarea ei. Mai mult decît atît, exclud chiar
c î teva articole – suportul important al naþionalismului de stat – din
rîndul obiectelor ce pot fi revizuite. Este o particularitate a constituþiei
României pentru care nu gãsim decît puþine exemple strãine (consti-
tuþia francezã interzice pentru totdeauna restaurarea monarhiei, iar
constituþia germanã declarã imuabilitatea respectãrii demnitãþii
umane ºi a principiului federativ).



HAMBERGER Judit

Manifestul
eurorealismului ceh

În lunile trecute, politica internã cehã a fost tulburatã de documen-
tul de partid ce poartã denumirea din titlu. Manifestul conþine viziu-
nea despre integrarea europeanã a Partidului Civic Democrat (ODS),
care, momentan, este cel mai popular partid civic-conservator de
dreapta de pe eºichierul politic ceh. Titlul original este: Manifest ces-
kého eurorealismu ºi a fost propus ca material de dezbatere pentru
conferinþa de partid ce a avut loc în aprilie 2001. A fost fãcut public la
sfîrºitul lui aprilie, dar pînã acum – probabil din cauza obiecþiilor –
nu a fost adoptat ca document oficial al partidului. Din grupul celor
patru care a elaborat textul de 11 pagini face parte ºi Jan Zhradil, mi-
nistrul de externe al guvernului din umbrã al Partidului Civic Demo-
crat. Documentul trateazã problema integrãrii cehilor în Uniunea
Europeanã, ºansele acesteia ºi propune explicit alternativa ne-aderã-
ri i la Uniunea Europeanã.

Evaluarea acestei alternative a stîrnit aceastã dezbatere aprinsã.
Dar, deja din diferitele alocuþiuni, opinii, precum ºi dupã rezultatele
sondajelor de opinie anterioare, se putea ajunge la concluzia cã ma-
joritatea cehilor nu este adeptã a integrãrii. De aceea, nu este întîm-
p lãtor cã Partidul Civic Democrat, care susþinea opinii eurosceptice
din 1993, mai apoi eurorealiste ºi, mai ales, preºedintele acestuia,
Vaclav Klaus, a publicat un asemenea document de partid.

În introducerea Manifestului sînt elogiate schimbãrile de politicã
internã ºi externã survenite dupã 1989 ºi se afirmã: trebuie sã men-
þin em ideea de a hotãrî împreunã, cu drepturi depline prezentul
ºi viitorul Europei democratice, deoarece Cehia este parte insepa-
rab ilã a unitãþii naturale a civilizaþiei euroamericane.  Aceasta es-
te esenþa atitudinii pe care V. Klaus (în calitate de prim ministru ºi
p reºedinte al Partidului Civic Democrat) a dovedit-o pe parcursul a
m ai  m ultor ani de contacte cu Uniunea Europeanã. În timp ce liderii
UE ar dori ca cehii sã evite disputele interne privind UE, politicienii
partidului doresc contrariul. Motivul este cã, în acest fel, intrarea Re-
publicii Cehe în UE ar fi rezultatul unei decizii explicit politice. Pen-
tru cã cedarea voluntarã a suveranitãþii, într-o mãsurã nemaiîntîlni-
tã,  este o problemã eminamente politicã. Totodatã trebuie lãmurite
condiþiile de aderare a þãrii la Uniune, situaþia actualã ºi direcþia pro-
bab ilã de dezvoltare a acesteia, trebuie identificate cea mai favorabilã
struc turã UE pentru cehi ºi modelul susþinut dupã aderare. Pentru
ei ,  este important ca fiecare partid politic din Cehia sã îºi asume obli-
gaþia de a informa, deschis ºi univoc, opinia publicã cehã în legãturã
cu aceste chestiuni.

Manifestul trece în revistã situaþia actualã ºi tendinþa de viitor ale
UE, proiectul lãrgirii estice, relaþia Republicii Cehe cu UE, propune
alternativele aderãrii, alte soluþii complementare.

Constatã cã UE este arena conflictelor de interese, iar lupta este
regularizatã de cele patru libertãþi fundamentale ale pieþei comune
(libera circulaþie a persoanelor, a mãrfurilor, a capitalului ºi a servi-
ciilor). Aceastã regularizare are însã puncte critice care acþioneazã în
culise, iar acestea atribuie integrãrii elemente constructiviste ce tre-
buie respinse. Ca urmare a dezvoltãrii europene în deceniile trecute,
au devenit caracteristice pentru statele occidentale procesele redis-
tributive ºi birocratice care încetinesc ritmul dezvoltãrii ºi diminuea-
z ã competitivitatea economiilor europene. Piaþa comunã este legatã
de drepturile comunitare ce devin tot mai numeroase ºi care repre-
zintã efectele presiunii exercitate de lobby-uri ºi grupuri corporaþio-
niste. Situaþia reprezintã un protecþionism prin care Europa, în loc
sã se deschidã, mai degrabã se izoleazã în faþa pieþii externe.

În rîndul problemelor UE, Manifestul menþioneazã ºi pe cea a de-
ficitului democratic. Afirmã cã toate insituþiile importante ale Uniu-
ni i pot fi criticate din punct de vedere juridic, le lipseºte mandatul re-
z ultat din vot direct, astfel sînt anomalii constituþionale ºi pot fi con-
siderate chiar ilegitime. În privinþa separãrii puterilor, cîteva instituþii
ale sale sînt problematice din punct de vedere constituþional. Sînt
g reu de supus unui control juridic, de aceea populaþiile statelor
m embre nu se pot identifica cu ideea „europeanã”.

Laudã proiectele comune de politicã externã ºi de securitate ale
UE, dar considerã primejdios faptul cã aceste proiecte sînt impregna-
te de un antiamericanism implicit, pe deasupra, eficienþa forþelor ar-
m ate ale Europei este mult mai micã decît cea a americanilor. Aceas-
tã rupturã dintre America ºi Europa este contrarã intereselor vitale
ale civilizaþiei europene democratice.

Concepþiile diferite ale integrãrii europene sînt numite, alternativ,
m odel interguvernamental (bazat pe colaborarea, de la egal la egal, a
statelor membre) ºi model federal sau supranaþional (perspectiva
statului european unit care dispune de insituþii supranaþionale). Se
pronunþã în favoarea primului model ºi îl respinge pe cel de al doi-
lea, fiindcã modelul federal ar reprezenta aprofundarea artificialã a
integrãrii europene. Autorii evalueazã pozitiv, în special, rezistenþa
„aripii nordice” a UE, pentru cã este exemplul pe care îl urmeazã ºi
este o sursã care le dã putere în schiþarea propriei strategii de rezis-
tenþã.

Pe parcursul prezentãrii mecanismelor ºi principiilor de luare a
deciziilor, în problema majoritãþii calificate (50% plus un vot) re-

spec tiv a veto-ului statului naþional, documentul ia poziþie în favoa-
rea celei din urmã. Pe prima o considerã (în conformitate cu politica
cehã) instrumentul prin care se realizeazã interesele Germaniei
Mari.

Afirmã, de asemenea, cã UE considerã statele membre, în pri-
mul rîn d, drept piaþa de desfacere a propriilor produse, unde îºi
poate angaja forþa de lucru calificatã de care ea nu are nevoie;
drept sursã de materii prime, de unde poate obþine forþã de mun-
cã ieftinã ºi calificatã; drept zonã de tampon pentru pericolul po-
l itic ºi al securitãþii ce vine din Balcani ºi din Est. Menþioneazã cã
schimbul economic între UE ºi þãrile candidate este asimetric, deoa-
rece, prin tratatele de asociere încheiate la începutul anilor 1990,
acestea din urmã s-au deschis într-o mãsurã nemaiîntîlnitã. Din
punct de vedere economic, ele sînt, astfel, mai atractive pentru UE
decît dacã ar deveni membri cu drepturi depline.

Printre problemele adoptãrii regimului juridic se aflã competiþia
dintre statele candidate individuale, ceea ce face imposibilã acþiunea
comunã. Adoptarea impusã exercitã o presiune cruntã asupra þãrilor
candidate; mai mult decît atît, adoptarea costã mai mult decît pri-
m esc  din fondurile de ajutor. Adoptarea în sine este evaluatã de func-
þionarii europeni, iar criteriile de evaluare sînt folosite pentru ºanta-
jarea candidatelor.

Una dintre problemele lãrgirii UE o constituie poziþia excepþiona-
lã a UE: este arbitru ºi jucãtor în acelaºi timp, ºi nu are interesul sã
schimbe aceastã situaþie. Deºi ar fi posibil ca în þãrile candidate sã
survinã destabilizarea politicã ºi economicã datoratã, eventual, toc-
m ai frustrãrii izvorîte din procesul de aderare anevoios. Toate statele
canditate sînt mici, slabe în faþa celor mari; manifestul insistã în fa-
voarea alianþei statelor mici în faþa celor mari.

Deoarece lãrgirea este exclusiv o chestiune de voinþã politicã, gra-
dul  ei  va fi cel pe care UE îl doreºte. În speranþa aderãrii rapide, þãrile
candidate se concentreazã, din pãcate, asupra cantitãþii ºi nu a calitã-
þi i  (adicã asupra condiþiilor). Consecinþa acestui fapt este cã UE va in-
troduce limitãri ºi pentru produsele agricole va fi instituit un sistem
comercial dublu. Pe lîngã aceasta, integrarea europeanã va constitui
un ºoc de liberalizare care va produce inflaþie, somaj ºi presiuni ne-
m aiîntîlnite asupra sectorului privat.

Textul trateazã relaþia dintre Cehia ºi UE, se opreºte asupra tradi-
þi i lor istorice ceho(slovace) ºi constatã cã unitatea europeanã con-
struitã de jos, adicã organic, este un obiectiv important ºi frumos, ºi
este în conformitate cu ideea de stat cehoslovacã. Conceptul de stat
cehoslovac a fost întotdeauna legat de tradiþia liberal conservatoare
anglo-saxonã (aceastã tezã este hotãrît combãtutã de politologi ºi is-
torici cehi, ºi este consideratã eroarea gravã a autorilor Manifestu-
lui),  de aceea resping toate versiunile unificãrii europene impuse
prin forþã (fasciste, comuniste, socialiste), incluzînd ºi democraþia
soc ialã europeanã actualã de distribuire centralã precum ºi catolicis-
mul politic creºtin-democrat centralizator.

În ciuda obiecþiilor reale menþionate, obiectivul strategic al Repu-
blicii Cehe rãmîne în continuare aderarea la UE, dar politica internã
ºi externã a Cehiei trebuie sã fie vigilentã în problema aderãrii, totul
trebuie privit ºi evaluat din perspectiva interesului naþional ceh. Iar
interesul naþional ceh, clar afirmat, este pãstrarea identitãþii naþiona-
le, garantarea unitãþii teritoriale, a suveranitãþii politice, a stabilitãþii
ºi securitãþii Republicii Cehe, precum ºi faptul cã aceleaºi reguli sã
fie valabile pentru statele mici ºi pentru cele mari; iar deschiderea
reciprocã ºi unirea pieþelor sã se realizeze fãrã limitãri adiþionale.
(Este ºi  acesta un articol des criticat. V. Klaus ºi partidul lui considerã
UE, pur ºi simplu, o zonã de liber schimb.) Concluzia finalã: pentru
Cehia, participarea ca membru deplin în procesele decizionale
ale UE este o necesitate politicã; participarea ca membru deplin
la p iaþa unitã a UE este o necesitate economicã.

Documentul apãrã explicit ideea statului naþional ºi statele-naþiu-
ne existente. Conform manifestului, acestea sînt cele mai stabile.
Stabilitatea lor este asiguratã de identitãþile caracteristice ale fiecãrei
com unitãþi naþionale. În schimb, nu existã nici identitate europeanã,
nici naþiune politicã europeanã. Crearea lor ar fi rezultatul unui pro-
ces social mult mai lung decît procesul de integrare care ar dura cîte-
va decenii. Din aceastã cauzã, reducerea naþiunilor la simple etnii, în
lipsa posibilitãþii de identificare politicã, ar putea declanºa reacþii
contrare frustrante, ce pot îmbrãca forma naþionalismului etnic.
 Totodatã, respinge teoria conform cãreia statele-naþiune trebuie di-
zolvate în jos, în regionalisme. E ridicolã prezentarea regionalizãrii
ca proces istoric progresist.

În opinia autorilor, extinderea în continuare a competenþelor
juridice ale Comisiei Europene trebuie respinsã cu hotãrîre, pen-
tru cã aceasta nu dispune de un mandat direct. Totodatã, trebuie res-
p in sã ºi lãrgirea competenþelor Parlamentului European. Nu tre-
buie admisã diminuarea dreptului de veto naþional ºi lãrgirea dome-
niului deciziilor ce pot fi adoptate cu majoritate calificatã, pentru cã,
astfel, UE poate impune pentru orcine reglementãrile pe care le do-
reºte.

Politicienii Partidului Civic Democrat nu doresc adoptarea consti-
tuþiei europene, nici obligativitatea introducerii cartei drepturilor
omului în tratatele europene. Aceasta, pentru cã ar însemna paºi fã-
cuþi cãtre statul federal ºi ar reprezenta o imixtiune destructivã con-
siderabilã pentru legislaþia naþionalã. Propun, în schimb, adoptarea
unui document fundamental scurt, care defineºte modificãrile obli-
gatorii la nivel european.

În legãturã cu unificarea monedei,  Manifestul constatã cã este
un proiect politic, fiindcã moneda unicã este unul din atributele sta-
tului federal. Considerã cã aceastã problemã este prematurã pentru
cehi. Dar precizeazã, totodatã, cã, înainte de aderarea la moneda
unicã ºi înainte de aderarea la UE, trebuie organizat un referendum.

În privinþa politicii externe ºi de securitate comune, partidul
considerã NATO singura structurã de securitate europeanã ºi crearea
tuturor organizaþiilor similare este consideratã ca iniþiativã de slãbire

a NATO. Deoarece Republica Cehã este membrã NATO, cere sã fie in-
clusã în fiecare proces semnificativ de luare a deciziilor din cadrul
UE. Nu se poate ajunge la situaþia în care se creeazã sistemul paralel
de proiect de securitate al UE sau se dubleazã structurile NATO.

Manifestul considerã necesarã identificarea aliaþilor în rîndul
UE. Posibilã aliatã este consideratã aripa nordicã, care include þãri
identice ca greutate ºi categorie. Aceste consideraþiuni dovedesc te-
merea cehilor în faþa nemþilor, a þãrilor mici în faþa vecinilor mari ºi
puternici. Acest fapt este formulat în document, prin precizarea cã
al ianþa cu aripa nordicã doreºte sã contrabalanseze influenþa politicã
a G ermaniei. Germania este periculoasã pentru cã nu este numai cel
m ai important partener economic, dar este, de asemenea, liderul
acelei concepþii federaliste a integrãrii europene, care are un efect
deloc neglijabil asupra politicii interne cehe, ºi care tulburã perspec-
tivele ei asupra UE.

Materialul publicat nu ocoleºte nici expunerea mo dului în care
trebuie negociatã aderarea la UE. Prima ºi cea mai importantã con-
diþie este participarea ca membru deplin la procesele decizionale ºi
în cadrul pieþei comune. Þara, ca partener mai slab al UE, cu econo-
m ia af latã într-un proces de transformare, ar trebui sã urmãreascã
impunerea pe o scarã cît mai largã a cererilor conexe perioadei de
tranziþie. Ar trebui sã aspire la revizuirea pactului de la Nisa, la creº-
terea numãrului reprezentanþilor cehi în Parlamentul European de
la 20 la 22, pentru cã þãrile similare au acest numãr de reprezen-
tanþi. Ar trebui sã susþinã consecvent ideea ca în 2004 sã decidã îm-
preunã cu celelalte state membre viitorul Europei.

A lternativele, posibilitatea altor soluþii sînt propuse în ultima ºi
cea mai discutatã parte a Manifestului. Dacã partea în care sînt des-
c rise procesele ºi problemele UE poate fi consideratã realistã, analiza
al ternativelor este colecþia utopiilor, a aºteptãrilor nerealiste, a ideilor
elaborate pe jumãtate.

Conform documentului se pot crea situaþii care împiedicã inte-
grarea Cehiei. Aceste situaþii ar trebuie analizate, ca posibilitãþi, de
politica externã cehã ºi ar trebui elaborate alternative. S-ar putea în-
tîmpla ca, în urma unei decizii politice, UE sã suspende sau sã amîne
lãrgirea pentru un timp îndelungat. Este, de asemenea, posibil ca Ce-
hia, dat fiind faptul cã nu are sponsori în cadrul UE, sã fie omisã din
rîndul statelor acceptate, pentru cã Cehia este cea mai hotãrîtã în
apãrarea intereselor ei naþionale. S-ar putea întîmpla ca Republica
Cehã sã reevalueze propria cerere de aderare, în cazul în care tendin-
þele din cadrul UE sînt nefavorabile din punctul de vedere al politicii
externe sau al interesului naþional ceh. Dacã, de exemplu, în meca-
nism ele de decizie ar fi constrînsã sã-ºi asume un rol de marionetã ºi
nu ar putea obþine nimic în favoarea propriilor interese. Reevaluarea
poate surveni ºi în cazul în care în politica de securitate internã ºi ex-
ternã a Europei ar creºte numãrul elementelor antiamericane ºi s-ar
încerca înlãturarea legãturii de securitate atlantice, sau în cazul în
care opinia publicã cehã va respinge intrarea în UE în referendumul
preconizat. Nu ar fi acceptabilã nici situaþia în care s-ar avea în vede-
re revizuirea consecinþelor celui de al doilea rãzboi mondial.

Pe primul loc al alternativelor figureazã apartenenþa la EFTA re-
spec tiv EEA. Documentul afirmã cã intrarea în piaþa comunã a Euro-
pei ca membru cu drepturi depline este o problemã vitalã pentru
cehi. Economia cehã, care are relaþii comerciale mai ales cu state
m embre ale UE, este micã, deschisã, orientatã spre export. În cazul
în care þara nu intrã în UE are douã posibilitãþi: sã pãtrundã pe piaþa
comunã a UE ca membrã a Zonei Europene de Liber Schimb (EFTA)
sau ca membrã a Spaþiului Economic European (EEA). Pe alocuri,
documentul considerã cele douã posibilitãþi ca fiind mai avantajoase
decît apartenenþa la UE. Cele douã alternative impun doar obligaþiile
liberului schimb, în timp ce UE fixeazã ºi condiþii politice. În opinia
liderilor politici ai Partidului Civic Democrat, cel mai mare defect al
UE co nstã în faptul cã nu este doar o zonã de liber schimb ºi un
spaþiu economic unit ci ºi un spaþiu politic.

A l ternativele schiþate sînt considerate favorabile pentru ei fiindcã
relaþiile, tratatele ºi contractele nu sînt multilaterale, ci bilaterale.
Preºedintele partidului a dovedit de nenumãrate ori cã preferã solu-
þiile bilaterale pentru cã, în cazul lor, unitatea politicã nu este obliga-
torie, se poate practica politica internã ºi externã independentã ºi au-
tonomã, nu este nevoie de negocieri în privinþa regimurilor juridice
ale asistenþei sociale, ale muncii, ale protecþiei mediului, ale dreptu-
lui, ale consumatorului. De aceea, apartenenþa la EFTA în combi-
naþie cu apartenenþa la NATO se contureazã în document ca o so-
luþie politicã relativ bunã ºi favorabilã.

În p rezentarea alternativelor nu se uitã nici de alianþa nord-at-
lanticã.  Dacã Republica Cehã nu intrã în UE, trebuie sã-ºi întãreascã
relaþiile cu SUA. S-ar putea asocia acelui sistem de apãrare antirache-
tã faþã de care europenii sînt reticenþi. În acest caz, ar trebui res-
pectate prioritãþile politicii externe americane, chiar dacã acestea
sînt diferite de cele ale europenilor. Pentru aceasta, cehii trebuie sã
tindã ºi spre apropierea economicã de continentul nord american.
(Deocamdatã comerþul ceh se bazeazã însã pe þãrile europene.)

Elaborarea „filierei americane” este cea mai discutatã temã a do-
cumentului. Ideea conform cãreia Cehia – pentru cã din nenumãra-
te motive nu vrea sã devinã parte a UE – va fi portavion al SUA în Eu-
ropa ºi omiterea din calcul a statelor europene mari, este o evaluare
eronatã a raporturilor. Asemenea erori de apreciere a proporþiilor în
politica externã cehã se înscriu în tradiþia istoricã despre care, cîteo-
datã, se aflã, altãdatã nu se aflã, cã este iluzie.

Realizat în cadrul cercetãrii nr. 029395 a OTKA T.
Traducere de KOZÁK Gyula
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Bohumil DOLEZ¡AL

Republica Cehã
la porþile
Uniunii Europene*

Pentru acele þãri ale Europei Centrale, de sud ºi de est, care ºi-au re-
dobîndit suveranitatea în urma înfrîngerii suferite de Rusia Sovieticã
în rãzboiul rece, apar douã probleme fundamentale legate de proce-
sul integrãrii europene.

Prim a întrebare este, în ce fel reuºesc acestea sã se integreze în
comunitatea europeanã – în instituþiile NATO ºi ale UE. La cîntãrirea
acestei integrãri cel mai mult se vorbeºte despre condiþiile economi-
ce ºi sociale, mãrimea produsului intern brut, fiscalitate, protecþia
mediului etc. Se acordã mai puþinã atenþie ideilor formate de-a lun-
gul dezvoltãrii istorice a þãrilor care doresc sã se alinieze. Cu toate cã
unele dintre aceste idei pot deveni piedici ale procesului de aliniere.
De exemplu, percepþia cehã a relaþiilor dintre popoarele slave, care,
în sensul politic al cuvîntului, s-a impus cel mai puternic în cursul ºi
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, dar dãinuie – într-un anumit
sens ºi mai ales în subconºtient – în gîndirea ºi acþiunile oamenilor
de azi.

Capacitatea de integrare a þãrilor din Europa Centralã, sud-esticã
ºi  de est este determinatã ºi de felul în care aceste þãri reuºesc sã se
înþeleagã cu vecinii lor, care sînt deja membre ale comunitãþii euro-
pene sau care nu vor sã se integreze. Aceastã chestiune ridicã semne
de întrebare ºi de exclamaþie mai ales în Europa Centralã. În secolul
XIX ºi XX, aceastã regiune a cîºtigat pe bunã dreptate o proastã repu-
taþie din cauza nivelului catastrofal al relaþiilor dintre popoarele veci-
ne, relaþii bazate, de obicei, pe lipsa totalã a corectitudinii ºi pe cicã-
leli reciproce. „Rãsplata” acestor naþiuni a fost aceeaºi: pentru apro-
ximativ o jumãtate de secol au devenit parte a imperiului colonial
roºu þarist.

Capacitatea de integrare a societãþilor naþionale din Europa Cen-
tralã depinde de situaþia reflexiei politice a trecutului ºi a prezentului
d in aceste þãri, de mãsura în care se înþeleg pe ele însele ºi înþeleg
contextul lor european. În urma unei analize detaliate reiese cã fie-
care naþiune are propria ei atitudine, toate sînt încãrcate cu nenu-
mãrate iluzii ºi mituri, care trebuie identificate ºi îndreptate, altfel
ele pot frîna considerabil procesul de integrare europeanã. Aceste
probleme sînt consecinþe ale evoluþiei istorice neprielnice ºi ale fap-
tului cã, în deceniile premergãtoare dezmembrãrii Uniunii Sovieti-
ce, nu a fost posibilã dezbaterea publicã a acestora. În cele ce ur-
m eazã voi trata problemele societãþii cehe, pentru cã, pe de o parte –
b ineînþeles – realitãþile cehe îmi sînt cele mai cunoscute, iar pe de
al tã parte, sînt convins cã, spre deosebire de obiceiul central-euro-
pean al vremurilor trecute, cînd naþiunile care trãiesc pe aceste me-
leaguri s-au copleºit reciproc cu reproºuri ºi calomnii, acum fiecare
trebuie sã înceapã critica de la el de acasã. Mi-ar pãrea rãu dacã prin
expunerea mea aº reuºi doar sã-mi fac cititorii sã dea din cap apro-
bator: da, spre deosebire de noi, aºa sînteþi voi, cehii. Mai degrabã aº
dori sã declanºez un proces reciproc de introspecþie în Europa Cen-
tralã, care, în formularea lui Bibó István, ar avea ca rezultat “recu-
noaºterea colectivã a decãderii morale colective” […]

Evoluþia autoobservãrii naþionale în societatea cehã din perioada
celor douã decenii premergãtoare schimbãrii de regim din 1989 a
fo st influenþatã nefavorabil de faptul cã aici s-a aflat la putere unul
d intre cele mai rigide sisteme comuniste ale dominaþiei ruse. Dizi-
denþii cehi au constituit un grup relativ mic, complet izolat de restul
so cietãþii. Nu au fost capabili sã gãseascã o alternativã politicã realã
faþã de situaþia existentã. Viziunea vînzãtorului de legume a lui
Vác lav Havel este doar o poveste frumoasã: în fiecare an expune în
vitrina magazinului acelaºi slogan bolºevic, în care nu crede nici el,
nici autorii sloganului, apoi, deodatã, se rãscoalã, îºi scuturã cãtuºe-
le ºi pleacã în cãutarea adevãrului în „societatea paralelã”, între dizi-
denþi. Povestea nu l-a convins ºi nu l-a îndemnat pe vînzãtorul de le-
gume sã urmeze exemplul. Gîndurile dizidenþilor de atunci despre
relaþiile central-europene sînt exprimate poate cel mai bine de titlul
cãrþii lui Jiøí Dienstbier, fost ministru de externe cehoslovac ºi im-
portant dizident ceh: Reverie despre Europa.  Locul reveriei este spa-
þiul virtual al ghetoului dizidenþilor, unde nu poate fi perceputã des-
tul de clar diferenþa dintre imaginabil ºi realizabil. Esenþa europenis-
mului dizidenþilor cehi era bunãvoinþa generalã bazatã pe niºte idei
destul de vagi, care ignorã cu eleganþã piedicile, pe care i le pun,
printre altele, stereotipiile propriei lor gîndiri. Îmi amintesc de o ex-
punere, þinutã de un prieten maghiar într-o locuinþã privatã din Pra-
ga, în cursul cãreia a luat cuvîntul un proeminent istoric dizident
ceh ºi  a enunþat cu un entuziasm sincer: în sfîrºit a venit timpul cînd
cehii ºi maghiarii pot sã se înþeleagã, sã aprecieze reciproc persoane-
le proeminente ale fiecãruia, ca de ex. pe Károlyi Mihály. (Menþionez
faptul cã timp de cîþiva ani guvernul cehoslovac l-a susþinut, din sco-
puri politice ascunse, pe Károlyi, aflat în emigraþie.) Vorbitorul, în-

g ro zit ºi indignat, a reacþionat cu cuvintele „Pentru Dumnezeu, dar
el a fost un tîmpit”. Istoricul ceh a rãmas complet uluit.

Dizidenþii cehi aveau relaþii considerabil mai bune cu cercuri si-
mi lare din Polonia decît cu cele din Ungaria. Situaþia s-a datorat cu si-
guranþã ºi barierelor lingvistice, dar, fãrã doar ºi poate, nu aceasta era
singura cauzã. ªi am ºi ajuns la primul mit despre care aº dori sã vor-
besc aici. Perspectiva cehã împarte popoarele Europei Centrale în în-
vingãtori ºi învinºi. Bineînþeles, cehii se autoinclud printre învingã-
tori. Aceastã împãrþire decurge din rezultatele primului ºi celui de-al
doilea rãzboi mondial ºi nu prea corespunde cu realitatea. Nici una
dintre micile naþiuni din Europa Centralã nu prea poate sã vorbeascã
despre victorie, de vreme ce toate au devenit prada Rusiei staliniste.
Însã obiecþia raþionalã nu are nici o relevanþã aici. Pentru noi este vor-
ba despre faptul cã, în concepþia cehã, maghiarii (spre deosebire de
polonezi) aparþin învinºilor, ºi acest fapt a contribuit la stagnarea dia-
logului. Urmãtoarea întîmplare este un bun exemplu pentru aseme-
nea evaluãri: la mijlocul anilor 1990, cînd Václav Klaus se afla la apo-
geul carierei sale politice, un mare ziar ceh a publicat traducerea
scrierii lui Tamás Gáspár Miklós, care l-a criticat aspru pe Klaus.
Vác lav Bìlohradský, renumit filosof ceh, a reacþionat la articol cu un
protest vehement ºi l-a numit pe autor (despre care, evident, nu ºtia
nimic) moºtenitorul ideilor regimului Horthy. Nu era vorba despre o
polemicã constructivã, ci numai despre cine este învingãtorul ºi cine
învinsul.

O asemenea clasificare a vecinilor complicã în mãsurã conside-
rabilã relaþia cehilor cu germanii, precum ºi cu austriecii, care (din
punctul de vedere al cehilor) fac parte tot din rîndul „învinºilor”.
Toate reprezentanþele politice ale Cehiei, în mod unitar ºi cu spriji-
nul preºedintelui statului, duc tratative cu Germania de pe poziþii de
fo rþã, ceea ce pe viitor, fãrã îndoialã, nu va rãmîne fãrã consecinþe.
Comportamentul asemãnãtor faþã de Austria ºi-a cules deja roadele
pentru partea cehã: întreaga problemã a centralei atomice de la Te-
melín a atins cote enorme pentru cã partea austriacã, din motive fi-
reºti, nu a tolerat aceastã atitudine.

Europenismul ceh poartã amprenta generalizãrii necorespunzã-
toare a situaþiei create dupã primul rãzboi mondial. Atunci s-a for-
mat statul cehoslovac independent, fapt interpretat de cehi – incon-
testabil, pe bunã dreptate – drept restabilirea statalitãþii cehe. Dimi-
nuarea provizorie a influenþei germane ºi ruse în Europa Centralã,
apropierea noului stat de Antantã, dar, înainte de toate, de Franþa,
contureazã o imagine a Europei care este parcã amprenta negativã a
concepþiei lui Friedrich von Neumann: Cehia (pe vremea aceea, Ce-
ho slo vacia) este parte a Vestului european, care înconjoarã centrul
ariei lingvistice germane în spaþiul geopolitic curbat în mod particu-
lar. În Vestul astfel definit este uºor sã gãsim un loc ºi pentru Rusia.
Î n vreme ce Germania, evident, nu face parte din Vest.

Toate acestea sînt în concordanþã, de asemenea, cu un alt stereo-
tip semnificativ al gîndirii publice: toate schimbãrile în bine care au
avut loc în societatea cehã (înfiinþarea Cehoslovaciei, eliberarea din
1945, cãderea comunismului) sînt rezultatul unei importante con-
tribuþii proprii. În schimb, numai alþii sînt rãspunzãtori pentru tot
rãul (pentru dispariþia Cehoslovaciei la sfîrºitul anilor treizeci ai se-
colului trecut, pentru puciul comunist din 1948, pentru înãbuºirea
Primãverii de la Praga), cei care au înºelat-o, au pãrãsit-o, au
 atacat-o miºeleºte. Conform acestei concepþii, istoria modernã a ce-
hi lor este povestea in ocenþei agresate.

Occidentalismul ceh este corelat cu poziþia elevului eminent. Opi-
nia publicã cehã priveºte prima Republicã Cehã ca fiind bastionul de-
mocraþiei europene într-un mediu înapoiat ºi ostil. Aceastã idee se ba-
zeazã pesemne pe concepþia lui Masaryk privind naþiunea cehã, con-
form cãreia menirea cehilor este înfãptuirea umanismului. Pe acest
plan, Masaryk s-a aflat, evident, sub influenþa lui Herder, dar era con-
vins ºi de faptul cã aceastã menire nu este numai a cehilor, ci a tutu-
ror naþiunilor. Prin vulgarizarea acestei concepþii, societatea cehã a
ajuns la ideea cã diferã de vecinii ei chiar prin modul de realizare a
umanismului ºi a democraþiei. Aceasta, de fapt, nu este mesianism.
Imaginea naþiunii care apãrã cu propriul trup Europa de primejdia
orientalã era, cîndva, rãspînditã în societatea maghiarã, chestiune ca-
re, de altfel, s-ar putea comenta pe larg, dar care subliniazã întrucîtva
serviciul prestat altora. Din autocontemplarea cehã lipseºte aceastã
dimensiune: întrupãm un fel de reginã a frumuseþii democratice,
sarcina altora fiind sã ne admire. Din acest narcisism izvorãsc decla-
raþi ile lui Klaus, cum cã nu trebuie sã ne întoarcem în Europa, pentru
cã deja sîntem acolo ºi afirmaþiile repetate conform cãrora noi am
construit deja societatea capitalistã dezvoltatã. Consecinþa acestora es-
te faptul cã, în rîndul vecinilor noºtri, avem reputaþia insuportabilului
elev înfigãreþ. Cu atît mai durã a fost deziluzia care a urmat dupã prã-
buºirea din 1997 a miracolului economic al lui Klaus – repetiþia regu-
latã a trezirii din visul ceh a atras dupã sine dezlãnþuirile depresiei is-
terice ºi ale autodesconsiderãrii nedrepte.

Miturile învingãtorilor ºi învinºilor, al inocenþei agresate, precum
ºi al elevului eminent au consecinþe practice neplãcute: conduc la
c rearea unor proiecte politice absurde ºi periculoase.

Un exemplu bun pentru demonstrarea acestei teze este docu-
mentul intitulat Man ifestul Eurorealismului. Acesta încearcã, de
fapt, sã formuleze doctrina de politicã externã a Partidului Civic De-
m ocrat, condus de Václav Klaus.

Premisele ºi motivaþiile documentului sînt corecte sau cel puþin
explicabile din multe puncte de vedere: trebuie sã dovedim o atitudi-

ne realistã ºi chibzuitã faþã de eforturile de integrare europeanã ºi nu
trebuie sã pierdem din vedere interesele naþionale ale Republicii Ce-
he. Nãzuinþele care tind spre realizarea statului federal european ar
trebui primite cu rezerve, acestea sînt puþin premature din punctul
de vedere al þãrilor candidate. ªi, în sfîrºit, politica cehã trebuie sã þi-
nã cont ºi de faptul cã este posibil sã nu intre (în primul val) în Eu-
ro pa unitã. Atît bine se poate spune despre Manifestul Eurorealis-
mului.  Textul acestuia este încãrcat de miturile deja amintite.

Î n primul rînd, este vorba despre tradiþia politicã de urmat: „des-
pre principala orientare a politicii moderne cehe, despre continua
ostenealã a lui Palacký, Havlícek ºi Masaryk, înclinatã în mod firesc
spre guvernarea ºi administraþia publicã liberal-democratã, care
seamãnã izbitor cu tradiþiile liberal-conservative anglosaxone”. Nu-
mele înºirate mai sus reprezintã, într-adevãr, latura mai bunã a tra-
diþiei politice a cehilor, de la care – bineînþeles, în mod critic – s-ar
putea porni. Dar este deplasat, chiar ridicol, ca în acest context sã se
vorbeascã despre apropierea de tradiþiile liberale conservatoare an-
glo-saxone. Istoricul ºi politicianul ceh František Palacký a pornit de
la teoria romanticã a democraþiei protoslave, care, în evul mediu, a
fost coruptã de efectele germane ºi romane (latine ºi catolice). Karel
Havlíèek, fondatorul jurnalismului ceh modern, fãcea parte din cla-
sa acestor liberal-naþionaliºti, atît de rãspîndiþi în Europa Centralã
de atunci. Principalul lui merit a fost cã a prezentat societãþii cehe
frumos ºi limpede alfabetul liberalismului european. Fiindcã, în anii
patruzeci ai secolului al 19-lea, societatea cehã nu dispunea nici
mãcar de cunoºtinþe de bazã cu privire la fondul ideologic al politicii
din epoca modernã. Nici în cazul lui Havlíèek, nici în cazul filosofu-
lui, ulterior al preºedintelui de stat T. G. Masaryk, care a fost un re-
formist social apropiat de social-democraþie, nu poate fi vorba de
conservatorismul englez. Documentul amintit prezintã societatea
cehã, cel puþin în ceea ce priveºte tradiþiile politice ale acesteia, con-
trar realitãþii, ca un fel de desant central-european al democraþiei
occidentale, în particular al celei anglosaxone.

Manifestul descrie evenimentele care au condus la puciul din fe-
bruarie 1948 ºi, prin acesta, la desãvîrºirea sovietizãrii Cehoslovaciei
de atunci în felul urmãtor: „Lãsarea cortinei de fier dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial a rupt cu forþa þinuturile cehe de posibilitatea
de a contribui la dezvoltarea democraticã de dupã rãzboi.” Iatã feno-
menul inocenþei agresate. Nu se pomeneºte deloc rezistenþa antico-
munistã ºi ideologia lui Edvard Beneš, care se bazeazã pe ideea cã
relaþia de alianþã cu Rusia lui Stalin va garanta suveranitatea Ceho-
slovaciei, o va proteja pe viitor de ameninþarea germanã, ºi menirea
cehilor va fi clãdirea „democraþiei umaniste”, care va îmbina ele-
mentele „politice” ale democraþiei burgheze ºi ale socialismului ru-
sesc. Aceastã concepþie politicã irealã ºi extremistã a contribuit esen-
þial la subjugarea societãþii cehe de cãtre imperiul bolºevic rusesc.
Mai departe, în Manifest se vorbeºte despre intrarea Cehiei în Uniu-
nea Europeanã ca despre „cedarea voluntarã a unei pãrþi a suverani-
tãþii noastre”. În iarna anului 1942, în urma întîlnirii de la Moscova
dintre Beneš ºi Stalin, am cedat aproape voluntar Rusiei mai toatã
suveranitatea noastrã.

ªi, în sfîrºit, narcisismul ceh: în Manifest se vorbeºte despre fap-
tul cã Republica Cehã trebuie sã-ºi caute aliaþi în Uniunea Europea-
nã „în categoria corespunzãtoare propriei greutãþi”. Aceºtia ar fi Ma-
rea Britanie, þãrile scandinave ºi Olanda. Este absolut evidentã su-
p raevaluarea propriei noastre greutãþi.

Rezultatul acestora este o concepþie absurdã de politicã externã.
Un punct important al acesteia este „contrabalansarea influenþei ce-
lui mai puternic vecin al nostru, Germania”, prin alierea cu þãri eu-
ropene mai mici, cum ar fi Marea Britanie ºi Suedia. De asemenea,
este importantã relaþia noastrã cu S.U.A., eventuala noastrã asociere
la zona de comerþ liber vest-atlanticã ºi „încadrarea noastrã comple-
tã ºi activã în proiectul american de apãrare antirachetã". Lozinca
no astrã este: „Viziunea noastrã este clãdirea spaþiului euroatlantic
b ine integrat din punct de vedere al securitãþii, al economiei ºi al po-
l i ticii.” Este evident faptul cã, prin construirea acestui spaþiu
 euroatlantic, se încearcã, de fapt, reconstituirea situaþiei existente în
Europa între cele douã rãzboaie mondiale, cu unele modificãri par-
þiale care ar întãri poziþia cehilor faþã de germani. Partidului civic
ODS nici nu-i trece prin minte cã în „categoria noastrã” ar fi incluse,
înainte de toate, celelalte þãri candidate.

Pe scena politicã cehã Man ifestul Eurorealismului este momen-
tan singurul program complet de politicã externã. Celelalte partide,
deºi ºi-au exprimat diferenþa de opinie, nu au reacþionat explicit la
apelul ODS.

Pentru societatea cehã, drumul spre cooperarea în Europa Cen-
tralã se va deschide atunci cînd – pe baza autoaprecierii în spirit cri-
t i c  ºi a evaluãrii posibilitãþilor noastre reale – vom elabora un pro-
gram politic alternativ autentic ºi convingãtor. Dar, în situaþia în care
acest lucru nu s-ar întîmpla, cooperarea în Europa Centralã n-ar fi
periclitatã nicidecum. Ar avea loc fãrã noi.

Traducere de VENCZEL Enikõ

* Ro stit la conferinþa „Posibilitãþile ºi necesitatea cooperãrii în
Euro pa Centralã în mileniul al treilea”, Budapesta, 24.05.2001.
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departe, cã în locul meu a ieºit tata ºi a fugit dupã Loránt ºi, bineîn-
þeles, nu l-a prins. Atunci n-am înþeles decît cã am fost pãcãlit, cãci
eu eram mic ºi el era mare, eu îl admiram ºi el ºi-a bãtut joc de mi-
ne, eu am avut încredere în el ºi el mi-a înºelat încrederea, ce mai,
eu î l consideram un fel de erou, iar el nu era decît un porc. Groh-
-groh. – Patrianca era caporal, iar eu mã nimerisem soldat în grupa
lui, voia sã ne cunoascã – era în ianuarie, platoul imens îngheþat
bocnã, deasupra cerul ca o calotã cranianã, alb, ca de os –, dupã
apel caporalii, sergenþii îºi iau oamenii în primire, sã ne cunoaºtem
deci, mãi bãieþi, ia, românii la dreapta, ungurii la stînga, executarea,
fuga marº ºi ei se grupeazã, fãrã grabã, ca-n civilie, nu-l prea luam
încã în serios pe micul caporal care se agita ca un bob de porumb pe
o plitã încinsã. Se departajeazã vorbind între ei, firesc ºi numai ce
mã trezesc cã am rãmas singur, stau, nu mã miºc, apoi fac totuºi
vreo doi paºi într-o parte, într-o a treia parte, dar unde, cã nu erau
dec î t douã pãrþi. Ce, mã, zice Patrianca, tu nu ºtii ce eºti? Executã or-
dinul, soldat, cã te dau dezertor! Se uitã ºi bãieþii, miraþi, intrigaþi,
apoi Magics, care-mi vorbise toatã noaptea despre cea mai frumoasã
fatã din Episcopia Bihorului, cu care se însurase în ajunul încorpo-
rãri i ,  ca sã nu i-o sufle cel mai bun prieten al sãu, îmi strigã: Vino-n-
co ace, cã doar eºti de-ai noºtri, ce dracu? – ºi strigã ºi unul din Ioºia:
Vino-ncoa, mãi studentule, cãci mã vãzuse cu Nelu ºi dacã eram
prieten cu Nelu... Pãi, eu sînt evreu, zic, ºi se face o liniºte dintr-aia
ca sticla ºi, dupã un timp, dupã cîteva clipe – sau ore sau veacuri –
sare-n þãndãri sub impactul unui hohot de rîs: Iþic! Iþic! Rîde ºi ca-
poralul ºi, ca sã se vadã cã fãcuse liceul, comenteazã: „Iþic ªtrul de-
zertor.” Hai, gata, zice apoi, treci ºi tu undeva, cã tot nu conteazã.
Treci la unguri. Sau nu, zice, la loc comanda. Treci la români.

PAUL DRUMARU s-a nãscut în 1938 la Alba-Iulia. Este scriitor, traducãtor.
Ultima apariþie: Transland – Poeþii mei maghiari (2 vol.), Bucureºti,
1999.

Paul DRUMARU

Jurnal de minoritar

Scriam într-unul din numerele trecute – sau dacã n-am scris ar fi
trebuit s-o fac – cã, la urma urmei, condiþia de minoritar, „minorita-
ri tatea” (!) este universalã; cum „nu e om sã nu fi scris o poezie”,
to t astfe l nu e om sã nu fi fost minoritar. Sau, dacã n-a fost are sã fie,
n-au intrat zilele-n sac. Nora e minoritarã, ginerele e minoritar, fiul,
fiica, tatãl, mama, bunicul, bunica, pisica. Un om inteligent e mino-
ritar într-o lume de proºti, un prost e minoritar ºi el – deºi aici cam
am dubii, în orice caz, el nu-ºi sesizeazã condiþia, bine de el. Vreau
sã spun – evident! – cã singularul e minoritar, pluralul e majoritar.
Dar amorf. Majoritaritatea (sic!) e „generalitatea proastã” (sau goa-
lã, ap. Hegel), numai minoritatea are caracter, e definibilã. E concre-
tã. De aceea, se poate face oricînd un story despre minoritaritate,
majoritatea încape numai în legende, în mituri, în statistici, în cu-
vîntãri. Glumesc, desigur, dar cine nu înþelege de glumã nu e de luat
în serios.

Acum, ºi se cuvine sã precizãm, existã o condiþie de minoritar
permanentã ºi una ocazionalã, una sui generis ºi alta ad hoc, deºi
am bele sînt contextuale: în univers totul e contextual, ãsta e un pon-
cif cosmologic. Condiþia permanentã implicã, de obicei, etnicitatea,
sal tã termenul la nivel de grup. La asta se ºi gîndesc oamenii cînd vi-
ne vorba de minoritãþi. La noi, de pildã, la unguri, la nemþi, la þigani,
la jidani. E particularul strecurat între singular ºi general. Ei bine,
despre unguri ºi nemþi am vorbit (în treacãt, ce-i drept, doar cît am
atins problema): acum vreau sã-i ating ºi pe ãºtialanþi. Sigur, aici
toate se prezintã ca trãiri personale, dar cum scriitorul e o hienã sau
un aspirator, el pe toate le devoreazã, le bagã în burdihanul memo-
riei sale ºi, peste ani, dracu mai ºtie ce-a trãit el, ce-au trãit alþii ºi el
doar le retrãieºte, le dã afarã ºi le hãpãie din nou, ca sã le digere mai
bine – aþi vãzut cum fac cîinii? –, da, domnule, aºa e viaþa, ca o hie-
nã,  un animal. ªi animalul ãsta s-a întîmplat sã fie evreu ºi, multã
vreme, cãci copilãria e aºa de mare, infinitã, de fapt, evreul ãsta, zic,
n- a ºtiut cã-i jidan. La el acasã, în anii cincizeci ai secolului trecut,
fãcea ravagii internaþionalismul, toþi oamenii erau fraþi, erau buni,
erau fraþi buni, nu se ºtia – sau voiau sã uite – cã „frate, frate, da’
brînza-i pe bani”, ori: „Cine þi-a scos ochiul, omule?” „Frate-meu.”
„D-aia þi l-a scos aºa de adînc!”, domnea iluzia egalitãþii ºi toate
„m anifestãrile” erau sechele, trece-le cu vederea, lumea a fost bol-
navã dar e în curs de vindecare, ce conteazã cîþiva indivizi acolo? De
parcã lumea s-ar compune din dorinþe întrupate ºi nu din Loránt,
d in Nelu, din Patrianca, Leu, Petrovici, Rotaru, securistul Bujor,
 Chiriac, Foca etc., adicã din indivizi! Loránt avea vreo 14 ani, panta-
loni tirolezi, un cuþit de vînãtoare ºi un tatã care fusese mare mahãr
în 1940-44; în orãºelul nostru apãruserã peste noapte, fãceau pro-
bab i l  o haltã în refugiul lor cãtre vest, aºa se zvonea. Loránt ãsta îºi
petrecea ziua în parcul mic din spatele Tribunalului, aproape de ca-
sa noastrã, care era chiar peste drum de parc. Eu aveam vreo opt
ani, îl priveam de la distanþã, admirativ, dãdea cu cuþitul în copaci, îl
înfigea cu precizie, lama culegea lumina soarelui în zborul ei ºi o
transfera în trunchiuri, eram sigur cã dacã m-aº fi uitat cu atenþie în
crestãtura din care, satisfãcut, ca dupã o demonstraþie de virtuozita-
te, îºi recupera instrumentul, aº fi vãzut clipind acolo ceva, ca un
ciob de oglindã lichidã într-o turtã dulce din lemn. Nu ne vorbeam,
dar într-o zi mi-a zîmbit, mi-a fãcut semn sã mã dau mai aproape
ºi-a întrebat: Pe care vrei sã-l nimeresc? Pe ãla strîmb, zic. – Aveam
ciudã pe copacul cu pricina, îmi fãcusem odatã un leagãn ºi cãzu-
sem din el, pe spate, mi-a secat respiraþia, mi-a trebuit un an sã-mi
revin. – Pe ãla strîmb, zic aºadar ºi mã îndrept într-acolo, ca sã vãd
execuþia de aproape, sã vãd lumina cum se înfige-n copac. Aud zbîr-
nîitul cuþitului, deºi aºa ceva nici nu se aude, zgomotul rotirii sale în
aer se reconstituie abia în memoria zãcutã de amintiri, stau cu faþa
la strîmb, cu spatele la bãiatul cu bretele verzi ºi deodatã simt o du-
rere în bucã, scuzaþi-mã, dar de-atunci eu evit sã spun cã mã doare
în cur. Nu lansase cuþitul cu toatã puterea, doar cît m-a atins. Doar
c î t sã dea sîngele ºi eu sã þip. Iar el sã rîdã: Büdös zsidó, ceea ce va sã
zicã: Jidan împuþit. În ungureºte nu existã un echivalent propriu-zis
pentru termenul de jidan, zsidó înseamnã pur ºi simplu evreu, exis-
tã în schimb un verb – zsidózni –, care s-ar traduce prin „a jidãni”.
De altfel, xenofobia ungureascã are, pare-se, un caracter olfactiv:
büdös zsidó, büdös oláh, büdös x, y, z. Adicã, strãinul care miroase
urît, pute, e împuþit. Bun, eu atunci n-am realizat cã mi se înfipsese
cuþitul în... etnicitate, am vãzut roºu în faþa ochilor ºi am dat fuga în
casã,  sã iau cuþitul de tãiat pîine, o sculã de vreo 4o de centimetri,
sã-l fac harcea-parcea pe gãligan. Nu conteazã ce s-a întîmplat mai
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Dacã existã ceva care deosebeºte cu o forþã elementarã meleagul ar-
delean al primei pãrþi a vieþii mele ºi Bucureºtii celei de-a doua, ei
bine, asta-i cãldura, canicula. Interesant, sînt relativ puþine studii în
zilele noastre care sã se ocupe cu raporturile dintre climã ºi caracte-
rologia etnicã. Se prea poate ca motivul sã fie tot încãlzirea globalã.
Din oraºul copilãriei mele n-am nici o amintire în care sã fi suferit
d in pricina arºiþei. Cel mai cald mi-a fost atunci cînd, odatã, cu un
unchi de-al meu, am traversat de-a buºilea, pe o conductã de beton
cu diametrul de vreo treizeci de centimetri, Tîrnava; mi s-a pãrut
suspendatã la o înãlþime teribilã, atunci am simþit brusc arsura raze-
lor soarelui în ceafã, de parcã le-ar fi îndreptat într-acolo o lupã; bu-
nei mele rude n-am îndrãznit sã-i mãrturisesc cã am rãu de înãlþi-
me – de atunci, în situaþii de pericol fizic, simt o fierbinþealã în cea-
fã, aº putea spune ºi cã mã iau cãldurile, adicã nu mã ia cu frig. Dar
ºi  aia ar fi pãrut doar o palã faþã de canicula de august din Bucureºti.

Sigur, cui nu cunoaºte cãldurile bucureºtene degeaba ai încerca
sã- i  explici, iar cui le cunoaºte – e inutil. Cum se topeºte asfaltul ºi se
brobonesc frunþile – asta þine mai mult de domeniul aparenþelor.
Cãldura, cînd se depune în capitalã, se încuibã, o zace, e de parcã ar
fi cea de-a cincea dimensiune. Cele patruzeci de grade Celsius re-
scriu natura spaþiului uman, îi onduleazã, multiplicîndu-le ca mira-
jul, liniile de forþã; omul se impregneazã de arºiþã, ca ºi locuinþele,
iarna, de frig (nici asta nu mi s-a întîmplat niciodatã în copilãrie:
sã-mi fie frig, acasã), îi aduce sîngele la punctul de fierbere, îi pus-
tieºte creierul – ce mai, cunoaºtem...

B ineînþeles, tot Caragiale a prins cel mai bine ºi treaba asta. N-o sã
vã vinã sã credeþi, se fac o sutã de ani de cînd a apãrut, în mai 1901,
în Moftul român, Cãldurã mare, aici vipia se traduce prin „33 Cel-
sius” la umbrã. Mi se pare extrem de importantã „indicaþia regizora-
lã”, pe care acest predecesor al lui Ionesco a plasat-o în scurta intro-
ducere a momentului: „În tot ce urmeazã, persoanele toate pãstreazã
un calm imperturbabil, egal ºi plin de dignitate.” Da, tot ce se rosteºte
pe strada Pacienþei nu e altceva decît celebra redundanþã parcimoni-
oasã, greoiul mers în gol al creierului muiat de cãldurã, iar domnul
care-l cautã pe Miticã sau Costicã Popescu în caniculã e întruchiparea
a nu mai puþin celebrului tembel solemn. De altfel, acest geniu de ex-
cepþie, Caragiale, vedea cu aºa o acuitate în viitor încît ºi-a publicat,
de data asta cu precizie maximã, la zi: pe 12 august 1901, tot în Mof-
tul român, schiþa La Peleº ºi uite cã pe 12 august 2001 ultimul rege
al României, Mihai I, îºi revendicã domeniul. Personajele acestei mi-

EDITOR:   Fundatia Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala
COLEGIUL DE REDACTIE:  Ágoston Hugó,  Bakk Miklós, Mircea Boari, Al. Cistelecan (coordonator), Marius Cosmeanu, Caius Dobrescu, Sabina Fati, Marius Lazar, Molnár Gusztáv (coordonator), Ovidiu Pecican,
Traian Stef, Szokoly Elek, Daniel Vighi; SECRETAR DE REDACTIE:  Ovidiu Pecican; ADMINISTRATIE:  Ádám Gábor; REDACTOR ARTISTIC:  Alexandru Antik; TEHNOREDACTOR: Demeter Éva;
CORECTURA: Liviu Malita. ISSN: 1582-3946
Adresa: 3400 Cluj-Napoca,  str. Tebei nr. 21; tel.: 064-420490, fax: 064-420470; e-mail: provincia@edrc.osf.ro; web: www.provincia.ro
Toate  drepturile rezervate. Stocarea electronica, reproducerea totala sau partiala precum si comercializarea revistei se poate face numai cu acordul scris al editorului.
Anul I  al revistei a aparut ca supliment al cotidienelor Ziua de Ardeal ( editia româna) si Krónika (editia maghiara).

Abonamente
Preþul unui abonament intern este de 5000 lei pe o lunã ºi
13 000 lei pe 3 luni. Cei interesaþi sînt rugaþi sã achite la sediul
redacþiei (3400 Cluj-Napoca, str. Þebei nr. 21) sau sã expedieze
prin mandat poºtal suma corespunzãtoare pe adresa: Fundaþia
CRDE - Revista Provincia, cont nr. 264100078588, Banca ABN
AMRO BANK (România), Sucursala Cluj (3400 Cluj-Napoca,
 Calea Dorobanþilor nr. 70).
Preþul unui abonament extern este de 6 USD pe 3 luni. Cititorii
din strãinãtate se pot abona la revista Provincia achitînd la se-
diul redacþiei costul abonamentului sau depunîndu-l în contul
nr. 264100078588 USD deschis la Banca ABN AMRO BANK
(România), Sucursala Cluj (3400 Cluj-Napoca, Calea Doro-
banþilor nr. 70, COD SWIFT ABNAROBU).

niaturi sînt soþii Piscopesco din Sinaia, pe bãrbat îl cheamã Zefir ºi
aºteaptã sã plece cu caleaºca la castelul Peleº, unde, „din înaltul or-
din al maiestãþilor lor” „sunt invitaþi... a lua dejunul...” Pregãtirile lui
madam Piscopesco reflectã unul din cele mai cunoscute arhetipuri
de antropologie culturalã a cãsniciei, acelaºi pe care, transpus, de
asemenea, în mediul canicular, un ºlagãr de ºtrand l-a formulat, cu o
valabilitate retroactivã ºi anticipativã de ordinul eonilor – astfel: „Cît
mama se îmbracã, babacul are draci”.

ªi, deºi e adevãrat cã acum, cînd scriu toate astea, s-a mai rãcorit
puþin, într-adevãr, sînt 33 de grade, în locul celor 38-39 de sãptãmî-
na trecutã, cuvintele tot nu se prea îndeamnã sã-mi vinã. Numai Ca-
ragiale îmi dã puterea de a-mi scrie istorioara mea actualã de pro-
vincial bucureºtean.

Sclipici
În faþa uºii stau patru persoane: doi soþi trecuþi de prima tinereþe –
dupã cum avea sã reiasã: de vîrsta mea – ºi doi tineri, în mod evident,
copiii lor. Cînd am deschis uºa, au început sã turuie luîndu-ºi vorba
din gurã, cicã ei au locuit aici, aici au locuit ei, ei au locuit aici, unde
locuiesc eu acum ºi ar vrea sã le arate copiilor locuinþa, cãci bãieþii
ãºtia, cei doi hãndrãlãi ochelariºti, erau încã foarte mici cînd au ple-
cat în Israel; acolo existã un obicei frumos, înapoi la origini: sã vizi-
tez i locurile anterioare ale vieþii, ãsta chiar cã-i un obicei foarte fru-
mos,  am z is eu, drept care bãrbatul mi-a spus ºi cum se cheamã asta
în eb raicã, dar, din pãcate, am uitat; sigur cã pot intra, le-am spus,
doar cã e cam dezordine, ºtiþi, eu stau acum aici mai mult aºa, tranzi-
toriu, e drept cã tranziþia asta dureazã de vreo unºpe, ba chiar de mai
mulþi ani, de cînd familia mi-a plecat ºi mie în strãinãtate, sigur, nu
aºa departe, doar aici, adicã acolo, în vecini; am ºi eu doi bãieþi, am
spus, ºi a reieºit de îndatã cã între noi, pãrinþii ºi între copii, de ase-
menea, diferenþa de vîrstã e abia de cîteva luni, ia uite, domnule, ce
micã e lumea, am constatat noi, sau ce mare?; apoi le-au vorbit o vre-
me doar copiilor: vezi, aici era pãtuþul tãu, aici, pe treptele de mar-
murã mi-am luxat eu glezna la cutremur cînd m-am repezit sã vãd
ce-i cu tine, îþi aminteºti de terasã, aici fãceai tu baie în cãdiþã; cei doi
soþi  au avut apoi o disputã în bucãtãrie, apropo de hotã, dacã au mon-
tat-o ei sau au cumpãrat-o odatã cu casa; mãcar sã fi fãcut ºi eu pa-
tul, am zis, da de unde, n-are a face, e bine aºa, a turuit femeia drept
rãspuns, oricum vã mulþumim, vã mulþumim tare mult; s-a întors
spre bãieþi: voi nu spuneþi nimic?, bãieþii n-au spus nimic; atunci fe-
meia a spus, respectiv a întrebat: ºtiþi de ce-mi pare rãu cel mai mult?
de ce?, am rãspuns întrebînd sau am întrebat rãspunzînd, drept care
ea: în cele douã camere mari stucatura era frumos auritã, respectiv,
de fapt, vopsitã cu un fel de bronz auriu, acuma nu se mai vede, ce
s- a întîmplat? nu ºtiu, am spus, mãcar cã ºtiam prea bine, primul lu-
cru pe care-l fãcusem la mutare a fost sã zugrãvim tavanul într-o sin-
gurã culoare, cu ornamente cu tot, de vreme ce ar fi fost prea compli-
cat sã le dãm jos; atunci bãrbatul, despre care între timp aflasem cã
era inginer ºi originar din Galaþi, a început sã-mi povesteascã cum au
z ugrãvit ei prima oarã locuinþa, imagineazã-þi, la un moment dat, în
plinã lucrare, s-a terminat praful de micã, o parte din pereþi erau cu
micã,  altã parte nu, a bãtut zile-n ºir oraºul, micã nu se gãsea nicãieri
–  ºi  atunci familia a þinut un conclav ºi a decis sã sacrifice vreo trei
f iare de cãlcat, au scos din ele mica („am crezut cã-mi picã mica/însã
mica-mi poartã picã”), au rîºnit-o cu rîºniþa de cafea sau cu altã sculã
de mãc inat ºi uite cã aveau praf de micã ºi au putut-o amesteca cu
vopseaua ºi au putut sã ducã la bun sfîrºit marea operã. Aventura asta
cu sclipici a avut loc în 1970, anul în care eu, tînãr redactor de revis-
tã, am descins în capitalã. Zece ani mai tîrziu proprietarii au pãrãsit
þara ºi casa, în schimbul unei despãgubiri. N-am sã uit niciodatã cît
de greu am curãþat pereþii – pe vremea aia nici sodã nu se prea gãsea
– de zugrãveala cu sclipici.

Traducere de Paul DRUMARU
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